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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES  

 

AGE Aluno Equivalente de Graduação 

APGTI Aluno de Pós-Graduação Tempo Integral 

APS Atenção Primária à Saúde 

ARTI Aluno Residente Tempo Integral 

BIM Building Information Modeling 

CAEd Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CARF Comissão de Acompanhamento do Relacionamento com as Fundações 

CAT Central de Atendimento 

CCON Coordenação de Contratos 

CDC Centro de Difusão do Conhecimento 

CGCO Centro de Gestão e Conhecimento Organizacional 

CGU Controladoria Geral da União 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CNPq Conselho nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COESF Coordenadoria de Execução e Suporte Financeiro 

CONGRAD Conselho Setorial de Graduação 

CONSu Conselho Superior 

COPESE Coordenação Geral de Processos Seletivos 

COSSBE Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar 

CRITT Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia 

DASP Departamento Administrativo do Serviço Público 

DIAAF Diretoria de Ações Afirmativas 

DII Diretoria de Imagem Institucional 

DOU Diário Oficial da União 

DRI Diretoria de Relações Internacionais 

EaD Ensino à Distância 

EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

EBTT Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

EP Escritório de Processos 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

ERE Ensino Remoto Emergencial 

e-Sic Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão 

FACC Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 

Fadepe Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
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FAPEMIG Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

GV Município de Governador Valadares 

HU Hospital Universitário 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICB Instituto de Ciências Biológicas 

ICE Instituto de Ciências Exatas 

ICV Instituto de Ciências da Vida 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IES Instituições de Ensino Superior 

IFES Institutos Federais de Ensino Superior 

IFMG-GV 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 
Campus de Governador Valadares 

IMACS International Master in Cinema Studies 

IN Instrução Normativa 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

JF Município de Juiz de For a 

LaPHArq Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia 

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados 

LOA Lei Orçamentária Anual 

MAEA Museu de Arqueologia e Etnologia Americana 

MAMM Museu de Arte Murilo Mendes 

MBA Master in Business Administration 

MCTI Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

ME Ministério da Economia 

MEC Ministério da Educação 

MP Ministério Público 

MRE Ministério das Relações Exteriores 

MRPIF Memorial da República Presidente Itamar Franco 

NAI Núcleo de Apoio à Inclusão 

NAPi Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

NBC TSP Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

NUPLA Núcleo de Planejamento, Inovação e Assistência 

ODC Outras Despesas de Custeio 

OEA Organização dos Estados Americanos 

PAINT Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

PcD Pessoa com Deficiência 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PDP Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
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PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

PEC-G Programa Estudante-Convênio a nível de Graduação 

PF Polícia Federal 

PIB Produto Interno Bruto 

PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PIIGrad Programa de Intercâmbio Internacional 

PISM Programa de Ingresso Seletivo Misto 

PLDO Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

PNAES Plano Nacional de Assistência Estudantil 

PPG Programa de Pós-Graduação 

PROAE Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

PROAP Programa de Apoio à Pós-Graduação 

PROCULT Pró-Reitoria de Cultura 

PROEX Pró-Reitoria de Extensão 

PROFIAP Curso de Mestrado Profissional em Administração Pública 

PROGEPE Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

PROGRAD Pró-Reitoria de Graduação 

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura 

PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

PROPP Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

PROQUALI Programa de Apoio à Qualificação 

RDC Regime Diferenciado de Compra 

REUNI 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais 

RJU Regime Jurídico Único 

RMBioterismo Rede Mineira de Bioterismo 

RT-PCR 
Exame de Transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase 
(identifica o vírus e confirma a covid-19) 

RU Restaurante Universitário 

SAETHE Sistema de Avaliação Educacional de Teresina 

SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SEALF Secretaria de Alfabetização 

SEDAP/PR Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

SEE-MG Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

SEGES Secretaria de Gestão  

SEI Sistema Eletrônico de Informação 

Sesu Secretaria de Educação Superior 

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIASS Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
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SIC Serviço de Informações ao Cidadão 

SICONV Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

SIGA Sistema Integrado de Gestão Acadêmica 

SIMEC 
Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 
Educação 

SIOP Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

SIORG Sistema de Informações Organizacionais 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

SISU Sistema de Seleção Unificada 

SME-SP Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

SPIUnet Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União 

SUS Sistema Único de Saúde 

TAE Técnicos Administrativos em Educação 

TCU Tribunal de Contas da União 

TED Termo de Execução Orçamentária 

TEDs Termos de Execução Descentralizados 

TI Tecnologia de Informação 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

UFJF Universidade Federal de Juiz de For a 

UG  Unidade Gestora 

UO Unidade Organizacional 
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Mensagem do Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

 

O ano de 2020 foi de grandes desafios para todas as Universidades Federais. No mesmo ano 

em que a Universidade Federal de Juiz de Fora completou 60 anos, uma instituição que é referência 

para a cidade de Juiz de Fora e toda uma área que abrange mais de dois milhões de habitantes, toda 

a sociedade foi impactada pelo desenrolar da pandemia COVID-19. Por tratar-se do principal 

desafio epidemiológico em cem anos, impactando, em particular, toda uma rede de ensino, pesquisa 

e extensão, foi necessário transitar do ensino presencial para o ensino remoto emergencial; os 

grupos de pesquisa reorganizaram suas atividades; a pós-graduação foi desafiada em suas atividades 

práticas, aulas e defesas; a extensão esteve voltada para reorganizar-se em atividades que também 

envolvessem a relação direta da UFJF com ações de combate à doença. Tal também se deu com a 

Universidade como um todo, colocando-se à disposição do Sistema Único de Saúde para a 

realização de testes contra a doença (mais de vinte e seis mil testes foram realizados), foram 

desenvolvidas máscaras e protetores, a produção de álcool e sabão em suas instalações foram 

intensificadas. Hoje existem mais de cem projetos de pesquisa e outros cem de extensão voltados 

para tais ações; o principal acompanhamento estatístico sobre a região também é conduzido pela 

Universidade. Foram mantidas ações visando a proteção aos estudantes mais vulneráveis, com a 

aprovação e execução de bolsas que atendessem às necessidades digitais dos alunos, bem como sua 

manutenção; empréstimos de equipamentos e monitoramento das atividades à distância. Professores 

e técnicos foram se adaptando às atividades remotas emergenciais para a garantia de sua qualidade e 

eficácia e novas ferramentas para o ensino e o trabalho administrativo foram se estruturando.  

Em seus 60 anos, a UFJF cumpriu rigorosamente o que dela se espera – qualidade, atenção e 

cuidado com sua comunidade. Toda a rede das universidades federais atuou decisivamente e na 

linha de frente contra a COVID-19. Foram ações diretas, o fornecimento de insumos, pesquisas de 

medicamentos, exames e vacinas. Em Juiz de Fora, o Hospital Universitário, campo de ação 

decisivo na formação da área de saúde, reinventou-se também como um dos principais espaços 

regionais no combate à doença. A missão das instituições federais provou mais uma vez como as 

universidades são um ator decisivo para a sociedade brasileira.   

A Universidade Federal de Juiz de Fora segue cumprindo sua missão. Permanecemos com 

nossas atividades mesmo com toda a adversidade. Perseveram muitas dificuldades na execução das 

atividades pelos crescentes ajustes orçamentários, sob responsabilidade do governo federal, o que 

nos subfinancia e prejudica nossas contribuições para toda a sociedade. Somos mais desafiados a 

cada ano, consideradas as condições de financiamento e o enfrentamento dos desafios trazidos pelas 



 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Página 11 de 94 

 

condições socioeconômicas, os riscos para a saúde pública e a tarefa permanente para que a 

educação brasileira seja uma ferramenta, também ela, de mudança social, contra a desigualdade e 

em defesa do desenvolvimento.   

O ano 2020 foi de resiliência. 2021 será mais um ano para que a 

Universidade possa perdurar e contribuir com uma sociedade mais plural, 

livre, democrática e aberta à ciência  

 

 

 

 

Marcus Vinicius David 
Reitor 

.  
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1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO  

1.1 Missão e Visão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

A missão da UFJF (órgão 26237) se encontra expressa no art.5º do seu Estatuto: 

“A Universidade tem por finalidade produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a 

solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma 
sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade de vida” 

Para que a missão possa permear e embasar todos os atos da vida acadêmica e administrativa 

da UFJF, nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão, o próprio Estatuto, nos incisos do art.3º, 

define os princípios que deverão ser seguidos pela Universidade: 

● Liberdade de expressão por meio do ensino, da pesquisa e da divulgação do pensamento, 

da cultura, da arte e do conhecimento; 

● Pluralismo de ideias; 

● Gratuidade do ensino; 

● Gestão democrática; 

● Garantia do padrão de qualidade; 

● Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Ainda, o Estatuto em seu art.4º complementa o rol de princípios que deverão ser seguidos pela 

UFJF nos seguintes termos: a formação universitária obedecerá aos princípios fundados no respeito 

à dignidade e aos direitos fundamentais da pessoa humana, e terá em vista a realidade brasileira, 

sendo vedado tomar posição sobre questões político-partidárias ou religiosas, bem como adotar 

medidas discriminatórias ou baseadas em preconceitos de qualquer natureza. 

A UFJF, com foco na missão estabelecida e atendendo seus princípios, atua de acordo com 

ações circunscritas em amplas diretrizes, conforme Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 

a) Excelência Acadêmica 

b) Democratização do Ensino 

c) Qualidade de Vida 

d) Processos e Infraestrutura 

e) Excelência do Hospital Universitário 

f) Inserção, Inovação Social e Desenvolvimento Regional 

g) Desenvolvimento do campus de Governador Valadares 
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1.2 Estrutura Organizacional  

A estrutura organizacional vigente até 23/12/2020, representada abaixo, baseia-se nas 

Resoluções do Conselho Superior da UFJF (CONSu) nº25/20171 e nº05/20192. 

 

                                                
1/www.ufjf.br/consu/files/2017/02/Resolução_25.2017_Altera-a-estrutura-organizacional-da-Reitoria-da-UFJF1.pdf 
2www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2019/02/Resolução-05.2019_Consu_UFJF-Altera-a-Resolução-
25.2017_Inclusão-HU.pdf 
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Em 24/12/2020 o CONSu aprovou a Resolução nº71/2020 que alterou a estrutura 

organizacional da UFJF conforme o organograma abaixo. 

 

 

A alta administração da UFJF é composta pelo Reitor, Vice-Reitora, Pró-Reitores e seus 

respectivos adjuntos. Abaixo, as pessoas que fizeram parte deste grupo e seus respectivos cargos 

que integram a estrutura da UFJF. 
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Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 

 Abaixo o Rol dos Responsáveis Titulares das Pastas com os respectivos períodos de 

atuação. Informações adicionais a respeito de titulares e seus substitutos estão disponíveis na página 

https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/organograma/rol-de-responsaveis/ 

Nível 
direção 

Nome Função gerencial 
Período 
em 2020 

1º 
Marcus Vinicius David Reitor 01/01 

 a 
 31/12 Girlene Alves da Silva Vice-Reitora 

2º 

Marcos Tanure Sanábio Pró-Reitor de Infraestrutura e Gestão 

01/01  
a 

 31/12 

Eduardo Antonio Salomão Condé Pró Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças 

Mônica Ribeiro de Oliveira Pró Reitora de Pós Graduação  e Pesquisa 

Ana Livia de Souza Coimbra Pró-Reitora de Extensão 

Valeria de Faria Cristofaro Pró-Reitora de Cultura 

Cassiano Caon Amorim Pró-Reitor de Graduação 
05/11  

a  
31/12 

Renata Mercês Oliveira de Faria Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

Cristina Simões Bezerra Pró-Reitora de Assistência Estudantil 

Marcos Souza Freitas Pró-Reitora de Assistência Estudantil 01/01 
a 04/11 Katia Maria Silva de Oliveira e Castro Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

Maria Carmen Simões Cardoso de Melo Pró-Reitora de Graduação 
01/01 

a 02/11 
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1.3 Estrutura de Governança 

A estrutura de governança da UFJF está definida em seu Estatuto conforme Portaria 

nº1.105/1998 do MEC. Para o desenvolvimento das suas atividades a UFJF está estruturada da 

seguinte forma: Órgãos Colegiados Superiores; Reitoria; Pró-Reitorias; Unidades Acadêmicas; 

Órgãos Suplementares.  Abaixo a figura apresenta a Estrutura Sintética da Governança Corporativa 

da UFJF que tem como propósito aumentar e proteger o valor e a imagem da instituição por meio de 

práticas eficientes de gestão e o aprimoramento dos processos de tomada de decisão. 

 
Fonte: Elaboração própria. Documentos da UFJF e Gabinete do Reitor (2021) 

 

Os controles primários são de responsabilidade das Instâncias de Governança Interna sendo 

assessorado pelas instâncias de apoio por meio do desenvolvimento dos controles internos da gestão 

e realização de atividades de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no 

âmbito da instituição.  
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Na estrutura destaca-se a atuação do CONSu, Órgão Colegiado maior que estabelece as 

diretrizes e o planejamento institucional da Universidade, suas políticas continuadas da instituição e 

a supervisão sobre sua execução. Cabe ainda ao CONSu qualquer alteração de Estatuto; elaboração, 

aprovação e alteração do Regimento Geral e os Regimentos dos Conselhos; aprovação e 

acompanhamento da execução do plano de gestão; aprovação do orçamento e prestação de contas 

de cada exercício; bem como a aprovação das políticas propostas pelos Conselhos e ser a última 

instância recursal da instituição. 

Ao Reitor é delegado vetar total ou parcialmente decisões do Conselho Superior (até cinco 

dias úteis após a sessão em que tenham sido tomadas) e dos Conselhos Setoriais (até cinco dias 

úteis após a publicação da decisão). Cabe ao Reitor como gestor, coordenar e supervisionar as 

atividades da UFJF, auxiliado pela Vice-Reitora e assessorado pelas Pró-reitorias e Diretorias. Já as 

Pró-reitorias e Diretorias têm atribuições e atividades definidas por delegação de competência da 

Reitoria, e suas vinculações e competências são definidas no Regimento Geral da UFJF. 

No âmbito de cada Pró-reitoria,3 estão definidas coordenações e gerências, as quais 

desenvolvem atividades meio onde são exercidos os controles diretos sobre procedimentos, as quais 

operam sob coordenação dos Pró-reitores. Os processos internos dessas unidades administrativas, 

que se espraiam em uma multiplicidade de ações que respondem à complexidade da Universidade, 

atuam sobre estrita competência legal, aplicando normativas externas que abrange os ditames legais 

da administração pública4, as instruções normativas do governo central, os acórdãos do Tribunal de 

Contas da União (TCU), as recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) bem como as 

internas que abarca as resoluções, portarias, manuais de procedimento, entre outros da UFJF. 

As Unidades Acadêmicas têm a responsabilidade direta sobre a gestão dos espaços dedicados 

ao ensino, pesquisa e extensão nas diferentes áreas de conhecimento (Humanidades, Sociais e 

Artes; Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Exatas e Engenharias), atuando diretamente para a 

execução dos objetivos acadêmicos. 

Como instrumentos de controle e integridade, aliado à prática da transparência há vários 

instrumentos implantados. Inicialmente, a Auditoria Geral5 da UFJF, que desempenha “atividade 

independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar 

                                                
3 Para acesso aos sítios das Pró-reitorias e da estrutura geral da instituição, https://www2.ufjf.br/ufjf/sobre/organizacao/. 
4 Apenas como exemplo, a lei 9394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação), a lei 13005/2014 (Plano Nacional de 
Educação), a lei 8112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos) e a lei 8666/1993/ (lei das licitações), como 
exemplos de Instrução Normativa (IN) a IN4 (compras de TI) e IN5 (processos em serviços e terceirização). 
5 http://www.ufjf.br/auditoriageral/ 
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as operações de uma organização (...)”, seguindo a Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 da 

Controladoria Geral da União e Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Dessa forma, a 

auditoria apresenta-se como a terceira linha ou camada de defesa da UFJF, uma vez que é 

responsável “por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão 

(primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da 

organização) e da supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada de defesa, 

executada por instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos)”. Internamente, a 

auditoria é regulada a partir da Resolução do CONSu/UFJF nº 42/2010 e pela aprovação, a cada 

ano, do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)6. Ao lado da auditoria interna, a 

UFJF conta com duas ouvidorias7: geral e a especializada em ações afirmativas, operando ao lado 

do Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic). Como elemento adicional, o gabinete do Reitor conta 

com uma assessoria com a finalidade de acompanhar processos administrativos internos da 

instituição, bem como monitorar as recomendações e respostas às demandas dos órgãos de controle. 

Em 2020 o CONSu se reuniu 35 vezes no ano, trabalhando e aprovando 73 resoluções, em 

reuniões realizadas remotamente a partir de maio de 2020, em sala virtual, tendo em vista o 

contexto da pandemia de COVID-19, e, portanto, a necessidade de se manter o distanciamento 

social. Cumpri destacar duas temáticas: 

1. Aprovação da Resolução nº10/2020 que suspendeu as atividades acadêmicas presenciais 

no âmbito da UFJF em decorrência da pandemia COVID-19 que foi posteriormente 

alterada pelas Resoluções nº 11/2020, nº 17/2020, nº 38/2020 e nº 60/2020, que 

aprovaram a prorrogação da suspensão das atividades presenciais na UFJF, recomendada 

pelo Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o coronavírus.  

2. Na reunião de 27 de novembro de 2020 foi aprovada a prorrogação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), diante do cenário de Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional decorrente da pandemia do novo Coronavírus. A proposta de 

prorrogação do PDI 2016-2020 até o dia 31 de dezembro de 2021 foi apresentada pelo 

pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças que informou que a expectativa é 

desenvolver o PDI em 2021, cumprindo um cronograma que se inicia em abril e finaliza 

em outubro, com ampla discussão com a comunidade acadêmica, a fim de apresentar o 

documento ao CONSu em dezembro de 2021, para aprovação. 

                                                
6 http://www.ufjf.br/consu/files/2018/02/Resolução_04.2018_CONSU_Aprovação-Paint-20184.pdf 
7 http://www.ufjf.br/ouvidoria/ e http://www.ufjf.br/diaaf/ouvidoria-especializada/ 
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1.4 Modelo de Negócios  

A estrutura funcional da UFJF está disposta de modo a alcançar os objetivos institucionais por 

meio dos processos finalísticos e de suporte verificados na cadeia de valor da instituição 

representada a seguir 

 
 
Fonte: Elaboração Própria. Fonte: Documentos da UFJF (estatutos, portarias e normativas) e informações da 

PROGEPE, PROPP, PROEX e PROGRAD (2021) 

 

1.5 Políticas e Programas de Governo 

Abaixo é apresentado um resumo dos programas governamentais constantes na LOA da UFJF 

para 2020 e, a seguir as ações e atividades com suas respectivas descrições, unidades e metas. 

Destaca-se que as descrições das ações e atividades são as oficiais disponibilizadas no SIOP sendo 

cópia fiel da fonte8.  

                                                
8 http://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico&ex=0&fp=inicio 
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    em R$ mil 

Ações e Atividades 
Dotação 

atualizada  

Valor 

Empenhado Liquidado Pago 

Gestão e Manutenção do Poder Executivo (0032) 831.262,05 819.897,93 817.929,96 769.213,77 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis (2004) 11.172,89 11.029,84 11.029,84 10.112,22 

Ativos Civis da União (20TP) 460.137,34 451.911,60 451.911,60 421.187,89 

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis (212B) 21.364,31 20.317,43 20.317,43 18.644,20 

Auxílio Alimentação 17.532,82 17.289,98 17.289,98 15.844,47 

Auxílio Transporte 1.234,46 602,85 602,85 554,24 

Assistência Pré-Escolar 2.167,21 2.143,79 2.143,79 1.968,63 

Auxílio Funeral e natalidade 429,81 280,81 280,81 276,86 

Capacitação de Servidores Públicos (4572) 2.416,41 2.416,41 448,44 433,64 

Operações Especiais 336.171,10 334.222,65 334.222,65 318.835,83 

Aposentados e Pensões Civis (0181) 242.381,33 240.762,42 240.762,42 225.375,59 

Contribuição da União, de suas Autarquias ou Fundações – PSS (09HB) 93.789,77 93.460,23 93.460,23 93.460,23 

Cumprimento de Sentenças Judiciais (0901) 2.156,39 2.099,30 2.099,30 2.099,30 

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Precatórios (0005) 2.156,39 2.099,30 2.099,30 2.099,30 

Participação em Organismo e Entidades Nacionais e Internacionais (0910) 113,09 112,87 112,87 112,87 

Contribuições a Organismos Internacionais (00OQ) 6,77 6,77 6,77 6,77 

Contribuições a Organismos Nacionais (00PW) 106,32 106,11 106,11 106,11 

 Educação Básica de Qualidade (5011) 1.335,61 1.335,61 22,07 22,07 

Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica (20RI) 1.335,61 1.335,61 22,07 22,07 

Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão (5013) 222.943,30 146.755,98 100.519,26 100.220,73 

Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão (20GK) 109.342,90 71.407,98 53.783,69 53.727,98 

Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior (20RK) 113.600,40 75.348,00 46.735,57 46.492,74 

Assistência ao Estudante de Ensino Superior (4002) 15.553,95 15.553,95 13.843,35 13.843,35 

Reestruturação e Modernização das Ifes (8282) 16.199,73 16.065,08 9.120,29 9.095,81 

Enfrentamento da Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do 

Coronavirus (20CO) 
150,55 143,80 143,80 143,80 

TOTAL 1.089.714,68 1.001.964,54 943.790,91 894.751,70 

Fonte: Elaboração própria por meio de consulta ao Sistema Integrado e Planejamento e Orçamento (SIOP) (2021). 
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1.5.1 Gestão e Manutenção do Poder Executivo (0032) 

a. Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores Civis (2004): Concessão, em caráter 

suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar 

e odontológica aos servidores e empregados, ativos e 

inativos, dependentes e pensionistas, exceto pessoal 

contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745/1993). A concessão do benefício é exclusiva para a 

contratação de serviços médico-hospitalares e odontológicos. Unidade de medida: não possui 

produto. 

 

b. Ativos Civis da União (20TP): pagamento de 

espécies remuneratórias devidas aos servidores e 

empregados ativos civis das Universidades. Unidade de 

medida: não possui produto. 

 

c. Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis (212B) 

 

Auxílio Alimentação: servidores civis e empregados 

públicos: art. 22 da Lei nº 8.460/1992, e acordos coletivos 

de trabalho, convenções coletivas de trabalho e/ou 

dissídios coletivos de trabalho de empregados das 

empresas estatais dependentes. Unidade de Medida: Pessoa 

beneficiada. Meta: 3.064 

 

Auxílio Transporte: Medida Provisória nº 2.165-36/2001 

(geral) e art. 2º da Medida Provisória nº 2.215-10/2001 

(militares). Unidade de Medida: Pessoa beneficiada. Meta: 

375 
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Assistência Pré-Escolar: Servidores civis: inciso XXV do 

art. 7º da Constituição Federal de 1988, inciso IV do art. 54 

da Lei nº 8.069/1990, e Decreto nº 977/1993. Unidade de 

Medida: Pessoa beneficiada. Meta: 507 

 

Auxílio Funeral e natalidade: Servidores civis: art. 196 e 

226 da Lei nº 8.112/1990. Unidade de Medida: Pessoa 

beneficiada. 

 

 

d. Capacitação de Servidores Públicos (4572): 

realização de ações diversas voltadas à capacitação e 

desenvolvimento de servidores, tais como custeio dos 

eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, 

quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras 

despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de 

pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos 

serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Unidade de Medida: Servidor 

capacitado. Meta: 2.500 servidores 

 

e. Operações Especiais 

Aposentados e Pensões Civis (0181): pagamento de 

proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos 

servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas. 

Unidade de Medida: não possui produto 

 

Contribuição da União, de suas Autarquias ou 

Fundações – PSS (09HB): pagamento da contribuição da 

União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do 

regime de previdência dos servidores públicos federais na 

forma do artigo 8º da Lei nº 10.887/2004. Unidade de Medida: não possui produto 
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Cumprimento de Sentenças Judiciais (0901)  

a. Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - 

Precatórios (0005): Unidade de Medida: não possui 

produto. 

 

 

1.5.2 Participação em Organismo e Entidades Nacionais e Internacionais (0910) 

a. Contribuições a Organismos Internacionais 

(00OQ): essa ação destina-se a agrupar todos os 

pagamentos de contribuições e anuidades a Organismos e 

Entidades internacionais iguais ou inferiores a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme estipulado 

no artigo 12 do PLDO-2021. Unidade de Medida: não possui produto 

 

b. Contribuições a Organismos Nacionais (00PW): 

essa ação destina-se a agrupar todos os pagamentos de 

contribuições a entidades nacionais sem exigência de 

programação específica, ou seja, iguais ou inferiores a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme estipulado no artigo 12 do PLDO-2021. Unidade de 

Medida: não possui produto. 

 

1.5.3 Educação Básica de Qualidade (5011) 

a. Funcionamento das Instituições Federais de 

Educação Básica (20RI): manutenção das instituições 

por meio de gestão administrativa, financeira e técnica, 

propiciando condições de funcionamento da educação 

básica nas instituições federais de ensino, que possuem 

Colégio de Aplicação, no caso da UFJF, o Colégio de Aplicação João XXIII. Essa ação busca 

atender adequadamente as demandas e especificidades dos estudantes dessas instituições. 

Assistência ao educando; aquisição, elaboração, produção e distribuição de material didático-

pedagógico e especializado; aquisição de material de consumo e permanente; elaboração de 
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processos para a contratação de serviços de pessoas físicas e jurídicas; diárias, passagens, realização 

e participação em eventos, investimentos em obras e instalações, ampliação, reforma e adaptação, 

observados os limites da legislação vigente. Unidade de Medida: estudante matriculado. Meta: 

1.320 estudantes. 

 

1.5.4 Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão (5013) 

a. Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão (20GK): 

desenvolvimento de programas e projetos no âmbito das 

Instituições de Ensino Superior (IES), voltados a: pesquisa, 

tutoria e extensão na graduação e na pós-graduação; 

implementação de ações educativas e culturais; formação, 

aperfeiçoamento e pesquisa de interesse do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Incentivo e 

promoção de ações de integração ensino serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem 

vinculados ao SUS. Apoio à implantação de novas diretrizes curriculares de cursos de graduação no 

âmbito das IES públicas; à promoção e incentivo à participação em congressos, seminários e 

simpósios científicos e culturais; premiação de pesquisadores; bem como demais atividades 

inerentes às ações de pesquisa, tutoria e extensão. Apoio à edição de obras científicas e 

educacionais, assim como à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo no 

exterior. Suporte a iniciativas e projetos que visem à consolidação dos conhecimentos com a 

prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a indissociabilidade entre 

pesquisa, tutoria e extensão, bem como a vivência social e comunitária e a integração entre a IES e 

hospitais universitários e a comunidade, inclusive por meio de oferta de bolsas. Formação de grupos 

tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre a 

atividade acadêmica com a futura atividade profissional, melhorando as condições de ensino-

aprendizagem. Unidade de Medida: iniciativa apoiada9. Meta: 2.510 iniciativas apoiadas. 

 

 

 

 
                                                

9 Considera-se Iniciativa apoiada programa ou projeto educacional, de pesquisa científica-tecnológica, de educação 
tutorial, de formação e aperfeiçoamento na área de saúde, e de extensão universitária promovido; evento científico e 
cultural promovido; bem como iniciativa de fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão 
promovida com recursos desta ação orçamentária. 
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b.  Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior (20RK): apoio à gestão 

administrativa, financeira e técnica e ao desenvolvimento 

de ações para o funcionamento dos cursos de Educação 

Superior nas modalidades presencial e à distância, tais 

como serviços; manutenção de infraestrutura física por 

meio de reforma, adaptação, aquisição ou reposição de 

materiais, observados os limites da legislação vigente; aquisição de equipamentos e material 

permanente; capacitação de servidores em temas e ferramentas de uso geral; promoção de 

subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como 

demais atividades necessárias à gestão e administração da unidade. Unidade de Medida: Estudante 

matriculado. Meta: 21.658 estudantes. 

 

1.5.5 Assistência ao Estudante de Ensino Superior (4002): apoio financeiro a ações de 

assistência estudantil que contribuam para a 

democratização do ensino superior, a partir da 

implementação de medidas voltadas à redução das 

desigualdades sociais e étnicos-raciais, à acessibilidade de 

portadores de deficiência, à melhoria do desempenho acadêmico e à ampliação das taxas de acesso 

e permanência na educação superior, destinadas prioritariamente a estudantes de baixa renda ou 

oriundos da rede pública de educação básica, matriculados em cursos de graduação presencial 

ofertados por instituições federais e estaduais de ensino superior, inclusive estrangeiro, cuja 

concessão seja pertinente sob o aspecto legal, por meio do fornecimento de alimentação, 

atendimento médico odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de 

assistência estudantil. Unidade de Medida: Estudante assistido. Meta: 3.700 estudantes. 

 

1.5.6 Reestruturação e Modernização das Ifes (8282): apoio ou execução de planos de 

reestruturação e modernização na Rede Federal de Ensino Superior para a ampliação e melhoria da 

oferta de cursos e a redução da evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física 

das instituições; da aquisição de imóveis, veículos, 

máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da 

locação de imóveis, veículos e máquinas necessários para a 

reestruturação; da execução de pequenas obras, incluindo 
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reforma, construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao 

processo de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da 

relação aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da 

pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação. Unidade de Medida: Projeto 

viabilizado10 Meta: 7. 

 

1.5.7 Enfrentamento da Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional 

Decorrente do Coronavirus (20CO): conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do coronavírus (COVID-19), mediante ações de 

prevenção, preparação e assistência à população, bem 

como outras despesas necessárias para o enfrentamento do 

coronavírus. Unidade de Medida: não possui produto. 

 

1.6 Ambiente Externo 

A UFJF possui dois campi em cidades distintas, no Estado de Minas Gerais. O campus sede, 

situa-se no município de Juiz de Fora (JF), localizado na mesorregião Zona da Mata distante 272 

km de Belo Horizonte, 184 km do Rio de Janeiro e 506 km de São Paulo. O município possui 

ligações pelas rodovias BRs 040 e 267 e as MGs 133 e 353 e, com BR-116 que o conecta ao norte 

do estado de Minas e à Governador Valadares (GV), onde se situa o campus-avançado da UFJF.  

Os dados extraídos do sítio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

apresentados no infográfico abaixo se verifica que, em ambos os municípios onde há campus da 

UFJF, há predominância do setor de serviços na composição do Produto Interno Bruto (PIB) com 

participação de mais 60% da composição.  

Além disso, a presença da administração pública também é relevante ao representar 22,94% 

do PIB de GV e 17,09% de JF. Acredita-se que grande parte do PIB tanto no setor de serviço como 

no da administração pública, pode ser atribuído à presença da UFJF por meio de seu quadro de 

servidores (ativos e inativos) e, por funcionar como atrativo para novos estudantes que desejam 

ingressar em uma Instituição que oferece ensino público, gratuito e de excelência.  

 

                                                
10 Considera-se projeto viabilizado o plano de trabalho elaborado por Instituição Federal de Ensino Superior que 
recebeu recursos desta ação orçamentária 
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Fonte: Dados do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/) (Acesso em 29/01/2021) 
 
 
 

1.7 Determinação da Materialidade das Informações 

Atendendo à Estrutura Internacional de Relato Integrado do International Integrated 

Reporting Council, a gestão da UFJF, em linha com o realizado em 2018 e 2019, decidiu por 

apresentar os resultados de 2020 das Pró-Reitorias e de setores estratégicos como o Centro Regional 

de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT), a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) e 

a Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) por entender que os relatos de tais atividades afetam a 

capacidade de geração de valor dentro da missão da Instituição que é promover ensino, pesquisa e 

extensão. Adicionalmente, avaliou-se que essa disposição atendeu ao objetivo proposto nos 

Relatórios de Gestão de 2019 e 2018 nos quais foram priorizados os dados que impactam 

diretamente o discente.  
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Por fim, o relato dos resultados está disposto por área de atuação objetivando a transparência 

das ações, políticas da UFJF e o tripé básico: ensino, pesquisa e extensão. Assim temos abaixo a 

representação da Construção da Materialidade das Informações adotadas neste Relatório de Gestão. 
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2 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

2.1 Gestão de Riscos e Controles Internos 

Até o final do exercício de 2020 estava vigente a Portaria nº 325/201911 que é a base da 

Figura abaixo que demonstra o Modelo de Gestão de Riscos e Controles da UFJF. Em 29 de janeiro 

de 2021, a alta administração, comprometida com o amadurecimento do plano de gestão de risco, 

editou a Portaria/SEI nº 133/202112 que será a base para o RG 2021.  

 
Fonte: Elaboração própria (2021) 

 
                                                

11http://www.ufjf.br/progepe/files/2016/11/Portaria-nº-325-Institui-o-Comitê-de-Governança-Riscos-e-Controles-no-
âmbito-da-UFJF.pdf 
12https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?_GmNz_k_R4WwMM5PBauqJF
Q59fXRxG1gPHC7J3q2nfr43hQKwrmzEUeeGM3RO8PPDGJ4sYSw60edvduC5fZRiIFSLif6xVCZ35-
kcNLgJb4vcetYHlxzzw5j94R0Nt7e 
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2.2 Principais riscos e mitigações? 

Por meio da Portaria/SEI nº1.553/201913, determinou-se a obrigação dos gestores das Pró-

Reitorias, Diretorias, Ouvidoria Geral e Especializada, Gabinete, Secretaria Geral e Assessoria do 

Gabinete para implementarem a gestão de riscos em suas unidades administrativas. A portaria ainda 

determinou a adoção da Plataforma Ágatha (Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles) 

para a gestão de risco. A plataforma foi viabilizada tecnicamente pelo Centro de Gestão e 

Conhecimento Organizacional (CGCO) de forma que todos os setores utilizassem a ferramenta para 

a definição da matriz de risco da UFJF, facilitando a gestão de risco. Ainda, houve a capacitação de 

18 servidores para implementação do processo de Gestão de Riscos na UFJF em 2019.  

A edição da Portaria/SEI nº2.015/201914, definiu a data limite de 20 de dezembro de 2019 

para todos os setores vinculados às Pró-Reitorias, aos Diretores Administrativos, às Ouvidorias 

Geral e Especializada em Ações Afirmativas, ao Gabinete, à Secretaria Geral e à Assessoria de 

Gabinete a incluírem na Plataforma Ágatha os dados de seus principais processos para dar suporte à 

formação do mapa de risco da Instituição. A assessoria do gabinete coordenou a aplicação de 

questionário e o preenchimento de informações por todas as Pró-Reitorias, Diretorias 

Administrativas e Unidades Acadêmicas da Universidade. Consolidou todos os dados em planilhas 

que, pela primeira vez, constituíram matriz de risco da UFJF e foram utilizadas pela Auditoria 

Interna para a elaboração de seu Plano de Auditoria Interna para o exercício de 2020. 

A dimensão do desafio de planejamento da UFJF é múltipla. O ano de 2019 foi o ano da 

implantação da gestão de risco formal, uma vez que a instituição editou instrumentos normativos 

gerais, capacitou servidores, implementou uma plataforma e definiu os responsáveis pelo processo. 

Contudo, a gestão de risco ainda é um desafio para o conjunto da instituição. Entretanto o ano de 

2020 foi, como é amplamente reconhecido, um ano atípico. Os instrumentos propostos foram se 

estruturando ao longo do ano e estão sendo intensificados.  

                                                
13https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?gdleDW0hkCpeW9cVpuu11nDA
Xg6i-lgDIFvUT0Jfx0ZxJudO1YodTZrDAfpFWXK4K0viZylUtTz64ULDF-
wNi_5c2DRDy1n5wYHPmbaPP7rNyNrQwZc65KMcsUc35MQ9 
14https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?gdleDW0hkCpeW9cVpuu11nDA
Xg6i-lgDIFvUT0Jfx0YcSADOY3R4vZwlEMNnSq7VKaA6xmHTh1CLf_eNPTqkjRZoT9aO6Gdouga7IuBS_CEL3V-
jJjCvtVNtiWdzCza7 
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3 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 

3.1 Estratégia 

 

 

3.2 Apoio da Estrutura de Governança à Capacidade da UFJF de Gerar Valor 

3.2.1 Relato da Comissão de Governança 

A Universidade Federal de Juiz de Fora encontra-se em intensa fase de implementação dos 

instrumentos de governança e integridade. 

Neste sentido, tem-se a seguinte estrutura em funcionamento: 

1. Ouvidoria Geral, criada pela Resolução CONSu nº 48/1996 

2. Auditoria interna, criada pela Resolução CONSu nº 42/2010 

3. Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas, criada pela Resolução CONSu nº 

32/2016 
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4. Diretoria de Integridade e Controle Institucional, implementada pela Portaria nº 

257/2021, que substituiu a Assessoria de Gabinete na responsabilidade pela interlocução 

com órgãos de controle e processos de responsabilização, além de assessorar e secretariar 

o Comitê de Governança, Riscos e Controles, gerenciar os sistemas dos órgãos de 

controle, propor e monitorar a implementação do programa de integridade da 

Universidade e, também, monitorar a implementação da matriz de risco da instituição. 

5. O Comitê de Integridade, criado pela Portaria nº 2.033/2018, bem como o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles, criado pela Portaria nº 325/2019 foram fundidos pela 

Portaria nº 253/2021 com a finalidade de alcançar maior efetividade da gestão e 

otimização dos recursos humanos da Instituição, assim como a definição objetiva de 

funções e responsabilidades no âmbito da governança. 

Importante acrescentar o fato da Universidade ter elaborado uma matriz de risco da 

Universidade, a partir de planilha elaborada pela CGU, que passou a servir de base para a Auditoria 

Interna elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna. 

Nada obstante, a Universidade está finalizando o seu plano estratégico para os exercícios 

2021/2023 e, em seguida, iniciará a revisão do seu PDI, que fundamentará a nova matriz de risco, 

inclusive com relação ao risco à integridade. 

Além destes órgãos internos, a UFJF tem normatizados e procedimentalizados os seguintes 

temas: 

1. Conflitos de Interesses, Portaria/SEI nº 1.552/2019 

2. Nepotismo, Portaria/SEI nº 1.554/2019 

3. Gestão de Riscos, Portaria 1.553/2019, que adotou a Plataforma Ágatha como 

instrumento de gestão de riscos 

4. Comissão elaboradora do Código de Ética da UFJF, Portaria nº 1.518/2019 (A proposta 

de minuta do Código já foi apresentada pela Comissão e passa por ajustes pela Diretoria 

de Integridade e Controle Institucional para ser enviada ao CONSu para aprovação e 

definição dos membros da Comissão de Ética da UFJF). 

Ao lado disto, o Escritório de Processos da Universidade está trabalhando no mapeamento e 

definição dos processos internos das unidades administrativas da Universidade, o que facilitará a 

gestão de riscos.  
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3.3 Resultado e Desempenho da Gestão 

3.3.1 Graduação 

Uma das metas presentes no PDI da UFJF é a de “produzir política para consolidação da 

excelência na graduação” e, para tanto, promoveu ações para alcançar os objetivos específicos 

traçados no PDI que são apresentados abaixo. 

 

  

O agravo à saúde pública decorrente da Pandemia do Covid-19 motivou a suspensão pelo 

CONSu, das atividades presenciais, assim como a suspensão pelo Congrad, do Calendário 

Acadêmico. Esta condição impeliu à discussão, deliberação e emissão de normativas pontuais, no 

âmbito da PROGRAD, à orientação sobre os programas de bolsas coordenadas pela PROGRAD e 

também quanto aos estágios obrigatórios e não obrigatórios.  
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Em seguida foi aprovada pelo CONSu, a criação de Comissões que organizassem as 

discussões e analisassem os processos, com vistas a ações de curto prazo (final de julho de 2020), 

médio prazo (final de agosto 2020) e longo prazo para 2021.  

Apesar da suspensão das atividades presenciais na UFJF, a PROGRAD em articulação com 

outras instâncias institucionais implementou procedimentos por meio remoto para a conclusão da 

matrícula das duas reclassificações com o total de 237 estudantes para a etapa presencial. A 

construção deste processo alternativo resultou no avanço para ações de caráter mais efetivo, com 

adaptação das Tecnologias, Sistemas e Normatizações, inclusive no âmbito do CONSU.  

Assuntos de destaque em 2020 no âmbito da PROGRAD: 

● PISM: continuidade de aprimoramento dos processos com estudos a respeito da  

manutenção das questões discursivas em todas as etapas e mudanças no programa 

envolvendo a comunidade externa.  

● Colação de grau: alterações que permitiram a realização por meio remoto das colações de 

grau autorizadas de todos os estudantes de ambos os campi. 

● Programas de Graduação: orientações sobre as possibilidades de continuidade dos 

projetos por meio remoto devido serem de caráter contínuo; autorização da dilação da 

vigência dos Projetos de Treinamento Profissional até março/2021; em face à adoção do 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) houve indicação para reinício dos Programas que 

estavam sem atividades por serem vinculadas ao semestre letivo  

● Monitoria de Inclusão: criação do programa com 50 vagas com o objetivo de dar atenção 

especial às ações inclusivas especialmente na vigência do ERE. 



 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Página 35 de 94 
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3.3.2 Pós-Graduação e Pesquisa 

Tendo por base o PDI que consolida a missão, os valores e objetivos da Pró-reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa (PROPP), em 2020, os resultados apresentados abaixo contribuíram para 

“ampliar a qualidade da pós-graduação e fortalecer os mecanismos de apoio ao ambiente de 

pesquisa”. 
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3.3.3 Extensão 

A Extensão Universitária, marcada fortemente pela interação dialógica da academia com a 

sociedade, precisou se adaptar à nova realidade de isolamento social do contexto de pandemia, 

ajustando suas metodologias e ações interventivas para o formato remoto. Entretanto, algumas 

ações de extensão ficaram prejudicadas, como as visitas escolares e espontâneas tanto ao Jardim 

Botânico quanto ao Centro de Ciências, que apresentaram redução impactante. Porém, mesmo com 

a dificuldade imposta, também podem ser destacados avanços ocorridos ao longo de 2020. O 

infográfico apresenta um  balanço geral da extensão no ano de 2020. 

 

 

Permanece como o principal desafio para a Extensão Universitária a inserção dos discentes 

de graduação em programas e projetos de extensão. Contudo, podem ser destacadas outras ações 
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que deverão ser realizadas, a partir de 2021, com a finalidade de fortalecer a prática extensionista na 

UFJF, norteadas pelo PDI e pelo Plano de Gestão. Dentre as ações planejadas estão: 

● Apoiar as unidades acadêmicas na implementação da inserção da extensão universitária 

nos currículos dos cursos de graduação presencial e a distância; 

● Iniciar a construção da política de internacionalização da UFJF nas atividades de 

extensão; 

● Criar o Setor de Apoio à realização de atividades de extensão, como cursos, oficinas e 

eventos, com empréstimo de materiais e equipamentos; 

● Promover editais de apoio em custeio e capital para programas, projetos, cursos e eventos 

de extensão; 

● Criar catálogo on-line anual dos programas e projetos de extensão da UFJF; 

● Implementar emissão eletrônica de certificados de participação em ações de extensão, 

permitindo eficiência e agilidade no processo; 

● Desenvolver e aprimorar os protocolos institucionais, com maior destaque dos 

mecanismos de monitoramento e avaliação das ações de extensão e simplificação dos 

formulários da PROEX para submissão, registro e prestação de contas das ações de 

extensão, reduzindo a burocracia; 

● Oferecer condições para criação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, 

no campus de GV; 

● Oferecer condições para maior articulação e desenvolvimento dos Cursinhos Populares 

nos 2 (dois) campi. 

 

3.3.4 Assistência Estudantil 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) dedica-se à formulação, implantação, 

gestão e acompanhamento das políticas de assistência estudantil. Por assistência estudantil, 

compreende-se o enfrentamento de demandas psicopedagógicas e socioeconômicas dos e das 

discentes, para que haja a democratização do acesso ao ensino superior. O objetivo é contribuir na 

permanência estudantil por meio do acolhimento e reconhecimento das diversidades e 

singularidades deste público. O infográfico apresenta um panorama das ações da PROAE em 2020. 
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Os Programas/projetos planejados nos meses de janeiro e fevereiro para o campus JF foram 

todos executados ao longo do ano. Abaixo destacamos alguns: 

● Palestras pedagógicas: a vida acadêmica demanda uma nova forma de estudo, para 

tanto, a palestra “Como estudar?” foi criada. Neste ano, foi elaborado um vídeo e 

disponibilizado no Instagram da PROAE (item 3, meta 3 do PDI). 

● Deboas: objetiva instrumentalizar o discente para que ele se relacione de uma forma 

mais saudável com a ansiedade, aprendendo a lidar com os seus sintomas além de 

prevenir transtornos, nesse ano realizado de forma online (item 2, meta 10 do PDI). 

● Projeto Boas vindas: apresentação aos calouros no início de cada semestre com 

objetivo de promover visibilidade e informações sobre os programas da PROAE. Em 
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2020, em virtude da pandemia Covid-19, foi construído um vídeo e encaminhado aos 

coordenadores de curso. (item 3, meta 4 do PDI). 

● Atendimento psicológico individualizado: caracteriza-se pela oferta de um espaço de 

escuta, orientação e aconselhamento aos discentes sobre questões afetivas e emocionais 

que podem ocorrer durante a vivência universitária (item 2, meta 10 do PDI). 

● Plantão psicológico: é um modelo de atenção psicológica que tem por objetivo acolher 

o usuário no momento de sua urgência. Em virtude da pandemia, foram disponibilizados 

aos estudantes atendimento online (item 2, meta 10 do PDI). 

● Atendimento pedagógico individualizado: tem o objetivo de realizar uma orientação 

aos discentes sobre técnicas de estudo, organização do tempo acadêmico, da grade 

curricular bem como atender as demandas psicopedagógicas através do acolhimento, da 

escuta qualificada dentre outros (item 3,  meta 3 do PDI). 

● Ações de apoio social e inclusão digital: a Resolução nº 32/2020-CONSu/UFJF 

estabeleceu normas para o desenvolvimento das ações de apoio e inclusão digital da 

UFJF (item 2, meta 10 do PDI): 

○ AUXÍLIO DIGITAL: R$120,00 destinado a discentes com renda familiar bruta de 

até 1,5 salário per capita. Para discentes matriculados e frequentando os cursos 

stricto sensu presencial ainda é necessário não receber bolsa de órgãos de fomento 

ou do Programa de Bolsas da UFJF.  

○ AUXÍLIO EMERGENCIAL GRADUAÇÃO: R$200,00 mensais destinado a alunos 

que participam do programa de Bolsas e Auxílios da PROAE e com renda bruta 

familiar per capita mensal de até 0,5 salário mínimo. 

○ EMPRÉSTIMO DE NOTEBOOKS: a PROAE em parceria com PROINFRA e a 

Central de Atendimento organizaram o empréstimo de computadores para discentes 

da graduação em vulnerabilidade socioeconômica. 

Em GV foram desenvolvidas atividades comuns às realizadas no campus de Juiz de Fora, 

como atendimentos individuais da psicologia, serviço social, pedagogia e análises socioeconômicas. 

Houve ações devido a demandas específicas do campus, como encontros online que abordaram 

informações de como lidar com a ansiedade (5 encontros) e gestão de tempo (3 encontros) para 

aumento na produtividade acadêmica e melhoria na organização dos estudos. 
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3.3.5 Internacionalização 

Com o avanço da Pandemia de COVID-19, as ações de mobilidade da Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI) ficaram gravemente prejudicadas. O deslocamento dos alunos aprovados no 

Edital Piigrad 2020 foi suspenso e, a maior parte dos intercambistas de acordo bilateral, retornaram 

ao país de origem. Além disso, a edição 2020 do Programa Global July foi cancelada. Apesar do 

comprometimento das ações que envolviam mobilidade, as demais ações da DRI foram executadas 

e houve manutenção da tendência de crescimento dos indicadores conforme infográfico abaixo. 

 

 

Para atacar as dificuldades relativas às atividades presenciais, rotinas do setor foram 

reestruturadas para funcionar de maneira online. Dentre elas, vale citar o Sistema de Atendimento 
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online DRI Presente (atendimento por chat ou via Skype), a tramitação de acordos internacionais 

integralmente via SEI, a participação dos alunos do PEC-G no Edital da Bolsa PROMISAES, o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos projetos vinculados ao Napi (Em rede, 

Buddy...) e a prestação dos serviços de tradução e certificação.  

O cenário da mobilidade continuará prejudicado no próximo ano. De um lado, com o início da 

vacinação nos países de destino, há expectativa de viagem para os aprovados no Piigrad 2020 a 

partir do segundo semestre. Por outro lado, não há perspectiva de recebimento presencial de alunos 

internacionais na UFJF em virtude da situação epidemiológica nacional. Nesse contexto, a DRI 

trabalhará na oferta de cursos online para estudantes internacionais, de modo a preservar os 

vínculos internacionais e restabelecer o fluxo de intercambistas. Também está sendo estudada a 

possibilidade de realização do Programa Global July em 2021 por meio de plataforma online. 

 

3.3.6 Cultura  

Em um ano atípico, a arte e a cultura encontraram nos meios digitais a oportunidade de 

explorar novos caminhos para dar continuidade às suas realizações, adaptando seus projetos para 

substituir a interação física pela virtual. Houve uma ampliação da política de promoção da cultura, 

oportunizando as produções acadêmicas e locais na orientação da democratização do acesso à 

cultura. As principais ações de cultura da UFJF estão no infográfico abaixo. 

Alguns dos projetos foram afetados diretamente em virtude do fechamento dos espaços e da 

consequente impossibilidade de recebimento de público visitante, o que acabou prejudicando o 

atingimento de metas e a consecução de objetivos programados para 2020, dentre os quais 

destacam-se: 

● Cine-Theatro Central: Projeto Luz da Terra, visitas guiadas e produções externas;  

● Memorial da República: Visitas Guiadas, Seminários e Palestras. 

● Museu de Arte Murilo Mendes (MaMM): Encontro de Educadores de Museus, Cinemamm, 

Musicamamm e Ações Culturais (lançamentos de livros, palestras, seminários, entre outros). 

● Exposições Projeto Espaço Reitoria; Visitas guiadas ao MAEA e Semana da Dança de GV. 
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3.3.7 Inovação 

A Diretoria de Inovação tem como atribuições conduzir a política de inovação da UFJF. A 

maior parte de suas ações está associada ao trabalho desenvolvido pelo Centro Regional de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT), cujas atividades são voltadas para a transferência 

de tecnologia e soluções inovadoras.  

Os colaboradores do CRITT participaram de eventos das principais redes de inovação do país. 

Diretamente, contribuíram com as iniciativas da Rede Mineira de Inovação (RMI), da Rede Mineira 

de Propriedade Intelectual (RMPI), da Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) e do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 

Transferência de Tecnologia (FORTEC). 
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O Relatório de Gestão, mais detalhado, com a síntese do planejamento estratégico para 2020 e 

o balanço dos indicadores projetados e alcançados no período, está disponível em 

https://www.ufjf.br/dinova/. 

 

3.3.8 Ações Afirmativas 

Dentre as ações da Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) no ano de 2020 destacam-se: 

● Oito reuniões do Fórum Permanente de Diversidade. A meta foi a elaboração da Política de 

Ações Afirmativas visando definir os princípios e as diretrizes voltados ao ensino, à pesquisa, à 

extensão e à gestão, traçando as bases filosóficas, históricas e políticas das ações no âmbito das 



 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Página 45 de 94 

 

relações étnico-raciais, especialmente as voltadas para os negros e indígenas, da inclusão e 

acessibilidade, da identidade e da  desigualdade gênero, dentre outras.  

● Ações do Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI): 

○ Acompanhamento das matrículas PISM e SISU, para realização de entrevista com os 

estudantes com deficiência ingressantes.  

○ Reuniões periódicas com as coordenações dos cursos que possuem alunos com deficiência 

para elaboração de estratégias pedagógicas. 

○ O NAI integrou uma das comissões que trabalhou na elaboração de propostas para possibilitar 

a inclusão digital dos estudantes da UFJF. Dentre os encaminhamentos da comissão, o NAI 

foi contemplado com equipamentos de tecnologia assistiva, 15 bolsas de treinamento 

profissional Ensino Remoto Emergencial (ERE) e 50 bolsas de monitoria especializada. 

○ As lives realizadas sobre a temática da inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior 

estão disponíveis no canal do Youtube15. 

○ Elaboração de material orientador sobre inclusão e acessibilidade no ERE, enviado por e-mail 

e disponível no site do NAI16. 

○ No primeiro período do ERE foram acompanhados de maneira sistemática 54 estudantes com 

deficiência de diferentes cursos de graduação no campus de JF e 26 no campus de GV. 

● Ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB): 

○ Programa de Extensão “Encontro Temático da Comunidade Negra de Juiz de Fora”; 

○ III Semana da Consciência Negra da Universidade Federal de Juiz de Fora; 

○ Encontros de Formação sobre Temáticas Étnico-raciais organizadas pelo Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Africanidades, Imaginário e Educação (ANIME); 

○ Encontro das Ações Afirmativas na pós-graduação em Educação (ANPED). 

○ Live Rádio Facom17 - As ações afirmativas, como as cotas para negros e indígenas, e o 

enfrentamento as fraudes. 

●  Análise de Autodeclarações de Estudantes Cotistas; 

● Ações educativas contra os assédios, preconceitos e violência: 

● Atuação junto a Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas 
                                                

15 https://www.youtube.com/channel/UC_U6AEPyNZF7Z1xJG9Dh5FA 
16https://www2.ufjf.br/nai/wp-content/uploads/sites/61/2020/09/ORIENTAÇÕES-PARA-ACESSIBILIDADE-DE-ESTUDANTES-
COM-DEFICIÊNCIA-NO-ENSINO-REMOTO-EMERGENCIAL-ERE-5.pdf 
17 https://www.instagram.com/p/CBS9JjcB_Lq/ 
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3.3.9 Indicadores de Desempenho da UFJF 

Os Indicadores de Desempenho foram fixados pela Decisão do TCU nº 408/2002 – Plenário e calculados pela UFJF conforme orientações do 

TCU (Manual Indicadores TCU18). Todos os indicadores apresentados nos Quadros 4.1 e 4.2 são disponibilizados no sítio da UFJF19  

Quadro 4.1 – Indicadores de Gestão – Primários 
 

Indicadores Primários 2016 2017 2018 2019 2020 

Custo Corrente Incluindo 35% das despesas do HU (R$) 601.156.254 628.553.903 666.190.974 682.548.236 727.731.711 

Custo Corrente Excluindo as despesas do HU (R$) 574.242.050 604.855.747 644.483.393 661.885.338 707.077.157 

Nº de Alunos tempo Integral 17.507,14  18.378,17  20.478,00  21.988,46  20.918,93  

Nº de Alunos equivalentes (AE) = AGE+APGTI+ARTI20 29.244,98  30.075,17  31.352,00  33.776,53  35.645,46  

Nº de Professores equivalentes 1.488,00  1.490,00  1.546,00  1.550,50  1.530,50  

Nº de Funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no HU 2.567,00  2.646,00  2.711,00  2.692,95  2.674,20  

Nº de Funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no HU 2.253,00  2.370,00  2.453,00  2.457,25  2.446,50  

Total de Alunos efetivamente matriculados na Graduação 17.412,00  19.793,00  19.829,00  20.790,00  20.039,00  

Total de Alunos efetivamente matriculados na pós-Graduação Stricto Sensu 
(mestrado e doutorado) 

2.054,49  2.333,08  2.815,50  2.791,50  2.574,00  

Total de Alunos efetivamente matriculados na residência médica 274,00  274,50  266,50  273,50  264,50  

Nº de Alunos de residência médica (ARTI) 548,00  549,00  533,00  547,00  529,00  

Nº de Alunos da Graduação em Tempo Integral 12.850,16  13.163,00  14.314,00  15.858,46  15.241,93  

Aluno equivalente de Graduação (AGE) 24.588,00  24.860,00  25.188,00  27.646,53  29.968,46  

Nº de Alunos em Tempo Integral da pós-Graduação (APGTI) 4.108,98  4.666,17  5.631,00  5.583,00  5.148,00  
Fonte: CENSO (2021) 

                                                
18 http://www2.ufjf.br/transparencia/wp-content/uploads/sites/91/2019/02/manualIndTCU.pdf 

19 https://www2.ufjf.br/transparencia/relatorios/indicadores-5/ 
20Aluno de Equivalente Graduação (AGE); Aluno de Pós-Graduação Tempo Integral (APGTI); Aluno Residente Tempo Integral (ARTI). 



 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Página 47 de 94 

 

 

Quadro 4.2 – Indicadores de Gestão – Decisão TCU nº 408/2002 – P 

Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 

Custo Corrente/Aluno Equivalente Tempo Integral (incluindo 35% despesas do HU) (R$) 20.555,88 20.899,43 21.248,76 20.207,77 20.415,83 

Custo Corrente/Aluno Equivalente Tempo Integral (excluindo despesas do HU) (R$) 19.635,58 20.111,47 20.556,37 19.596,02 19.836,39 

Aluno Tempo Integral / Número de Professores Equivalente 11,77  12,33  13,25  14,18  13,67  

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente COM HU 6,82  6,95  7,55  8,17  7,82  

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente SEM HU 7,77  7,75  8,35  8,95  8,55  

Funcionário Equivalente COM HU / Professor Equivalente. 1,73  1,78  1,75  1,74  1,75  

Funcionário Equivalente SEM HU / Professor Equivalente 1,51  1,59  1,59  1,58  1,60  

Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,74  0,67  0,72  0,76  0,76  

Grau de Desenvolvimento com a Pós-Graduação (GEPG) 0,11  0,11  0,12  0,12  0,11  

Conceito CAPES 3,79  3,88  4,03  4,00  4,03  

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,60  4,65  4,71  4,73  4,77  

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) (em % ) 57,37% 49,56% 47,22% 56,24% 49,44% 
Fonte: CENSO (2021) 

 

A “Taxa de Sucesso na Graduação” registrou redução de 6,80 p.p.. Esse indicador é a razão do quantitativo de alunos diplomados pelo total de 

alunos ingressantes. Esse decréscimo deu-se em função de alterações no denominador e numerador em direções opostas. Enquanto houve aumento no 

total de alunos ingressantes de 6,27% (denominador) que em 2019 foram 5.148 e em 2020, 5.471, a quantidade de alunos diplomados registrou 

decréscimo de 6,56% (numerador) passando de 2.895 em 2019 para 2.705 em 2020. No entanto, apesar do aumento de ingressantes e redução dos 

concluintes, o “Total de Alunos efetivamente matriculados na Graduação” (Quadro 4.1) reduziu em 3,61% dado que em 2020 eram 20.039 e em 2019 

o total foi de 20.790 alunos. 
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Também houve registro de redução do número de alunos matriculados na pós-graduação, em 2020 de 7,79% em relação a 2019. Essa redução em 

um ano atípico, contudo, não compromete o aumento de alunos matriculados que a Instituição vem registrando ao longo dos anos. É possível verificar 

no Quadro 4.1 que, em relação a 2016, o número de alunos matriculados na pós-graduação em 2019 é 35,87% maior.  

Apesar da conjuntura supra apresentada que apontou redução no quantitativo de alunos, ao analisar sob o prisma de aluno equivalente 

(AGE+APGTI+ARTI) houve acréscimo de 5,53% em 2020 se comparado a 2019 passando de 33.776,53 para 35.645,46. O conceito de Aluno 

Equivalente (AE) para o TCU equivale a soma do número de Aluno equivalente de Graduação (AGE) com número de Alunos em Tempo Integral da 

pós-Graduação (APGTI) e o número de Alunos de residência médica (ARTI). A adoção dessa métrica justifica-se na heterogeneidade dos cursos. Os 

cursos se distinguem quanto a duração, retenção, turno (noturno ou diurno) e custos de manutenção o que implica em pesos distintos, definidos pelo 

TCU, para o cálculo. Cursos da área de Saúde têm custos mais elevados para formação de alunos que os cursos de Licenciatura. Como exemplo 

podemos citar que os cursos de Odontologia, Medicina e Medicina Veterinária possuem peso 4,5. Já os cursos de Turismo, Serviço Social e Pedagogia, 

têm peso 1.  

O Conceito CAPES registrou leve elevação em 2020 ao registrar o valor de 4,03 frente ao valor de 4,00 em 2019. Ressalta-se que a UFJF vem 

registrando ao longo dos anos uma elevação neste indicador. Ao comparar o ano de 2020 em relação a 2016, houve aumento de 6,33% no conceito 

CAPES 

A conclusão é que a UFJF tem buscado cumprir o objetivo de excelência na formação de seus alunos por meio da constante melhoria no ensino, 

pesquisa e extensão. Mesmo diante do cenário difícil apresentado em 2020 constata-se que a UFJF conseguiu manter seus indicadores sem grandes 

variações. E, para 2021, continuará a empreender esforços para manutenção não só dos indicadores, mas de toda excelência conquistada ao longo dos 

anos.
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3.4 Ouvidoria 

Em razão de sua competência regimental, a Ouvidoria Geral atua junto a todos os setores da 

UFJF. Nessa esteira, o grande objetivo perseguido pelo órgão consiste no aprimoramento da 

comunicação entre os membros da comunidade universitária e demais cidadãos. Tomando esse 

critério como principal parâmetro de avaliação das atividades da Ouvidoria, é possível afirmar com 

segurança que os resultados são satisfatórios, haja vista o índice de atendimento aos prazos 

estipulados pela Lei Federal nº 13.460/2017 ser superior a 90%. 

 

Diante da realidade atípica vivida em 2020, pode-se observar que a migração dos processos de 

trabalho para meio digital permitiu ao órgão o enfrentamento da pandemia sem grandes percalços. 

O aspecto mais afetado foi o acolhimento presencial ao cidadão, tarefa que requer grande 
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sensibilidade por parte da Ouvidora e que nem sempre pode ser substituída satisfatoriamente por 

instrumentos de comunicação à distância. 

Importante medida foi a mudança do layout do site da Ouvidoria, a fim de tornar o site 

acessível a pessoas com deficiência, especialmente visual. O combate ao racismo estrutural também 

foi pauta constante durante 2020, já que as denúncias sobre possíveis fraudes ao sistema de reserva 

de vagas a pretos, pardos e indígenas foram o tema mais recorrente de manifestações.  

 

Ações Propostas pela Ouvidoria para 2021 

● Divulgação dos serviços da Ouvidoria junto à comunidade universitária, de modo a 

consolidar a imagem de órgão fomentador do diálogo e solução não litigiosa de conflitos; 

● Realizar capacitações, visando o constante aprimoramento da equipe; 

● Reduzir os prazos de atendimento às manifestações e pedidos de acesso à informação; 

● Realização do feedback junto a órgãos estratégicos a fim de promover a adaptação dos 

serviços prestados e processos de trabalho às demandas apresentadas pela comunidade. 

 

3.5 Imagem Institucional 

O principal objetivo da Diretoria de Imagem Institucional (DII) da UFJF é desenvolver uma 

política de comunicação integrada, referendada pelos órgãos superiores da instituição, e 

fundamentada na ampla participação dos diversos setores da Universidade, em consonância com as 

diretrizes da Reitoria e com ênfase nos princípios da comunicação pública, tais como a 

transparência, o diálogo e o interesse público. A DII está vinculada ao PDI da UFJF está associada 

aos objetivos e metas a seguir: 

Objetivo Meta 
Assegurar a democratização do ensino Otimizar a comunicação da UFJF.(nº 16) 
Otimizar processos organizacionais e 
infraestrutura 

Ampliar, diversificar e apoiar os diversos meios de informação da UFJF: 
Rádio e TV Universitária, a criação de sites e os jornais (nº 21) 

Fortalecer a inovação social 
Consolidar e aperfeiçoar a política e as estratégias de comunicação da 
instituição, com ênfase nos princípios da comunicação pública, tais como 
a transparência, o diálogo e o interesse público. (nº 21) 

 

Para aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários, a Central de Atendimento 

(CAT) dispõe de um formulário de pesquisa disponível em https://www2.ufjf.br/cat/contato/avalie/. 

E, embora não haja pesquisa de satisfação nas redes sociais, os relatórios de atividades referentes a 

esses canais demonstram índice de envolvimento da UFJF com a audiência do Facebook, Instagram 

e Twitter. As ações em 2020 da DII, em números, são apresentadas no infográfico abaixo. 
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3.6 Escritório de Processos 

O Escritório de Processos (EP) é um agente transferidor de conhecimento e tecnologia de 

gestão que atua na transparência, eficiência, integração e racionalidade dos processos. Como staff 

da Administração Superior da UFJF, desenvolve programas e projetos de impacto sistêmico para o 

setor público, orientando sua atuação a resultados e buscando o estado da arte da gestão, através das 

melhores práticas da Business Process Management Suites/System (BPM).  

Uma análise qualitativa dos números apresentados no gráfico revela um crescimento na 

maturidade em processos na instituição. A redução do número de pr ojetos abertos, ligado ao 

aumento do número de processos mapeados, aponta para um maior aprofundamento das ações nos 

projetos relacionados a cada uma das Pró-reitorias. Este aprofundamento das ações revela uma 
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ampliação do escopo de atuação, incluindo 

consultorias internas para melhoria e 

otimização da gestão, reestruturações internas 

dos setores, otimização e racionalização de 

processos, análises de riscos em processos, 

automação (via SEI/UFJF) de praticamente 

100% dos processos mapeados e análises para desburocratização de processos. 

Em recente projeto aberto em 2020, foi solicitada a racionalização, otimização e automação 

via SEI/UFJF de todo o processo licitatório da UFJF. Tal projeto culminou com a inserção de todas 

as atividades relacionadas ao procedimento licitatório (inclusive processos e atividades acessórias) 

no SEI, a partir de 1° de janeiro de 2021. Ainda para 2021, em relação aos processos, está prevista a 

gestão de portfólio, a implantação da agenda de melhoria contínua e ciclos de revisão dos mapeados 

(conforme orienta o 3º Ciclo de maturidade em processos). Sob o ponto de vista estratégico, 

delineado no PDI da UFJF, o EP está associado aos objetivos e metas a seguir: 

Objetivo Meta 

Otimizar processos 
organizacionais e 
infraestrutura 

Desenvolver e implementar serviços e sistemas voltados para o acesso virtual aos processos 
administrativos. (nº 7) 
 

Criar o Programa de Desburocratização da UFJF. (nº 11) 
 

Valorizar e fomentar a adoção de práticas inovadoras para a sistematização e transparência 
dos processos organizacionais e atos normativos da Universidade. (nº 16) 

Promover 
Qualidade de Vida 

Conduzir ações que visem a melhorias nos processos e ambientes de trabalho, de estudo e de 
socialização, como a racionalização, a informatização dos procedimentos e a diminuição do 
uso de papel, com agilidade e desburocratização, e à ampliação do uso democrático dos meios 
e dos espaços físicos da UFJF por toda a sua comunidade. (nº 2) 

 

3.7 Arquivo Central  

Neste atípico ano de 2020 revelaram-se desafios na manutenção do acervo e no atendimento 

aos usuários, tanto os internos quanto os pesquisadores externos. Foram realizadas atividades que 

buscaram ultrapassar as barreiras impostas pela suspensão das atividades presenciais: 

● Sistematização e ampliação das atividades após criação do Laboratório de Pesquisa em 

História e Arquivologia (LaphArq); 

● Digitalização de parte do acervo, aumentando o acesso dos usuários; 

● Transição de processos físicos para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

facilitando o trabalho remoto; 

● Implantação de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), reduzindo solicitações e 

dúvidas dos usuários; 
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● Desenvolvimento de novo método de solicitação de novos processos no SEI, 

melhorando a organização do procedimento; 

● SEI passou a ser integrado nacionalmente via barramento, possibilitando a interação 

com outros órgãos públicos; 

Para 2021, haverá a comemoração dos 10 anos do Arquivo Central e a participação através 

do LaphArq na 73ª reunião da SBPC que ocorrerá na UFJF.  Outra meta é reforçar as parcerias com 

os diversos setores da instituição na área de cultura para divulgar os diversos acervos e os trabalhos 

desenvolvidos no Arquivo Central. 

 

3.8 Gestão Orçamentária e Financeira 

3.8.1 LOA 2020 e Execução Orçamentária no mesmo ano 

A lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020, aprovada sob n° 13.978, em 17 de janeiro de 

2020, consignou o orçamento em dois volumes: i) Volume IV – Programações Condicionadas à 

Aprovação Legislativa Previstas no inciso III do art. 167 da Constituição Federal; e, ii) Volume V – 

Detalhamento das Ações vinculadas ao Ministério da Educação. 

Essa desagregação ocorreu para atender a “regra de ouro”, dispositivo constitucional que 

veda o endividamento do governo para pagar despesas correntes (salários, benefícios de 

aposentadorias, despesas de manutenção em geral), superando as despesas de capital 

(investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida). 

No caso específico da UFJF, os créditos disponibilizados nos 02 (dois) volumes ficaram: 

Descrição UO 
em R$ 

Volume IV Volume V 

UFJF 
26237   909.970.080,00 

93216 91.537.542,00   

HU/UFJF 
26367  42.039.974,00 

93279 2.949.722,00  
TOTAL 94.487.264,00 952.010.054,00 

 

A disponibilização da totalidade dos créditos orçamentários se deu somente após aprovação 

da Lei nº 14.008, em 02 de junho de 2020. 

Ao longo do exercício, o valor autorizado na LOA, geralmente é alterado por meio de 

créditos adicionais, os quais podem ampliar ou reduzir o orçamento. Essa ação se dá principalmente 

no grupo de despesas com pessoal e benefícios. 
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Ao final do exercício, toda dotação já vinculada à UO 36237 (UFJF) e 26367 (HU/UFJF), 

encerra-se o exercício de 2020 com as seguintes dotações: 

Despesas (em R$) Tesouro Própria Total 

Pessoal  796.308.445,00                           -        796.308.445,00  

Precatórios       2.156.386,00                           -            2.156.386,00  

Benefícios     32.537.192,00                           -          32.537.192,00  

ODC     90.682.833,00  152.905.382,00       243.588.215,00  

Capital       7.846.406,00        3.837.254,00         11.683.660,00  

Emendas Parlamentares        3.290.227,00             3.290.227,00  

Total   932.821.489,00   156.742.636,00   1.089.564.125,00  

 

Desse total, foi executado: 

Despesas (em R$) Tesouro Própria Total 

Pessoal 786.511.596,25                           -   786.511.596,25 

Precatórios 2.156.386,00                           -   2.156.386,00 

Benefícios 31.492.636,41                     -   31.492.636,41 

ODC 90.682.615,86 79.148.001,01 169.830.616,87 

Capital 7.846.406,00 1.602.036,23 9.448.442,23 

Emendas Parlamentares 2.764.267,88          -   2.764.267,88 

Total  921.453.908,40    80.750.037,24    1.002.203.945,64  

  

Dos valores não executados, tem-se: 

Despesas (em R$) Tesouro Própria Total 

Pessoal 9.796.848,75 - 9.796.848,75 

Precatórios - - - 

Benefícios 1.044.555,59 - 1.044.555,59 

ODC 217,14 73.757.380,99 73.757.598,13 
Capital - 2.235.217,77 2.235.217,77 

Emendas Parlamentares 525.959,12 - 525.959,12 

Total    11.367.580,60    75.992.598,76     87.360.179,36  

 

Em relação aos créditos do tesouro, a não execução é em pessoal, benefícios e emendas e 

ocorre naturalmente, uma vez que são projeções vinculadas à Folha de Pagamento. Entretanto, para 

que ocorresse esse saldo, houve necessidade de créditos suplementares, na ordem de R$ 

45.109.787,00 nessas suas despesas, o que corresponde a um crescimento de 6% em relação à 

dotação inicial. Deduzindo-se os saldos não utilizados (R$ 10.841.404), a necessidade real para 

suprir essas despesas foi de aumento de 4%, em relação ao previsto na LOA.  

Quanto aos saldos das emendas parlamentares individuais, que possuem sua execução 

obrigatória, dois fatores contribuíram significativamente: o primeiro, foi a pandemia que impediu o 

desenvolvimento de alguns projetos vinculados às mesmas. O segundo motivo foi o curto período 
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imposto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei nº 13.898/2019 (no II e § 4º do art. 67), que 

estabeleceu 30 dias para emissão de empenhos a partir da divulgação do relatório das justificativas 

de impedimentos de ordem técnica. Tal ocorreu em 25/05/2020, encerrando, portanto, o prazo em 

24/06/2020. A UFJF teve a maior emenda de R$ 5.200.000,00, prevista na LOA, remanejada para 

ações da COVID. 

Para a execução de ODC e capital, apesar de demonstrar uma boa execução, é importante 

relatar que houve redução de 3%, se comparada a 2019, para Outras Despesas Correntes; e, 71% 

para investimentos (capital), frustrando projetos já em andamento.  

Aliado a este fato, os contratos da administração pública são corrigidos pelo IGP-M, sendo 

que a elaboração da LOA ocorre em julho do ano anterior ao de sua execução. Se tomarmos como 

base o IGP-M de junho/2018-junho/2019, o índice de correção deveria ser de 8,5%; em contrário, 

ocorreu redução de 3%, uma perda acumulada de 11,8%. 

Quanto às receitas próprias a previsão de arrecadação ficou bem aquém do previsto (48,5%), 

dada a redução dos projetos do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). Em 

função da pandemia, muitos Estados e Municípios suspenderam suas avaliações educacionais, 

objeto dos projetos do CAEd. Além disso, a UFJF também suspendeu cobrança de concessões de 

espaços, fechamento de editora, do Restaurante Universitário, suspensão de concurso público, bem 

como outras receitas, o que pode ser observado no quadro abaixo: 

 

Comparativo da Receita 2019 -2020: 
Descrição da Receita 2019(R$) 2020(R$) Variação 

Concessão de espaço 1.212.536,61 286.824,84 -76,35% 

Serviços administrativos 1.235.549,70 274.633,94 -77,77% 

Venda Livros 53.917,50 1.630,50 -96,98% 

Informação Tecnológica 289.207,29 327.842,94 13,36% 

Serviços educacionais 20.991.486,55 29.287.124,87 39,52% 

Serviços de estudos e pesquisas 59.543.535,10 47.440.293,65 -20,33% 

Serviços de hospedagem e alimentação 2.157.426,64 303.311,44 -85,94% 

Concurso Público 1.449.225,34 214.672,01 -85,19% 

Concurso PISM 3.343.883,00 2.968.476,00 -11,23% 

Devoluções de Convênios 5.708.005,31 - -100,00% 

Restituições (Fundação apoio) 870.589,39 112.077,80 -87,13% 

Total fonte 250 96.855.362,43 81.216.887,99 -16,15% 
Rendimentos (Fonte 280) 3.960.160,77 1.602.036,23 -59,55% 

Total receita própria 100.815.523,20 82.818.924,22 -17,85% 

 

Além dos recursos da LOA, a UFJF recebe Termos de Execução Orçamentária (TED) de 

outros Órgãos Federais para projetos e ações específicas como pode ser observado abaixo: 
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UO UO Objeto GD R$ 

CAPES 
26291 PROAP-Programa Apoio à Pós-graduação 3 1.229.503,12 

26291 Educação à Distância - UAB 3 1.288.931,00 

EBSERH 26443 Construção do Boco E9 - HU 4 1.029.930,42 

FNDE 
26298 BNCC-Base nacional comum curricular 3 4.992.754,00 

26298 Merenda Escolar 3 68.769,36 

INEP 

26290 Certificadores ENEM 3 201.676,14 

26290 ENADE-Exame Nacional Desempenho Estudantes 3 164.263,97 

26290 Especialização em estatística 3 1.552.239,38 

26290 Mestrado/CAEd 3 55.108,58 
Min. 

Agricultura 
22101 Qualificação técnica - Reformas Agrárias 3 181.631,75 

Min. Turismo 54101 Acervo digital - Símbolos Nacionais 3 399.726,00 

SEALF 
26101 Fluência em Leitura 3 1.274.365,20 

26101 Tempo de Aprender 3 2.682.098,82 

SESU 

26101 Aquisição equipamentos Informática 4 766.210,00 

26101 Hospital Veterinário 3 48.405,47 

26101 Apoio as IFES sem HU (Campus GV) 3 1.418.000,00 

26101 Preceptoria 3 227.700,00 

26101 Reforma prédio Vila Bretas - GV 4 800.000,00 

26101 Residência Médica e Multiprofissional (HU 3 9.455.756,87 

    Total   27.837.070,08 

 

Observa-se que, das descentralizações ocorridas algumas ocorreram para suprir ações de 

gestão, como por exemplo, aquisição de material de TI em segurança da informação (R$ 

766.210,00); construção do Bloco E9 do Hospital Universitário (R$ 1.029.930,42); reforma do 

prédio do Vila Bretas, em GV (R$ 800.000,00); e apoio as IFES sem hospital universitário, no caso 

o campus avançado de Governador Valadares (R$ 1.418.000,00).  

No caso, TED’s como PROAP, UAB, preceptoria e residências médica/multiprofissional 

são programas governamentais desenvolvidos em parceria com as IFES. As demais são projetos 

específicos em parceiras com diversos órgãos. Todos com importância na execução das 

macropolíticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.8.2 Comparativo Execução 2016 – 2020 

O gráfico de Execução Orçamentária demonstra o comparativo da execução da Instituição 

por grupo de despesa para o período de 2016 a 2020: 
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Verifica-se que houve um crescimento na execução das despesas de 2016 para 2020 em 

15%, provocado principalmente pelo aumento nas despesas não-discricionárias (pessoal-

precatórios-benefícios) e nas vinculadas (emendas). Tendo havido redução nas despesas 

discricionárias (ODC, capital), houve queda tanto para os recursos do tesouro como para os recursos 

próprios.  

Outras Despesas de Custeio do tesouro sofreram restrições significativas. De 2016 para 

2017, provocado pela Emenda Constitucional nº 95/2016, ocorreu redução de 23%, elevando-a 9% 

de 2018 para 2019, quando então volta a cair, sendo que de 2019 para 2020, essa queda é de 3%. 

Em relação ao capital-tesouro no exercício de 2019, o Governo extinguiu o chamado aporte 

REUNI, gerando queda de 70%, com a existência ainda de obras pendentes. De 2018 a 2020, 

manteve-se um equilíbrio. 

Quanto aos recursos próprios, o melhor ano foi o de 2017, quando a UFJF conseguiu 

recuperar superávit de exercícios anteriores da ordem de R$ 28 milhões, ou seja, 17% da execução. 

A partir de 2018 ocorrem quedas sucessivas, considerando que os maiores projetos que a UFJF 

desenvolve são com as Secretarias de Educação dos Estados, os quais, em função da queda na 

arrecadação, vêm enfrentando dificuldades em suas ações. De 2019 para 2021, com a pandemia, a 

queda ainda mais brusca, acarretando redução da captação de receita própria em 32%. 

Nos projetos especiais enquadram-se os valores recebidos para o aporte à implantação do 

campus de GV, que se extinguiram em 2019, bem como um aporte excepcional ocorrido para 

construção do prédio do Hospital Universitário ocorrido em 2016. 
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As emendas parlamentares, sempre vinculados a projetos específicos onde o parlamentar, 

em conjunto com as universidades, indica ações de extensão para a comunidade local, tem 

relevância tanto para a sociedade como para o desenvolvimento acadêmico, permitindo que projetos 

em saúde e educação, por exemplo, aproximem a universidade ainda mais da sociedade. 

 

3.8.3 Termos de Execução Descentralizados - Comparativo Execução 2016 a 2020 

Os Termos de Execução Orçamentária (TED) são utilizados entre órgãos e entidades 

integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União para desenvolvimento de 

programas, projetos e atividades em regime de mútua colaboração e de execução específica pela 

unidade descentralizada. 

Existem programas governamentais - residências médicas e multiprofissionais, preceptorias, 

merenda escolar, educação à distâncias, programas de apoio a pós-graduação - que são contínuos e 

necessários para a formação dos discentes. Por outro lado, há os projetos de desenvolvimento em 

ensino, pesquisa e extensão com o objetivo de alargar conhecimento em determinado tema ou área. 

 

 

 

Observa-se, pelos dados do gráfico, que o Governo Federal vem reduzindo aportes nos 

Programas Governamentais, ainda que, em contrapartida, tenha havido crescimento em projetos 

específicos. Dentre os projetos desenvolvidos pela Instituição, uma parte relevante das ações são 

desenvolvidas entre o INEP e o CAEd, com o objetivo de avaliação da educação básica. No 

exercício de 2019, essa relação não ocorreu uma vez que muitos desses projetos iniciaram-se ao 
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final de 2018, se estendendo até o final de 2019. No ano de 2020, esses projetos giraram em torno 

de R$ 9,7 milhões. 

Outro motivo do crescimento nos projetos específicos ocorreu porque o MEC vem 

centralizando o orçamento de projetos na Secretaria de Educação Superior. O órgão vem realizando 

as descentralizações por eixos temáticos e prioridades definidas na própria secretaria, o que muito 

das vezes não guarda relação imediata com as necessidades da instituição e afeta a autonomia 

universitária. 

No período de 2016 a 2020, excetuando 2019, manteve-se o total da descentralização em 

torno de R$ 30 milhões. 

 

3.9 Gestão de Custos 

3.9.1 Conformidade Legal 

● Art. 50, §3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 

● Portaria STN 157, de 9 de março de 2011 

●  

3.9.2 Principais Desafios e Ações Futuras 

Importante ressaltar que a partir de abril/2018 o sistema SIAFI exigiu que todos os órgãos 

integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social inserissem nos documentos de liquidação o 

“Centro de Custo”, o valor do mesmo, o mês e ano de competência do custo, e o código do Sistema 

de Informações Organizacionais (SIORG). Esse já é um passo para que toda a administração 

pública passe a adotar a gestão de custos. 

Nessa perspectiva, a UFJF tem um grande desafio pela frente na implementação do sistema 

de custos, visando a evidenciar os custos de suas unidades acadêmicas, administrativas, bem como 

de seus projetos e programas.  
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3.10 Gestão de Pessoas 

3.10.1 Conformidade Legal, Avaliação da Força de Trabalho e Alocação de Pessoal  

Para assegurar a conformidade com a Lei nº 8.112/1990 e demais normas aplicáveis à 

Gestão de Pessoas, a UFJF observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas 

pelo Governo Federal e órgãos de controle. Nesse contexto, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) verifica, diariamente, as normas publicadas relacionadas ao tema, o infográfico 

apresenta os principais dados gerais da conformidade legal que rege os cargos de TAE e Docentes.  

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados PROGEPE (2020). 
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Fonte: Elaboração Própria. Dados PROGEPE (2020). 
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3.10.2 Capacitação, Avaliação de Desempenho, Remuneração e Meritocracia 

Em relação ao desenvolvimento do servidor em sua carreira, os seguintes processos são 

realizados: atribuição de ambiente organizacional, incentivo à qualificação, progressão por 

capacitação, progressão por mérito, progressão e promoção por avaliação de desempenho, 

aceleração da promoção, retribuição por titulação e reconhecimento de saberes e competências. 

As ações que visem ao desenvolvimento profissional dos servidores da UFJF, com 

valorização da capacitação, da qualificação e do desenvolvimento das carreiras estão em 

consonância com os objetivos e as metas institucionais e são formas de viabilizar tanto a excelência 

acadêmica e administrativa na Universidade como a promoção da qualidade de vida do servidor. 

O Programa de Apoio à Qualificação (PROQUALI), integrante da política institucional de 

apoio à qualificação, tem por objetivo apoiar a formação dos servidores, ocupantes de cargos de 
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provimento efetivo, do quadro de pessoal ativo da UFJF por meio da concessão de bolsas que, neste 

ano, corresponderam ao valor mensal individual de R$ 400,00 para graduação e pós-graduação lato 

sensu e R$ 1.000,00 para pós-graduação stricto sensu.  

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados PROGEPE (2020). 

 

O servidor poderá também solicitar afastamento/licença do exercício do cargo efetivo, com 

a respectiva remuneração, no interesse da Instituição, referente ao Afastamento para participação 

em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país ou no 

exterior; e à Licença para capacitação profissional que contribua para o seu desenvolvimento e que 

atenda aos interesses da Instituição, conforme Plano de desenvolvimento de Pessoas (PDP), por até 

três meses, a cada quinquênio (5 anos) de efetivo exercício.  
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Como Ação de Desenvolvimento, foram oferecidas três turmas do Seminário de Integração 

e Gestão de Carreiras. Além da oferta direta, como forma de suporte e orientação aos servidores 

durante o período de trabalho remoto, foram elaboradas trilhas de aprendizagem em temas baseados nas 

necessidades mais proeminentes do momento, bem como nas principais demandas apontadas no Relatório 

Preliminar de Levantamento de Necessidades para o PDP 2021. 

 

3.10.3 Detalhamento de Despesa de Pessoal 

O infográfico abaixo apresenta o detalhamento da Despesa de Pessoal e tem por finalidade 

demonstrar as despesas totais da UFJF com pessoal, e demonstrar os valores separados por 

servidores ativos e inativo e pensionistas.  

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados PROGEPE (2020). 
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3.10.4 Saúde, Segurança e Bem-Estar do Servidor 

A UFJF, além de se preocupar com a capacitação, também busca promover projetos e 

programas para melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores. O Programa para Qualidade 

de Vida no Trabalho (PRÓ-VIDA) da UFJF, instituído pela resolução do CONSU nº 11/2014, 

abrange o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) e é de responsabilidade 

da Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar (COSSBE). Ao longo de 2020, apesar das 

condições especiais impostas pela pandemia, foram continuadas e desenvolvidas diversas ações, 

dessa vez, adaptadas ao contexto de distanciamento social, conforme mostra o infográfico. 

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados PROGEPE (2020). 

 

Principais Desafios  

● Processos de Recrutamento e Seleção, em virtude de aspectos financeiros, orçamentários 

e limites de provimento; 

● Execução de concursos públicos, devido a decisões judiciais e entendimentos divergentes 

em relação a reserva de vagas; 
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● Reestruturação do Programa de Avaliação e Desempenho, que necessita estar de acordo 

com as melhores práticas em gestão de pessoas e fortalecer o desempenho dos servidores; 

● Suprimento de lacuna por falta de um sistema informatizado adequado para 

gerenciamento do desempenho dos servidores; 

 

Ações Futuras 

Devido ao cenário de pandemia, algumas ações precisaram ser sobrestadas e configuram-se 

como ações futuras juntamente com outras atividades já previstas para os próximos anos: 

● Desenvolvimento de nova proposta de gestão de desempenho para avaliação do estágio 

probatório de TAE´s e docentes; 

● Estruturação do sistema de informações organizacionais da UFJF; 

● Contribuição para a aprovação das propostas de Resoluções de Recrutamento e Seleção 

de Docentes do quadro efetivo e temporário que estão em apreciação no âmbito do 

Conselho Superior da UFJF desde o último trimestre do ano de 2019; 

● Assinatura da Renovação do acordo de cooperação técnica com 15 órgãos públicos 

federais; 

● Retomada do Projeto de Dimensionamento das Necessidades Institucionais; 

● Implementação da Gestão de Competências de maneira completa; 

 

Cabe destacar, que apesar do ano atípico, a PROGEPE avançou quanto aos mapeamentos de 

processos e otimização das atividades inerentes à gestão de pessoas, cumprindo seu papel nas 

rotinas operacionais, bem como nas ações de inovação, mesmo que remotamente. 
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3.11 Gestão de Licitação e Contratos 

3.11.1 Licitações 

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados PROPLAN (2021). 

 

3.11.2 Contratos 

3.11.2.1 Conformidade Legal

● Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

● Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

● 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; 

● Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 

de maio de 2017.  

● Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente; 
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3.11.2.2 Contratações Relevantes  

As principais licitações que ocorreram no ano de 2020 foram: 

Tipo Nº Descrição  
Valor  

(R$ mil) 

Carona  002/2020 Aquisição de 500 notebooks para o Ensino Remoto à distância 965,63 

Dispensa  

062/2020 Prestação de serviços da Fundação CAEd de TED proveniente do INEP 1.312,24 

156/2020 Fornecimento de energia elétrica 6.975,63 

189/2020 Serviços da Fundação CAEd para gerenciamento de projeto 1.797,33 

190/2020 Serviços da Fundação CAEd para atendimento ao TED 9.534/2020 1.856,88 

191/2020 Serviços da Fundação CAEd para atendimento ao TED 10.011/2020 474,10 

204/2020 Contratação da Fundação FADEPE para atendimento do TED 5/2020 399,73 

Inexigibi-
lidade  

172/2020 
Serviços de saúde para utilização das instalações com o fim de 
disponibilização de campo de ensino e de preceptoria para os estágios 
dos cursos da área da saúde da UFJF - Campus GV 

15.845,50/ano 

Pregão  

006/2020 Serviços especializados de apoio administrativo 10.728,86/ ano 

029/2020 
Refeições prontas para atendimento os participantes dos projetos 
relativos ao enfrentamento à pandemia da COVID-19 e aos discentes em 
condição de vulnerabilidade econômica da UFJF 

484,68 

032/2020 Serviços gráficos para atendimento ao CAEd 15.845,50 

057/2020 Serviços especializados de mão de obra 8.768,44/ ano 

Em 2020, apesar da adoção de medidas destinadas ao enfrentamento da Pandemia 

decorrente da COVID-19, a UFJF, dentro das condicionantes, conseguiu executar contratações 

planejadas dentre as quais destacamos as abaixo citadas, considerando a dimensão dos benefícios 

para a comunidade acadêmica como um todo: 

Contrato Licitação Descrição  
Valor  

(R$ mil) 

13/2020 
Carona 
58/2019 

Contratação Integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de 
produção de energia sustentável 2.065,09 

23/2020 
Pregão 
92/2019 

Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação diária 11.890,67 

51/2020 
Dispensa 
91/2020 

Serviços de execução do projeto Diagnóstico COVID-19 na UFJF 200,00 

 

3.11.2.3 Contratos - Série Histórica 

A partir da análise quantitativa dos contratos formalizados no âmbito da UFJF nos últimos 

três anos, verifica-se que em 2020, seguindo uma tendência do ano anterior, o número geral de 

contratações teve uma leve redução em função da diminuição dos investimentos, devido ao 

contingenciamento de recursos. Ademais, observa-se que as medidas adotadas para enfrentamento 
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da COVID-19 não impactaram no número de contratações celebradas pela instituição, em relação 

ao ano anterior. Contudo, para adequação à realidade vivenciada, foram adotadas medidas tais 

como, suspensão da execução contratual e redução temporária da contratação, a depender da 

peculiaridade de cada caso concreto. 

Tipos de Contratos 2018 2019 2020** 

Aquisição de equipamentos 1 0 00 

Locação (imóveis, veículos, equipamentos) 1 2 1 

Aquisição de material 34 20 16 

Execução de obras 6 8 5 

Elaboração de projetos 4 0 4 

Prestação de serviços 50 28 30 

Terceirização de mão-de-obra 5 2 1 

Concessão administrativa 15 3 2 

Total de contratos celebrados: 116 63 59 

 

Principais Desafios e Ações Futuras 

Os principais desafios da gestão de licitações e contratos são: 

● Melhorar o planejamento das contratações; 

● Capacitar as pessoas envolvidas no processo licitatório; 

● Criar grupos de estudo para especialização em objeto, visando o aprimoramento dos 

processos de trabalho; 

● Estabelecer fluxos de processos com a designação das competências clara e objetiva; 

 

3.12 Convênios 

O ano de 2020 foi um ano atípico para execução dos projetos, tendo em conta que muitos 

dependiam de ações presenciais que tiveram que ser canceladas ou adiadas em razão da Pandemia 

mundial. A Coordenação de Convênios auxiliou a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças na gestão dos convênios21 celebrados com as fundações de apoio credenciadas à UFJF 

envolvendo transferência de recursos oriundos do Orçamento Fiscal, celebrados via Plataforma 

Mais Brasil. Além desses, também auxiliou na gestão dos convênios com arrecadação de receitas. 

                                                
21 No link https://drive.google.com/file/d/165YxkPIgBEnDv1wu6HbSUHyCigQ9waqA/view podem ser consultada 
informações a respeito dos convênios atualizadas pela coordenação de convênios 
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Os projetos desenvolvidos junto às fundações cadastradas na UFJF estão ao final deste relatório em 

“Outras Informações Relevantes” 

A Coordenação de convênios inicia 2021 com a perspectiva de atingir as seguintes metas: 

● Capacitação do corpo técnico; 

● Finalização do passivo de prestação de contas; 

● Utilização exclusiva do SEI e Plataforma Mais Brasil para trâmites dos processos. 

 

3.13 Gestão Patrimonial e Infraestrutura 

3.13.1 Conformidade Legal 

● Instrução Normativa SAEDP/PR nº 205, de 

08 de abril de 1988; 

● Instrução Normativa DASP nº 142, de 05 de 

agosto de 1983; 

● Lei nº 4320, de 17 de março de 1964; 

● Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018;  

● Instrução Normativa CGU nº 04, de 17 de 

fevereiro de 2009. 

  

3.13.2 Principais Investimentos de Capital e Ações Relacionadas à Infraestrutura 

Status  Relação de Obra(1) 
Valor  

(R$ mil) 

Finalizada 

Construção para instalação de consultórios itinerantes e rampas de acessibilidade no 
campus sede. 

285,14 

Contratação de empresa para obras de construção do laboratório de propulsão híbrida 
no campus sede. 

334,80 

Término do bloco G - CAPS III - do HU - Unidade Dom Bosco.  1.844,38 

Serviços de recapeamento asfáltico no anel viário do campus sede. 2.521,31 

Em andamento 

Construção de 3 pavimentos para salas de aula no setor H e reforma de laboratórios na 
Faculdade de Farmácia.   

2.285,55 

Reforma e ampliação  da Faculdade de Administração e Ciências.   2.538,96 

Complementação do prédio do laboratório de apoio à Estação Experimental de Plantas  570,22 

A iniciar  
(licitação em 
andamento) 

Complementação para ambulatórios e Centro de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE). 

- 

Reforma para adequação do subsolo do centro de vivência (A2) para unidade 
administrativa/reitoria. - 

Complementação da reforma e reforço estrutural dos anfiteatros do Instituto de 
Ciências Exatas. 

- 

Paralisada 
(contrato quebrado) 

Reforma e reforço estrutural dos anfiteatros do bloco D14 do Instituto de Ciências 
Exatas. 

- 

Fonte: Elaboração Própria. Dados: PROINFRA (2020). 
(1) Existem 2 (dois) projetos em elaboração: Obras de complementação do abrigo de reagentes químicos e da 
coordenação de sustentabilidade e Reforma dos telhados do Instituto de Ciências Humanas. .
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3.13.3 Serviços Internos de Manutenção 

No gráfico ao lado são apresentadas as estatísticas dos 

serviços internos de manutenção em 2020 com vistas à melhorias e 

preservação do patrimônio. Em 2020 foram recebidas 2.913 

solicitações de realização de serviços. O que representa uma queda 

de 52,95% em relação a 2019 quando foram demandadas 

6.191solicitações 

 

 

 

 

 
Correlação das ações com as metas do PDI 

Objetivo Meta Ação 

Promover 
qualidade de vida 

7 - Dar destinação adequada aos resíduos químicos nas Unidades Acadêmicas e Administrativas  

Está em andamento um projeto de Abrigo de Reagentes e 
Oficina de Sustentabilidade, onde haverá correta 
estocagem e descarte de resíduos químicos de todo o 
campus. O mesmo também serve para materiais 
inservíveis para doação. 

8 - Fazer um diagnóstico sobre as condições de estocagem de reagentes químicos e resíduos nos 
laboratórios das unidades que efetuam compras de reagentes químicos, visando à elaboração de 
projetos futuros para construção de locais adequados para esse fim 

11 - Levantar o número de destiladores de água nas unidades do campus de Juiz de Fora, e realizar 
estudo para alteração de sistema de purificação de água e/ou captação da água descartada para 
reaproveitamento 

18 - Elaborar um projeto para construção de um Centro para recebimento de materiais para reciclagem 
e/ou para encaminhamento de materiais inservíveis para doação. 

19 - Elaborar um projeto para construção de um centro de recepção, estocagem e tratamento de 
resíduos e purificação de solventes para reutilização nos laboratórios de graduação. 
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28 - Construir o centro de recebimento de materiais para reciclagem e materiais inservíveis que serão 
encaminhados para doação 

29 - Construir o centro de recepção, estocagem e tratamento de resíduos e purificação de solventes 
para reutilização nos laboratórios de graduação. 

2 - Conduzir ações que visem a melhoria nos processos e ambientes de trabalho, de estudo e de 
socialização, como a racionalização, a informatização dos procedimentos e a diminuição do uso de 
papel, com agilidade e desburocratização, e à ampliação do uso democrático dos meios e dos espaços 
físicos da UFJF por toda a sua comunidade 

Mapeamento dos processos de RDC das obras, que já 
começou a ser feito pelo SEI. 

26 - Reduzir em 20% o consumo de papéis de impressão (A4, ofício, etc.) 

34 - Estabelecer uma política de melhorias contínuas na mobilidade e na acessibilidade nos campi da 
UFJF 

Estão sendo consideradas as necessidades de 
acessibilidade nas obras novas e há pontos específicos em 
que melhorias estão sendo feitas 

Garantir a 
excelência 
acadêmica 

12 - Reformular o modelo de funcionamento da Biblioteca Central e ampliar o espaço de estudos 1ª Fase da Reitoria-Centro de Vivência 

Otimizar 
processos 
organizacionais e 
infraestrutura 

17 - Implementar melhorias nos processos de execução, supervisão e cumprimento contratual das 
obras 

Estão em processo de elaboração/melhorias, documentos 
que buscam facilitar a exigência do cumprimento 
contratual. Termo de referência publicado na Licitação, 
relatório de acompanhamento de obras. 

24 - Assegurar a execução das instalações físicas já planejadas para os campi de Juiz de Fora e o de 
Governador Valadares, dentro das possibilidades orçamentárias. 

Obras inacabadas estão sendo projetadas e finalizadas. 

36 - Elaborar atividades de treinamento e capacitação em tecnologias, contribuindo para a formação de 
uma consciência crítica acerca da inovação tecnológica. 

Está sendo implantado no setor a utilização da tecnologia 
BIM, em busca da atualização tecnológica para 
elaboração de projetos de obras. Para isso houve pressão 
para compra de software, assim como Hardware 
compatíveis. 
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3.13.4 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 

A Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos está apresentada na 

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) da UFJF como segue: 

em R$ 2020 2019 
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 153.961,13 392.166,68 
Perdas com Alienação - - 
Perdas Involuntárias 99,84 54.319,67 
Incorporação de Passivos 17.823.419,17 132.884.944,64 
Desincorporação de Ativos 558.492,42 61.370.818,86 
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 18.535.972,5 194.702.249,85 

 

A Rubrica de Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas refere-se às 

provisões para perdas dos créditos inscritos em dívida ativa. 

Os créditos em dívida ativa demonstra o que foi inscrito relativo às inadimplências de 

fornecedores que a Instituição buscou resolver administrativamente, sem sucesso. 

A rubrica de Perdas Involuntárias refere-se a baixa de bem móvel inservível, se mostrando 

insignificante. 

Já a rubrica de Incorporação de Passivos refere-se majoritariamente aos recursos financeiros 

de diversos Termos de Execução Descentralizadas (TEDs) recebidos pela UFJF e que necessitam de 

prestação de contas ou aprovação da prestação de contas pelos órgãos concedentes. Importante, 

relatar, que, entretanto, não mostra inadimplência da Instituição, visto que a maioria dos TED’s, são 

registrados no SIMEC (Sistema do MEC), que não permite a prestação de contas parcial, e, suas 

vigências não coincidem com o ano civil. 

A Desincorporação de Ativos refere-se a baixas de obras em andamento para incorporação no 

SPIUnet (R$ 453.872,92 na UG do Hospital Universitário) e baixas de bens créditos diversos da 

UG da UFJF. 

 

 

3.13.5 Mudanças e Desmobilizações Relevantes 

Em 2020 não houve lançamentos tão relevantes quanto em 2019, quando houve a 

regularização de vários saldos alongados, por isso não foram destacados nas Demonstrações 

Contábeis. 
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3.13.6 Locações de Imóveis e Equipamentos 

Contrato Tipo Campus Demandante 
Vigência Valor Anual 

Atual (R$) em 
31.12.2020 

Início Fim 

48/2016 Equipamento 
Reprografia 

GV Administrativo 01/11/2016 31/10/2021 61.483,44 

Total 61.483,44 

83/2015 Imóveis GV Odontologia 01/12/2015 30/11/2021 327.170,64 

88/2015(1) Imóveis GV Direito 01/01/2016 31/12/2020 195.821,52 

38/2016 Imóveis GV ICV 01/09/2016 28/02/2021 112.018,56 

10/2017 Imóveis GV Educação Física 07/02/2017 07/02/2021 146.488,56 

13/2017 Imóveis GV Transporte 01/03/2017 28/02/2021 99.600,00 

57/2017 Imóveis GV ICV 23/08/2017 22/08/2023 1.702.709,88 

149/2017 Imóveis GV Administrativo 26/12/2017 25/12/2022 360.000,00 

25/2018 Imóveis GV Odontologia 01/05/2018 30/04/2021 490.639,20 

12/2019 Imóveis GV ICV 25/03/2019 24/03/2024 518.400,00 

Total 3.952.848,36 

70/2018(3) Equipamento JF Diversos setores 01/12/2018 30/11/2021 117.805,20 

21/2019 Equipamento JF Diversos setores 04/06/2019 03/06/2021 21.713,40 

24/2019 Equipamento JF Diversos setores 07/06/2019 06/06/2021 33.696,00 

37/2020 Equipamento JF PROINFRA 01/09/2020 31/08/2021 49.992,00 

Total 223.206,60 

91/2013 Imóveis JF CGCO/Copese/Química  19/11/2013 18/11/2021 518.804,04 

80/2015 Imóveis JF Fac. Direito 01/12/2015 30/11/2021 264.999,84 

09/2017(2) Imóveis JF Med. Veterinária 01/02/2017 31/01/2021 180.000,00 

Total 963.803,88 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: CCON  

(1) O 5º Termo Aditivo ao contrato nº 88/2015 está em tramitação (aditivo de prorrogação) 
(2) O 2º Termo Aditivo ao contrato nº 09/2017 está em tramitação (aditivo de prorrogação) 
(3) Objeto do contrato 70/208: prestação de serviços de impressão corporativa, incluindo disponibilização de 

equipamentos em diversos setores da UFJF. 

 

Principais Desafios e Ações Futuras  

No ano de 2021 será preciso a compra de material e scanner para que seja possível o 

mapeamento da rede de esgoto do campus Juiz de fora. Além do termo de referência, há um grande 

desafio de dedicação de mão de obra nesse sentido, que se estende para outros projetos, como 

captação de água da chuva de telhados para reutilização. 
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3.14 Gestão de Tecnologia da Informação 

 

 

O Modelo de Governança de TI da UFJF tem como principal instância o Comitê de 

Governança Digital, cujos objetivos são:  

(i) Promover o alinhamento da Tecnologia da Informação com a estratégia institucional;  

(ii) Propor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);  

(iii) Coordenar a utilização de serviços de Tecnologia da Informação, oferecendo suporte 

às necessidades operacionais da UFJF;  

(iv) Sugerir priorização para os projetos e ações de TI;  

(v) Propor e aprovar o plano de capacitação de pessoal da carreira de TI;  

(vi) Constituir grupos de trabalhos e comissões para tratar de temas e propor soluções 

acerca da Tecnologia da Informação;  
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(vii) Assessorar as decisões em relação aos recursos orçamentários para a viabilização da 

implementação dos planos de TI para toda a organização;  

(viii) Recomendar medidas e normas, visando o aperfeiçoamento dos padrões técnicos e 

operacionais relacionados à TI na instituição;  

(ix) Realizar o monitoramento e a avaliação da gestão de TI, observando o desempenho 

das operações de TI e da implementação das estratégias e planos e o cumprimento das 

políticas de TI. 

 

3.14.1 Principais Iniciativas e Resultados por Cadeia de Valor 

Cadeia de 
Valor 

Iniciativas e Resultados Impactos 

Ensino 

Manutenção do SIGA 
Atualização e melhoria dos processos de negócio sustentados 
pelo SIGA. 

Integração do SIGA com G Suite for 
Education 

Facilidade na criação e alocação dos alunos nos ambientes 
virtuais de aprendizagem 

Módulo de sorteio de vagas do Colégio 
de Aplicação João XXIII 

Maior agilidade e transparência no sorteio de vagas  

Matrícula online 
Facilidade e agilidade na entrega da documentação necessária 
para efetivação de matrícula 

Sistema de controle dos cursos de pós 
graduação 

Agilidade nos processos administrativos e de ensino relacionados 
à pós-graduação  

Gestão 

Sistema de eventos pagos integrado 
com o módulo de controle de receitas 

Maior controle das receitas 

Melhorias no sistema de controle de 
Ponto 

Adequação à legislação vigente e acesso às novas 
funcionalidades de apoio à tomada de decisão. 

Sistema de controle de caixa e de 
saldos das carteirinhas do RU 

Maior controle das receitas e agilidade na aquisição de créditos 
para utilização dos RU 

Integração do sistema de ingresso com 
o módulo de controle de receitas 

Maior controle das receitas 

Módulo para a seleção de professor 
substituto 

Maior transparência e agilidade nos processos de contratação de 
professor substituto, além da diminuição dos riscos (jurídicos e 
operacionais) relacionados ao processo. 

 

Metas não alcançadas, Ações e Perspectivas e Principais Desafios 

Status  Item 

Metas não 
alcançadas 

Atualização da Política de Segurança da Informação 

Ampliação do acesso wi-fi nos campi 

Disponibilização dos aplicativos da UFJF nas lojas do Governo 

Elaboração da Política de Governança Digital 
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Ações e 
perspectivas 

para os 
próximos 
exercícios 

Implantação do Diploma Digital 

Análise, dimensionamento e contratação Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

Definição de estratégias para cumprimento da LGPD 

Disponibilização dos aplicativos da UFJF nas lojas do Governo 

Integração dos sistemas com o login gov.br 

Elaboração da Política de Governança Digital 

Principais 
Desafios 

Equipe insuficiente para atender às demandas internas e externas, o que implica em alongamento no 
prazo de execução dos projetos, sobrecarga às gerências; 

Não adoção de práticas gerenciais sistemáticas devido à falta de pessoal com habilidades gerenciais e 
técnicas e recursos limitados para capacitação; 

Equipe ainda dá manutenção em sistemas sob utilização da EBSERH; 

Gerências com remuneração inadequada; 

Dificuldades para implantar processos de governança pelas limitações de cultura, técnica, 
orçamentária e de pessoal. 

 

 

3.15 Sustentabilidade Ambiental  

3.15.1 Conformidade Legal 

● Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 

● Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 10, de 12 de novembro de 2012 

 

3.15.2 Critérios de Sustentabilidade nas Contratações e Aquisições 

O Conselho Superior aprovou por meio da Resolução nº 70/2020, de 21 de dezembro de 2020 

o Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFJF22.  

A Resolução acima citada é acompanhada de anexo23, onde consta, em regras gerais: a 

composição da Comissão gestora; os objetivos, as ações sustentáveis em andamento; e, as ações a 

serem implementadas.  

A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável foi instituída pela Portaria nº. 1.429, 

de 9 de dezembro de 2016, e, alterada pela Portaria n.º 309 de 26 de fevereiro de 2019, do gabinete 

do reitor, responsável pela elaboração do Plano de Logística Sustentável. 

 

                                                
22https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?_GmNz_k_R4WwMM5PBauqJF
Q59fXRxG1gPHC7J3q2nfqrVHD5tFGzcwAv2SnusGszkbIAWymbfXLKNYew5KhrrwBULCwwnf8k7MdLgmVeuX
wlKW0RID9DbTlLnpWtUwHu 
23https://sei.ufjf.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?_GmNz_k_R4WwMM5PBauqJF
Q59fXRxG1gPHC7J3q2nfrc8amDX__GJzpmYR_TevE-
YxOuOgGQn0FnEWK9nNc6dkRMcFe687H9t9n2wZQCzdt278BN45k4e0J8kPjJwMrc 
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3.15.3 Ações para Redução do Consumo de Recursos Naturais e Resíduos Poluentes 

A Coordenação Geral de Sustentabilidade direciona esforços para desenvolver ações 

visando atender prioritariamente as seguintes legislações: Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Decreto nº 5.940/2006. 

 

 

 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pela universidade geram resíduos 

químicos, resíduos de saúde, lixo comum e materiais recicláveis. Os resíduos químicos são 

classificados, rotulados, recolhidos e enviados para incineração semestralmente, juntamente com as 
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lâmpadas fluorescentes que, em razão do mercúrio, também necessitam ser incineradas. Os resíduos 

de saúde são armazenados pelas unidades responsáveis e recolhidos duas vezes por semana e 

também enviados para incineração.  

A coordenação também realiza o trabalho de manutenção das cadeiras de escritório e 

carteiras das unidades acadêmicas e administrativas do campus de Juiz de Fora. O trabalho é 

realizado tanto no que diz respeito a troca de peças e parte mecânica de funcionamento das cadeiras 

de escritório como também à recuperação dos estofamentos desses mobiliários. Em 2020, cerca de 

650 cadeiras e/ou carteiras foram recuperadas. 

A primeira reunião do Fórum de Sustentabilidade aconteceu no dia 27/11/2020, de forma 

virtual, e teve como o objetivo a apresentação dos membros que o compõem. Ele pretende orientar 

todas as propostas relativas à sustentabilidade institucional dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 

3.16 Ações da UFJF no Enfretamento da SARS Cov-2 

● Em março/2020, após a detecção dos primeiros casos de COVID, a UFJF constituiu um 

comitê técnico presidido pela Vice-Reitora, “Comitê de Monitoramento e Orientação de 

Conduta”. O objetivo era debater, acompanhar e recomendar ações no âmbito da UFJF.  

● Em maio/2020 a UFJF foi autorizada pela Fundação Ezequiel Dias a realizar exames RT-PCR 

nos laboratórios da Faculdade de Farmácia e do Instituto de Ciências Biológicas. Dede a 

autorização até o 1º Trim/2021, foram 20.650 exames realizados. 

● Ao longo de 2020 houve desenvolvimento de 97 pesquisas relacionadas ao COVID-19 pelos 

variados campos de conhecimento e 100 projetos de extensão. E foram produzidos: 

o 3 mil litros de álcool gel (na Farmácia e no Instituto de Ciências Exatas) 

o 9 mil barras de sabão; e  

o 11mil litros de sabonete, sabão e sabonete com insumos doados à instituição.  

o 30 mil viseiras de proteção concebidas e produzidas pelo Grupo de Robótica Inteligente e o 

Laboratório de Modelagem Digital e Prototipagem e, posteriormente encaminhadas para a 

linha de frente de atuação contra o SARS Cov-2, como no caso do HU. 

● O setor de compras iniciou seu planejamento para a aquisição de EPI's para o abastecimento 

de médio prazo do almoxarifado, utilizando-se de sistemas de Registro de Preço ou licitação. 

Isto impacta o início de 2021, dados programas locais de ingresso na instituição e retorno, 

pelo menos em parte, do trabalho presencial. 
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● O HU adotou protocolos rígidos para o combate da pandemia. Por ser conveniado ao SUS e 

reafirmando seu papel de Hospital de Ensino, o HU/UFJF esteve na linha de frente do 

combate à pandemia desde o início de 2020.  

● Por meio do trabalho do "Grupo de Modelagem Epidemiológica" a UFJF constitui-se em um 

dos pilares de levantamento de dados sobre a pandemia. Os resultados foram divulgados pela 

Plataforma "JF Salvando Todos" (http://jfsalvandotodos.ufjf.br/#!/).  

● O CRITT, com a colaboração da Faculdade de Medicina, desenvolveu um sistema de 

monitoramento para identificação de sintomas e acompanhamento de doentes. 

● Merece destaque a ação extensionista "Orientação à População referente ao auxílio 

assistencial emergencial" envolvendo a PROEX, PROINFRA, Imagem Institucional, 

Faculdade de Letras e de Administração e Ciências Contábeis, sob a coordenação da 

Faculdade de Serviço Social que visou ampliar o acesso à informação e orientar a população 

de JF (e região) acerca do auxílio emergencial oriundo do Governo Federal por meio de 

atendimento por telefone e e-mail, a oferta de acesso à internet para obter o benefício e auxilio 

no manuseio dos aplicativos para tal, tudo em condições de biossegurança. Este projeto 

atendeu a população de 104 bairros da cidade, 6 distritos e 28 municípios de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e São Paulo, atingindo especialmente, as cidades da zona da mata mineira e 

dos municípios do Rio de Janeiro próximos a Juiz de Fora. No próprio município, o projeto 

abrangeu as regiões mais empobrecidas da cidade, tendo especial relevância os bairros do 

entorno da Universidade (Zona Oeste e central). 

● O campus de GV criou o programa Covid-Zero (https://covidzero.ufjf.br/), um projeto de 

extensão divulgando boletins epidemiológicos, materiais educativos, orientações de limpeza e 

distanciamento. Foram também produzidos vídeos orientativos e programas de doação de 

materiais arrecadados. 

● Em relação ao Ensino Remoto Emergencial (ERE) no âmbito da UFJF destaca-se:  

o Em agosto/2020 o foi adotado na pós-graduação, incluindo ações relacionadas às 

Residências, abrangendo quase 3 mil alunos.  

o No que tange os cursos de graduação a aprovação pelo CONSu foi em setembro/2020, 

beneficiando mais de 18 mil alunos.  

o Já o Colégio de Aplicação adotou o ERE em agosto/2020 que possibilitou retorno ao 

estudo de aproximadamente 1.200 alunos.  
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o Para tais ações, houve mobilização para adoção e capacitação em plataformas digitais 

envolveu decisivamente o corpo docente. Foi desenvolvido, nesta mesma quadra, o 

acompanhamento via avaliação digital dos semestres de graduação. 

o Também houve a realização de uma ampla pesquisa institucional com o objetivo de 

identificar as condições dos alunos, técnicos e professores de acesso digital, de sua 

percepção e dos meios disponíveis; esta pesquisa atingiu mais de 18 mil questionários de 

retorno através do sistema SIGA (sistema de gerenciamento em tecnologia da informação 

da UFJF).  

o Para viabilizar o acesso digital foram criadas bolsas de apoio digital aos alunos em situação 

de carência, bem como foi tornado viável o empréstimo de equipamentos - até 500 

notebooks foram disponibilizados.  

o Os servidores que necessitavam de equipamentos para adesão ao trabalho remoto, também 

tiveram apoio da UFJF por meio de empréstimos mediante assinatura de um termo de 

responsabilidade. 

● O CONSu definiu pela adoção do trabalho remoto para os TAEs. Apenas os setores 

considerados estratégicos mantiveram atividade presencial de forma rotativa, como o setor 

financeiro, de aquisições, contratos, setor de pessoal, de registros acadêmicos, segurança, 

tecnologia de informação e saúde. 

● A UFJF realizou o planejamento para participar das futuras ações relativas à imunização, para 

quando as vacinas estivessem disponíveis, particularmente através da Faculdade de 

Enfermagem. Tal fato somente deu grandes frutos a partir do início de 2021 e em ação 

juntamente com a Prefeitura de Juiz de Fora. 
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4 MAPA INTEGRADO DA VISÃO, ESTRATÉGIA E AÇÕES 

A UFJF tem um caráter plural e, por isso, abrange diversos campos de ação no âmbito do 

ensino, pesquisa e extensão. Abaixo um resumo dos Resultados da Gestão apresentados em 2020. 

* Quantitativo de concluintes engloba os formados em mar/2021 relativo ao 2º Semestre/2020. 

 

5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

5.1 Conformidade Legal – Base de preparação das demonstrações e práticas contábeis  

As Demonstrações Contábeis da UFJF são elaboradas em consonância aos dispositivos da Lei 

nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº 
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101/2000 (LRF). Abrangem também a NBC TSP Estrutura Conceitual, as NBC TSP 01 a 26, as 

NBC T 16.7 e 16.11; as instruções descritas na 8ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP); a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP), bem como o Manual SIAFI, que contém orientações e procedimentos específicos por 

assunto. 

As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS), tendo em vista que o Brasil é um dos países signatários da 

convergência às normas internacionais.  

As demonstrações contábeis consolidam as informações das Unidades Gestoras da UFJF e 

foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal (SIAFI), utilizado para a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

 

5.2 Estrutura e composição do setor contábil  

Conforme a Resolução do CONSu nº 25/2017 revogada em 24/12/2020 pela Resolução do 

CONSu nº 71/2020, a Gerência de Contabilidade é parte da estrutura da Coordenação de Execução 

e Suporte Financeiro (COESF), que por sua vez, compõe a PROPLAN. Apesar de definir as 

estruturas, tal resolução não determina as responsabilidades e competências atribuídas a cada 

unidade organizacional. Atualmente a Gerência de Contabilidade é composta por quatro servidores:  

● Igor Rafael de Oliveira - contador e responsável titular da contabilidade da UFJF; 

● Regina Célia Bitencourt Dias Baesso - contadora e responsável substituta da contabilidade 

da UFJF,  

● Gilda Firmino Alvares Pereira - Contadora; e  

● Maximila Fabiana da Silva - Técnica em Contabilidade. 

 

5.3 Demonstrações Contábeis e os Principais Critérios e Políticas Contábeis Adotadas 

A composição das Demonstrações Contábeis leva em conta as informações consolidadas da 

Universidade, tendo como base as unidades gestoras e administrativas do Hospital Universitário 

(HU) da UFJF e da própria UFJF. O Relatório Contábil Completo contendo as Demonstrações 

Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas referentes aos três últimos exercícios: 2018, 2019 e 

2020 estão disponibilizadas em: https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/demonstrativos-

contabeis/ 
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6 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

6.1 Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU) 

A UFJF celebrou em novembro de 2014 o Contrato24 de Gestão Especial Gratuita nº58/2014 

do HU, com a EBSERH, com vigência de 10 anos que compreende:  

i. oferta, à população, de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio 

diagnóstico e terapêutico, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);  

ii. apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão ao ensino-aprendizagem e à formação de 

pessoas no campo da saúde pública;  

iii.  implementação do sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos e 

qualitativos para o estabelecimento de metas. 

O contrato realiza avaliação sistematizada da execução por meio da análise do desempenho 

institucional diante dos seguintes eixos: 

Produção hospitalar Plano Diretor Obrigações da Ebserh 

Ensino, pesquisa e extensão Cessão do patrimônio Obrigações da UFJF 

Aplicativo de gestão hospitalar Gestão dos servidores cedidos Cargos diretivos 

Plano de reestruturação Transição da gestão Financiamento 

 

No endereço http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/gestao-ebserh é possível ter acesso aos 

relatórios semestrais do programa.  

                                                
24 http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/gestao-ebserh. Acesso 18/02/2021 
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6.2 Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe) 

A Fadepe é uma fundação com natureza jurídica de direito privado, ou seja, apesar da sólida e ampla parceria existente entre ela e a UFJF, 

a primeira apresenta total autonomia administrativa e financeira na qual todos os seus colaboradores estão submetidos ao regime CLT. Com isso, 

as soluções em gerenciamento dos projetos da Fadepe podem ser ofertadas a outras entidades que almejam contribuir para com o avanço do 

ensino, pesquisa e educação.  

Ainda de acordo com o estatuto vigente, a Fundação é organizada para fins não econômicos. Neste cenário, todo e qualquer benefício 

obtido a partir da realização e prestação de serviços é, necessariamente, utilizado na manutenção da Fundação e reinvestido na sociedade a partir 

de iniciativas que favoreçam a educação. 

Abaixo estão listados os instrumentos firmados entre a UFJF e a Fadepe: 

CONVÊNIOS 
Finali-
dade 

nº do Instrumento 
Tipo Objeto 

Vigência Valor (em R$ mil) 
SICONV UFJF Início Fim Bruto Repasse 

Pesquisa 852.890/2017 024038/2017-96 Convênio 
Pesquisa de Avaliação e Monitoramento do Programa Novo 
Mais Alfabetizaçâo 

01.12.2017 28.02.2020 2.535,10 2.535,10 

Pesquisa 852.893/2017  023610/2017-08 Convênio 
Projeto de Monitoramento de Ramais de Distribuição e 
Eficiência Energética na UFJF. 

12.01.2017 31.12.2020 2.000,00 2.000,00 

Pesquisa 879.683/2018 020412/2018-65 Convênio Curso de Especialização em Avaliação para o INEP 15.11.2018 18.06.2020 1.037,63 1.037,63 

Pesquisa 907.944/2020 009580/2020-14 
Pré-

convênio 

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 Juia de Fora a ser 
realizado na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais - Instituto de Laticínios Cândido Tostes 
(EPANIG/ILCT), em propriedades rurais e produtoras de 
leite, queiro e indústrias de laticínios parceiras. 

28.12.2020 28.02.2023 312,25 0,00 

       5.884,98 5.572,73 
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Os contratos com Interveniência da Fadepe e os Autossustentáveis não há registro de repasses 

CONTRATOS COM INTERVENIÊNCIA DA FADEPE 

Finali-
dade 

nº do 
Instrumento 

UFJF 
Contrato Objeto 

Vigência Valor bruto 
(em R$ mil) Início Fim 

Ensino 011678/2019-06 87/2019 
Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal para 35 servidores da 
Secretaria de Educação no Mestrado profissional em Gestão e Avaliação 
da Educação Pública -  

29.07.2019 28.01.2022 723,30 

Ensino 012905/2015-89 9043294/2015 
Oferta de 180 vagas no Curso de Mestrado Profissional sobre Gestão e 
Avaliação da Educação Pública. SEE-MG 

02.12.2015 01.12.2020 10.891,35 

Pesquisa 016588/2018-12 119/2018 
Realização do SAEPI 2019-2020-Sistema de Avaliação da Educação do 
Piauí 

31.10.2018 30.12.2020 6.127,66 

Pesquisa 018208/2018-84 209/2018 
Avaliação das Escolas de Santana do Parnaíba-SAESP, junto aos alunos 
do ensino fundamental e médio. SME-SP 

05.11.2018 04.05.2020 632,04 

Ensino 007407/2018-67 13/2018 
Oferta de 10 vagas no curso de Mestrado Profissional em Gestão da 
Avaliação. São Luiz/MA 

19.04.2018 18.04.2021 758,41 

Ensino 012311/2019-00 44/2019 
Oferta de 15 vagas no curso de Mestrado Profissional em Gestão da 
Avaliação. São Luiz/MA 

27.06.2019 26.06.2022 1.299,51 

Ensino 007408/2018-10 
407/2018/SEME

C/PMT 
Oferta de 03 vagas no Curso de Mestrado Profissional em Gestão da 
Avaliação Pública. Teresina/PI 

09.07.2018 08.01.2021 142,86 

Ensino 009958/2019-46 
200/2019/SEME

C/PMT 
Oferta de 05 vagas no Curso de Mestrado Profissional em Gestão da 
Avaliação Pública. Teresina/PI 21.05.2019 20.11.2021 238,10 

Pesquisa 017635/2019-26 450/2019/SEME
C/PMT 

Avaliação externa dos alunos da rede pública municipal de ensino no ano 
de 2019-SAETHE 2019. Teresina/PI 

21.10.2019 20.10.2020 2.041,66 

      22.854,89 
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CONVÊNIOS AUTOSUSTENTÁVEIS - UFJF X FADFEPE (previsão de recurso) 

Finali-
dade 

nº do 
Instrumento 

UFJF 
Tipo Objeto 

Vigência Valor bruto 
(em R$ mil) Início Fim 

Extensão 011952/2013-67 Convênio Especialização Famacologia 14.11.2019 13.11.2024 705,46 
Extensão 003838/2019-35 Convênio MBA's FACC 27.03.2019 26.03.2024 7.250,59 

Extensão 009301/2019-89 Convênio XIII Sinageo - Geomorfologia: complexidade e interscalaridade da 
paisagem 

08.05.2019 08.04.2021 193,50 

Extensão 910868/2020-67 Convênio 
Prevenção da transmissão pelo novo coronavirus e medidas para 
enfrentamento da pandemia: Covid Zero 

16.08.2020 15.07.2021 13,30 

Extensão 911864/2020-44 Convênio 
Solidariedade em ação: fabricação de máscaras para o combate ao novo 
coronavírus 

15.09.2020 27.06.2021 13,40 

Extensão 911806/2020-58 Convênio Núcleo Interdisciplinar Sociedade e Encarceramento - NISE 10.10.2020 27.04.2021 13,30 

Extensão 008586/2019-31 Convênio 
I Congresso Internacional Gestão dos Patrimônios da Humanidade Urbanos: 
desafios e riscos da preservação/ I Simpósio internacional: Patrimônios da 
Humanidade Mineiros no contexto internacional. 

13.05.2019 12.05.2020 25,29 

Pesquisa 007714/2018-48 Convênio 
Pré-operação assistida da estação de tratamento de esgoto União Indústria. 

09.05.2018 
enquanto durar 

a suspensão 
301,00 

Extensão 003368/2019-18 Convênio VIII Workshop da Pós-Graduação em Física da UFJF 02.05.2019 01.05.2020 3,34 

Extensão 002455/2019-40 Convênio IV Seminário de Tradução 07.03.2019 06.03.2020 1,85 

Extensão 011451/2019-52 Convênio 
Forúm comemorativo dos 50 anos do Centro de Biologia da Reprodução e 
20 anos da RMBioterismo. 

29.07.2019 28.07.2020 22,40 

Extensão 013291/2019-86 Convênio Congresso de ciências farmacêuticas da UFJF. 08.07.2019 02.06.2020 25,00 
Extensão 001876/2018-72 Convênio Mosaico, a cidade se vê na TV 06.03.2018 29.02.2020 12,00 

      8.580,43 

 

Informações adicionais a respeito da Fadepe podem ser obtidas no sítio da instituição: https://fadepe.org.br/. 
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6.3 Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da UFJF (CAEd) 

A Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Fundação CAEd) é uma fundação de apoio à UFJF, devidamente 

credenciada junto ao MEC/MCTI25, sendo constituída como entidade privada, sem fins lucrativos, destinada a prestar apoio especializado à 

execução de projetos e serviços relacionados à avaliação educacional em larga escala e ao desenvolvimento de tecnologias de avaliação e gestão 

da educação pública. 

A Fundação CAEd goza de autonomia administrativa e financeira, na forma da legislação, e foi constituída26 com o objetivo de apoiar a 

UFJF na consecução de seus objetivos vinculados à promoção da pesquisa científica e tecnológica no âmbito da gestão e avaliação educacional e 

o desenvolvimento profissional e institucional nas áreas de gestão, planejamento, políticas públicas e avaliação da educação. 

Abaixo estão listados os instrumentos firmados entre a UFJF e o CAEd: 

 

CONVÊNIOS CELEBRADOS 
Finali-
dade 

nº do Instrumento 
Objeto 

Vigência Valor (em R$ mil) 
SICONV UFJF Início Fim Bruto Repasse 

Pesquisa 882.517/2019 021164/2018-70 
Desenvolvimento da versão 2 da Plataforma de Avaliação e 
Monitoramento do CAEd 

28.02.2019 30.06.2021 42.275,72 35.811,28 

Pesquisa 883.980/2019 012802/2019-42 

Execução e realização do Ciclo 2019-2020 do Projeto de Pesquisa de 
Avaliação 2019-2022, que tem o intuito de apoiar as redes de ensino 
para produção de diagnósticos sobre os seus principais problemas e 
para a definição de soluções que possam contorná-los, ofertando, 
para tanto, os serviços especializados de pesquisa de avaliação para 
as redes. 

03.09.2019 02.07.2021 60.090,38 47.160,21 

      102.366,09 82.971,49 

 

 

                                                
25 Portaria Conjunta nº86 - MEC/MCTI: Credenciamento no MEC/MCTI como fundação de apoio à UFJF 
26 Resolução nº 27/2018 - CONSU/UFJF: Aprova a concordância com o pedido de credenciamento da Fundação CAEd como fundação de apoio da UFJF 
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CONTRATOS COM INTERVENIÊNCIA DA FADEPE 

Finalidade Contrato Objeto 
Vigência Valor bruto 

(em R$ mil) Início Fim 

Pesquisa* 450/2019 
Realização dos serviços de avaliação externa de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino 
no ano de 2019.Secretaria Municipal de Teresina-PI 

21.10.2019 20.10.2020 2.041,23 

     2.041,23 
*Contrato firmado entre a UFJF e o Município de Teresina com interveniência da Fundação CAED e não há registro de repasses 

 

No portal Plataforma Mais Brasil27 é possível consultar as informações sobre a execução administrativa e financeira dos projetos 

financiados com recursos públicos com a Fundação CAEd, celebrados com base na Lei nº8.958/94. Para acesso aos dados, basta seguir o 

procedimento abaixo:  

1. Acesse o site http://plataformamaisbrasil.gov.br/; 

2. No lado esquerdo da página você verá o submenu “Acesso aos Sistemas”; procure a opção “Acesso Livre” e dê um clique; 

3. Das opções apresentadas clique em “Consultar Convênios/Pré-Convênios”; 

4. Serão exibidos diversos critérios de pesquisa, utilize a opção “Identificação do Proponente”, logo após “CNPJ” e preencha com o nº 

24.014.569.0001/74; 

5. Escolha o convênio e consulte as informações de seu interesse. 

 

É possível também consultar os links dos Convênios ativos28 que irão redirecionar para a Plataforma Brasil 

1. Convênio 882.517/19  

2. Convênio 883.980/19 

                                                
27 http://plataformamaisbrasil.gov.br/ 
28 http://fundacaocaed.org.br/#!/transparencia. Acesso em 18/02/2021. 
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6.4 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU e CGU 

 
Fonte: Elaboração Própria. Dados: Assessoria de Gabinete da UFJF (2021). 

 

6.5 Atendimento Acórdão nº 1.178/2018-TCU 

Trabalhos realizados pela Auditoria-Geral da UFJF em atendimento ao ACÓRDÃO nº 

1.178/2018 – TCU – Plenário: Documentada no Processo SEI n° 23071.001746/2019-11, esta ação 

gerou como produto o Relatório Final de Auditoria Interna nº 002.2019.05.2.03. Executada no 

período de 11/02/2019 a 16/05/2019, a ação avaliou a transparência na relação da UFJF com as suas 

fundações de apoio. Para isso utilizaram-se como critérios as determinações do Acórdão no 

1.178/2018 - TCU – PLENÁRIO, da Lei nº 8.958/1994 e do Decreto nº 7.423/2010, e como fontes 
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de informações a PROPLAN, a PROPP, a Secretaria Geral da UFJF, a Comissão de 

Acompanhamento do Relacionamento com as Fundações (CARF), a Coordenação de Convênios, o 

CGCO, a DII, as Fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pela UFJF e os atos do MEC 

publicados no DOU. No planejamento da ação foram considerados benefícios esperados a 

adequação das práticas realizadas na Fadepe ao Acórdão citado anteriormente, resultando em maior 

eficácia dos controles internos e transparência, tendo sido o valor auditado estimado em R$ 

70.910.104,22 (setenta milhões, novecentos e dez mil, cento e quatro reais e vinte e dois centavos), 

referentes aos valores repassados pela UFJF à Fadepe no exercício de 2018 por conta de convênios 

firmados entre as duas instituições.  

Após avaliação dos quesitos relativos à transparência da UFJF em relação às Fundações de 

Apoio e das Fundações de Apoio em relação à UFJF, conforme disciplinado no Acórdão nº 

1.178/2018 - TCU - Plenário, e também em observância aos diplomas legais associados ao tema, foi 

possível responder aos quesitos propostos:  

 

Q1 - Quais são as fundações de apoio credenciadas para atuar junto à UFJF?  

Conforme Ofício nº 24/2019 - PROPLAN, atualmente são fundações de apoio credenciadas 

para atuar junto à UFJF:  

1- Fundação de Apoio e desenvolvimento ao ensino, Pesquisa e Extensão (Fadepe) 

CNPJ: 00.703.697/0001-67 Site: http://fadepe.org.br Credenciamento: Portaria 

Conjunta nº 42, de 24/07/2017, publicado no DOU em 25/07/2017.  

2- Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) CNPJ: 

24.014.569/0001-74 Site: http://fundacaocead.org.br Portaria Conjunta nº 86, de 

03/12/2018, publicado no DOU de 04/12/2018.  

 

Q2- O processo de credenciamento ou recredenciamento foi submetido à CARF, para a 

emissão de Parecer e posterior deliberação opinativa do pleno do CONSu?  

1- A Resolução 17/2017 do CONSu de 09 de junho de 2017 aprovou a concordância 

com o pedido de recredenciamento da Fadepe.  

2- A Resolução 27/2018-CONSu de 01 de novembro de 2018 aprovou a concordância 

com o pedido de credenciamento da Fundação CAEd.  

As resoluções estão disponíveis no endereço http://www.ufjf.br/consu/resolucoes/ .  
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Q3- Os aspectos de transparência são acompanhados pela CARF ou outro responsável? Está 

documentado? (Art. 12, §2º do Decreto 7423/2010 e Art. 4º, Incisos I a IV da Lei 8.958/1994)  

Em resposta a Solicitação de Auditoria 007.2019.003.02, em que é solicitado entre outras 

coisas, “Encaminhar atas e/ou outros documentos produzidos pela CARF e/ou outro responsável, 

fomos informados que a Resolução CONSu nº 03/2013 que criou a CARF foi revogada pela 

resolução CONSu nº 17/2016, que posteriormente foi revogada pela Resolução CONSu nº 20/2018 

de 23/08/2018 que criou o “Setor Permanente de Avaliação e Transparência de Projetos Executados 

via Fundação de Apoio”. Apesar das informações, não recebemos nenhuma documentação referente 

aos trabalhos realizados pela Comissão ou pelos substitutos que comprovem, à época, ou 

atualmente, o efetivo acompanhamento.  

 

Q4- O Boletim de Convênio previsto na Portaria UFJF 1.343/2015 encontra-se atualizado? 

Segundo informação da Coordenação de Convênios efetuada através do Memorando nº 

008/2019 - C Conv/PROPLAN de 11 de março de 2019, “ o Boletim de Convênios previstos na 

portaria acima citada encontra-se atualizado naquela Pró-reitoria de Extensão.” Após verificação no 

site, pode-se apurar que o mesmo encontra-se realmente atualizado até abril de 2019, estando 

disponibilizado no endereço abaixo: http://www.ufjf.br/proex/files/2017/01/Boletim-de-

Conv%C3%AAnios-de-04- 2019.pdf  

 

Q5 - Houve cumprimento por parte da UFJF dos requisitos relativos à transparência nos 

relacionamentos com fundações de apoio referidos no Acórdão 1178/2018 TCU Plenário?  

Na avaliação da Auditoria geral e com base nos documentos analisados, estão em acordo com 

o Acórdão os seguintes itens: 9.3.1., 9.3.2.1., 9.3.2.2., 9.3.2.3., 9.3.3.1., 9.3.3.3., 9.3.3.6., 9.4.1.1., 

9.4.1.2., 9.4.1.3., 9.4.1.4., 9.4.1.5, 9.4.2.1., 9.4.2.3, 9.4.3., 9.4.5., 9.4.6., 9.4.9., 9.4.11., 9.4.13., 

9.4.15. e 9.4.16, constantes do item II.1.3 – INFORMAÇÃO Nº 003 - CONFORMIDADE - Itens 

do Acórdão 1.178/2018 TCU já implantados. Importante ressaltar que inicialmente, não estavam 

completamente cumpridos os itens 9.3.2.3., 9.4.1.3., 9.4.1.5. e 9.4.2.3. do Acórdão 1178/2018 TCU 

Plenário. Ocorre que, durante o fechamento do relatório, identificaram-se mudanças no sítio virtual 

da Fadepe, sendo possível observar o cumprimento dos itens mencionados e tendo como 

consequência a alteração da Recomendação para Informação. Os demais itens do Acórdão carecem 

de ajustes ou até mesmo a implantação com a finalidade de adequá-los e constam do Relatório Final 

de Auditoria Interna nº 002.2019.05.2.03, II.2 – CONSTATAÇÕES, que trata das constatações 

efetuadas e posterior recomendações.  
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Q6 - Houve cumprimento por parte das fundações de apoio credenciadas ou autorizadas pela 

UFJF dos requisitos relativos à transparência citados no Acórdão 1178/2018 TCU - Plenário?  

Foram analisadas somente os requisitos relativos à transparência citados no Acórdão 

1178/2018 TCU - Plenário da Fadepe. A conclusão dos trabalhos demonstra o cumprimento parcial 

dos requisitos, conforme demonstrado no relatório.  

 

Q7 - Qual o valor de recursos públicos movimentados pelas Fundações de Apoio no exercício 

de 2018?  

O valor de recursos públicos movimentados pelas Fundações de Apoio no exercício de 2018 

perfaz a quantia de R$ 70.910.104,22 e referem-se aos valores repassados pela UFJF à Fadepe 

referente à convênios, conforme Ofício nº 24/2019 - PROPLAN de 27 de março de 2019.  

 

Q8 - Há obediência, pela UFJF e pelas fundações de apoio dos normativos externos (Art. 4º-A 

do Decreto 7423/2010 e Art. 12, § 1º, V e §§ 2º e 3º e art. 12- A da Lei 8958/1994) e internos 

(Art. 21, 22, 26 e 28 da Resolução CONSu UFJF 20/2018) relacionadas à transparência do 

relacionamento UFJF e fundações de apoio?  

Conclui-se que há itens em conformidade e outros que necessitam ser implantados ou 

ajustados. Com relação aos dispositivos da Lei 8958/1994 que tratam da transparência das 

fundações de apoio, são as conformidades: Art. 4ºA, I, III e IV da Lei 8958/1994 e as 

inconformidades até então não sanadas: Art. 4º-A, II e V. Com relação aos dispositivos do Decreto 

7423/2010 que tratam da transparência das fundações de apoio, é a conformidade até então não 

sanada: Art. 12., §1º, V e a inconformidade: Art. 12., § 2o. Já com relação aos normativos internos, 

são itens em conformidade com os critérios adotados nesta ação de auditoria: Resolução 03/2013 e 

17/2016 CONSu/UFJF, e Portaria 1.343/2015 UFJF. Feitas as considerações acima, com relação 

aos quesitos que embasaram o trabalho realizado pela Auditoria Geral, é possível concluir que o 

processo de transparência nas relações UFJF e Fundações de Apoio encontram-se bem 

encaminhado, necessitando de ajustes que são plenamente possíveis de serem realizados ainda neste 

exercício.  

 

Em 2020 dando prosseguimento aos trabalhos iniciados e relatados acima foram realizados 

monitoramentos das recomendações constantes do Relatório Final de Auditoria Interna nº 

002.2019.05.2.03, sendo documentado no Processo SEI nº 23071.910239/2020-75. Além disso, 

citamos também o Processo SEI nº 0225834.000647/2019-19 que trata da Resolução CONSu nº 20 
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de 23 de agosto de 2018 e que estabeleceu regras de relacionamento da Universidade com as 

fundações de apoio e previu a criação de um setor permanente de avaliação dos projetos com elas 

executados. No entanto, até o presente momento não houve apresentação de documentação 

relacionada a efetiva formalização e funcionamento do setor acima, permanecendo, portanto, em 

monitoramento.  

 

Para 2021 foram previstas ações específicas no PAINT/2021, item 1.3 - Trabalhos a serem 

realizados por motivos diversos que não a avaliação de riscos, aprovado através da Resolução 

CONSU nº 65/2020 de 30 de novembro de 2020. 

 

Informações adicionais a respeito do trabalho da Auditoria Geral da UFJF podem ser obtidos 

em https://www2.ufjf.br/auditoriageral/ 


