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APRESENTAÇÃO 

 
A Universidade Federal de Viçosa (UFV), seguindo orientações da IN TCU nº 63/2010, da 

DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e da Portaria CGU nº 133/2013, apresenta o 
Relatório de Gestão referente ao exercício de 2013. 

Este documento tem por objetivo propiciar, aos órgãos de controle e à sociedade em geral, 
visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão da Instituição, apresentando 
documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial. 

O Relatório de Gestão é composto pelas seguintes peças: 1. Identificação da Unidade 
Jurisdicionada (UJ); 2. Planejamento da Unidade; 3. Estrutura de governança, Avaliação do 
Funcionamento dos Controles Internos, Sistema de Correição e Indicadores para monitoramento e 
avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos; 4. Execução das despesas, 
Movimentação e saldos de restos a pagar, Transferências de recursos e Suprimento de fundos; 5. 
Estrutura de pessoal da Unidade, Terceirização de mão de obra empregada e Contratação de 
estagiários; 6. Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros, Gestão do Patrimônio 
Imobiliário e Distribuição espacial dos bens imóveis locados de terceiros; 7. Gestão da tecnologia 
da informação; 8. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis; 9. Tratamento de deliberações 
exaradas em acórdão do TCU, Tratamento de recomendações do OCI, Informações sobre a atuação 
da Unidade de Auditoria Interna, Declaração de Bens e Rendas, Medidas adotadas em caso de dano 
ao erário e Alimentação SIASG e SICONV; 10. Relacionamento com a sociedade; 11. Informações 
contábeis e Auditoria Independente; 12. Outras informações sobre a gestão; e 13. Indicadores de 
Desempenho e Projetos desenvolvidos pela Fundação de Apoio. 

Por previsão normativa, não se aplicam à UFV os subitens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1, 3.3, 4.2, 4.6 
e 4.7 da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013, nem os itens 13 a 17 e 19 a 60 da Parte B do 
Anexo II da DN TCU nº 127/2013 por se tratar de conteúdo específico para outras UJ's.  

A elaboração deste Relatório é resultado da participação dos órgãos da Universidade, Pró-
Reitorias, Diretorias dos Centros, Diretorias dos Campi e demais unidades vinculadas à Reitoria, 
num esforço de conter informações que representem a produção e desempenho da Instituição, 
destacando êxitos e insucessos para o alcance das metas e ações previstas em seu Planejamento 
Institucional, tendo em vista a dotação orçamentária disponibilizada. 

Destaca-se o empenho da Instituição na aplicação dos recursos públicos em prol da oferta de 
ensino e prestação de serviços de qualidade à sociedade. 
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1. Identificação e atributo da Unidade Jurisdicionada 

(Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Neste item são abordados os seguintes subitens: Identificação da Unidade Jurisdicionada, 
Finalidade e competências, Organograma funcional, Macroprocessos finalísticos, Macroprocessos 
de apoio e Principais parceiros. 

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Conforme estabelecido no art. 1º da Decisão Normativa-TCU nº 127, de 15 de maio de 
2013, em seu Anexo I, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) está classificada como UJ que 
deverá apresentar o Relatório de Gestão Individual, constante do subitem 1.1.1, não sendo indicado 
o preenchimento dos Quadros que compõem os subitens 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4. 

1.1.1 Relatório de Gestão Individual 

QUADRO A.1.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 244 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: Fundação Universidade Federal de Viçosa 
Denominação Abreviada: UFV 
Código SIORG: 474 Código LOA: 26282 Código SIAFI: 26282 
Natureza Jurídica: Fundação CNPJ: 25.944.455/0001-96 
Principal Atividade : Educação Superior Código CNAE: 8532-5 
Telefones/Fax de contato: (31) 3899-2117 (31) 3899-2796  
Endereço Eletrônico: reitoria@ufv.br 
Página na Internet: http://www.ufv.br 
Endereço Postal: Avenida Peter Henry Rolfs, s/n - Campus Universitário - 36.570-0001 – VIÇOSA/MG 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-Lei nº 570, de 8 de maio de 1969, retificado pelo Decreto-Lei nº 629, de 16 de junho de 1969, e Decreto nº 
64.825, de 15 de julho de 1969; registrado sob o nº 11.184 no livro A-12 do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, em Belo Horizonte-MG. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Estatuto aprovado pelo Conselho Universitário, 231ª reunião, de 16 e 17/12/1998; aprovado pela Portaria nº 768, de 
14/05/1999, do Ministro de Estado da Educação (Parecer nº 354/1999 – SESu/CNE); Publicação do Estatuto: DOU 
de 18/05/1999; averbado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte-MG, em 27/09/1999. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
A página principal da UFV na internet (http://www.ufv.br) contém links de acesso a documentos normativos, dados e 
informações institucionais e notícias orientando gestores e usuários, tais como: Documentos (Portarias, Atos e 
Reuniões); Site da CPPD (progressão, promoção e ingresso na carreira docente) e Relatório de Atividades Docentes – 
Radoc; Extensão: Registro de Atividades de Extensão – RAEX, Estágios, Clínica Tecnológica, Semana do 
Fazendeiro; Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: Concurso público para ingresso na carreira técnico-administrativa, 
Consultas Diversas e Atualização do Endereço, Consulta Endereços, Lançamento de Folgas, Lançamento de 
Frequência, Lançamento de Férias, Lançamento de Dados de Segurança e Higiene do Trabalho; Ensino: Lançamento 
de Notas do Coluni, Impressão de Listas, Sapiens, Sistema de Avaliação de Disciplinas, Consulta aulas Coordenadas 
e Ministradas; Pró-Reitoria de Administração: Abertura de Ordem de Serviço, Consulta Ligações Telefônicas; 
Vestibular, Consulta dados do Vestibular, Pases, Sisu e Concursos públicos; Pesquisa e Pós-Graduação: Portal do 
SisPPG, Pesquisa, Pós-Graduação, Consulta publicações da UFV; Diretoria Financeira: Sistema de Convênios; 
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Diretoria de Material: Compras/Estoque; Patrimônio - Agentes Patrimoniais; Consulta Pública aos Bens Patrimoniais 
da UFV; Tecnologia da Informação: Solicitação de serviço em computadores, impressoras e redes, Gerência de 
Sistemas da DSI/DTI, Atualização de descrição fixa de Equipamentos de Informática; Diretoria de Logística e 
Segurança: Requisição de Veículo, Cadastro de Extintores; Serviço de Comunicações: Sistema de Controle de 
Processos; Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários: Lançamento de frequência de Bolsa Manutenção, DSA - Consulta 
Servidores e Estudantes, Controle de Acesso ao Restaurante universitário; Biblioteca Central: Pedido de Compra de 
Livros e Periódicos; Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento: Stratus, Gerência de Contratos e Convênios, 
Controle de Siglas da UFV; Outros Sistemas: Controle Interno de Estoque, Requisição de Hospedagem e 
Alimentação, Notícias, Consulta Notícias, Gerenciamento de Notícias, Acervo Biblioteca, Arquivo Central Histórico, 
Manual de Gestão de Contratos e Manual de Suprimento de Fundos (CPGF). Destaca-se o portal do Acesso à 
Informação no link www.sic.ufv.br. 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

154051 
154052 
154053 
150174 

Universidade Federal de Viçosa 
Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal – CEDAF/UFV 
Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão d Triângulo Mineiro – CEPET/MG 
Campus Rio Paranaíba 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

15268 Universidade Federal de Viçosa 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
154051 
154052 
154053 
150174 

15268 
15268 
15268 
15268 

Breve Histórico da UFV 

Desde 1926 a Universidade Federal de Viçosa vem consolidando no cenário nacional a 
imagem de instituição de referência em ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para o progresso 
do País e bem-estar dos brasileiros. 

Motivado pelo incremento da produção agropecuária em Minas Gerais, o Dr. Arthur da Silva 
Bernardes, então Presidente do Estado de Minas Gerais, assinou a Lei nº 761, de 6 de setembro de 
1920, que autorizava o Governo do Estado a criar uma Escola Superior de Agricultura e Veterinária 
onde melhores fossem as condições. Sua intenção era dotar o Estado de um bom estabelecimento 
que, semelhante a instituições dos Estados Unidos da América, tivesse uma atuação baseada no 
ensino, na pesquisa e na extensão. 

O Dr. Arthur da Silva Bernardes determinou providências para que viesse dos Estados 
Unidos da América, por meio do Departamento de Agricultura daquele país, o Dr. Peter Henry 
Rolfs, Diretor do Florida Agricultural College da Universidade da Flórida, que teria a tarefa de 
"fundar, organizar e dirigir" esta Instituição. 

Em 18 de janeiro de 1922 iniciaram-se os trabalhos de implantação da futura Escola 
Superior de Agricultura e Veterinária – ESAV. Com base em relatórios de uma comissão nomeada 
especialmente para este fim, o Presidente do Estado, pelo Decreto nº 5.806, de 30 de dezembro de 
1921, aprovou os planos e a planta da futura ESAV, criada formalmente pelo Decreto nº 6.053, de 
30 de março de 1922. A construção dos edifícios foi iniciada logo a seguir e a inauguração do 
prédio principal – atualmente Edifício Arthur da Silva Bernardes – deu-se no dia 28 de agosto de 
1926, presidida pelo idealizador da ESAV, que na época ocupava a Presidência da República. 

Durante o período de construção das instalações da Escola, o Professor Peter Henry Rolfs 
tomou a iniciativa de começar os trabalhos na área agrícola, o que fez por oito anos, a partir de 
1921. Foi Diretor da Instituição de 1927 a 1929, quando passou o cargo ao Engenheiro João Carlos 
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Bello Lisboa, docente da ESAV que dirigia os trabalhos de construção do estabelecimento. 

Na ESAV iniciaram-se os cursos fundamental e médio, em 1º de agosto de 1927, e o curso 
superior de Agricultura, em 1º de março do ano seguinte. A primeira solenidade de conferência de 
certificados a estudantes que concluíram cursos na Instituição ocorreu em 14 de julho de 1929. 
Nessa mesma ocasião realizou-se a 1ª Semana do Fazendeiro, considerada a primeira atividade 
extensionista desse tipo no Brasil. Ainda nessa época tiveram início as atividades de investigação 
científica, cujo resultado é expresso, atualmente, em numerosos produtos e tecnologias, com 
destaque para novas variedades de vegetais de grande importância econômica. 

A primeira turma de Engenheiros-Agrônomos colou grau em 15 de dezembro de 1931, e em 
1º de março de 1932 tiveram início as atividades do curso superior de Veterinária. 

Marcada pelo pioneirismo, com destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, a 
ESAV, já em 1938, dispunha de uma estação experimental, com um programa definido em bases 
científicas. As iniciativas extensionistas de então serviram de base para a criação da Associação de 
Crédito e Assistência Rural – ACAR, embrião das empresas de assistência técnica e extensão rural 
da atualidade. As revistas Ceres e Seiva, de grande importância pelo seu conteúdo científico e 
técnico, também começaram a circular nessa época, tendo sido fundadas em 1939 e 1940, 
respectivamente. 

Em 1942, o curso de Veterinária da ESAV foi desmembrado e transferido para Belo 
Horizonte, onde passou a constituir a Escola Superior de Veterinária, por ato do governo estadual. 

Em 13 de novembro de 1948, pela Lei nº 272, assinada pelo Governador Milton Campos e 
pelos Secretários de Agricultura, Dr. Américo René Giannetti, e de Finanças, Dr. José de Magalhães 
Pinto, foi criada a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais – UREMG, incorporando a Escola 
Superior de Agricultura, a Escola Superior de Veterinária, com funcionamento em Belo Horizonte, a 
Escola Superior de Ciências Domésticas, a Escola de Especialização, o Serviço de Experimentação 
e Pesquisa e o Serviço de Extensão. 

Outro marco na trajetória da Instituição foi o convênio que possibilitou a vinda de 
importante contingente de especialistas norte-americanos da Universidade de Purdue, os quais, 
durante alguns anos, a partir de 1958, prestaram significativa colaboração na instalação e no 
funcionamento dos cursos de pós-graduação na área de Ciências Agrárias. 

Todo esforço da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais culminou então, em 1961, 
como pioneira no Brasil, no oferecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu, no modelo 
norte-americano do Master of Science ou Magister Scientiae (MS), o qual veio a ser posteriormente 
adotado, com algumas modificações, no país. 

Em 1965 foi criada a Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro 
– CEPET, localizada no município de Capinópolis, com o objetivo de levar ao agronegócio daquela 
região as conquistas e inovações da Universidade. 

O ano 1965 também foi significativo na história da UFV pela criação do Colégio 
Universitário. Com o objetivo de proporcionar à comunidade um ensino médio de qualidade, suas 
atividades tiveram início em 1966. Em 2001 tornou-se Colégio de Aplicação – COLUNI, 
constituindo-se em órgão fundamental na estrutura acadêmica, por possibilitar experiências de 
estágio aos estudantes do ensino superior nas diversas licenciaturas. Desde a criação do sistema de 
avaliação do ensino pelo governo federal, a qualidade do ensino oferecido pelo Colégio de 
Aplicação tem lhe rendido o título de melhor estabelecimento público no país dedicado ao ensino 
médio, pelo desempenho de seus estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

Expandindo-se em todos os setores e colocando-se na vanguarda na criação de cursos, como 
Economia Doméstica e Engenharia Florestal, entre outros, a UREMG foi incorporada à 
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Universidade Federal de Viçosa pelo Decreto nº 64.825, de 15 de julho de 1969, data em que foi 
instituída a UFV pelo Presidente da República Arthur da Costa e Silva. 

Até 1970 a UFV contava com três cursos de graduação e oito de pós-graduação em nível de 
mestrado, totalizando 236 alunos. O doutorado foi iniciado em 1972. Durante a década de 1970 a 
UFV vivenciou grande expansão, tendo criado dezesseis cursos de graduação, sete de mestrado e 
quatro de doutorado, em várias áreas do conhecimento, contando, ao final da década, com 4.152 
discentes. 

Em 1978 a UFV experimentou uma reestruturação inovadora em sua estrutura acadêmica, 
que perdura até hoje, passando a ser composta por quatro Centros de Ciências: Centro de Ciências 
Agrárias; Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas; e 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. A essas unidades ficaram subordinados os 
Departamentos. 

Já nas décadas de 1980 e de 1990 foram criados cinco cursos de graduação e sete programas 
de pós-graduação em nível de mestrado e cinco em nível de doutorado. 

De 2000 a 2005 a UFV vivenciou nova expansão, com a criação de doze cursos de 
graduação, seis de pós-graduação em nível de mestrado e seis de doutorado. 

Com a política do governo federal de expansão do ensino superior, em 2006 foi criado o 
Programa de Expansão I e, em 2007, foi instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais – Reuni. A expansão das universidades representou uma 
ampliação das possibilidades de acesso da população ao ensino superior. A partir desses programas, 
a UFV ampliou o número de vagas e criou novos cursos de graduação. Essa expansão também 
originou a criação de um campus na cidade de Rio Paranaíba e a transformação de sua unidade de 
ensino e pesquisa de Florestal, a Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal – Cedaf, em 
campus. 

A Cedaf, localizada a 60km de Belo Horizonte, teve sua origem em 26 de abril de 1939, no 
governo de Benedicto Valladares, quando foi inaugurada a Fazenda-Escola de Florestal, que veio a 
se transformar na Escola Média de Agricultura de Florestal - EMAF, em 26 de maio de 1948, pelo 
Governador Milton Campos, e foi incorporada à UREMG em 1955. Em 1982 foi transformada em 
Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal – Cedaf e, em 2006, com a adesão da UFV ao 
Reuni, passou a ministrar também cursos de nível superior, sendo, então, denominada Campus 
UFV-Florestal – CAF. Os cursos de graduação no CAF foram iniciados em 2008, com o ingresso de 
discentes nos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em 
Gestão Ambiental. Em 2009 passou a oferecer também as licenciaturas em Ciências Biológicas, em 
Física, em Matemática e em Química. Em 2010 iniciou os cursos de Agronomia, Engenharia de 
Alimentos e licenciatura em Educação Física e, em 2011, foi criado o curso de Administração. Em 
2012 o curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi convertido para 
bacharelado em Ciência da Computação. 

O Campus UFV-Rio Paranaíba – CRP foi criado em 2006 por meio do Programa de 
Expansão Fase I do MEC. O município de Rio Paranaíba fica distante 330km da capital mineira, 
situado na região do Alto Paranaíba. Essa região apresenta como principais atividades econômicas a 
pecuária e as culturas de café, alho, soja e milho. Suas atividades acadêmicas tiveram início no 
segundo semestre de 2007, com a abertura dos cursos de Agronomia e Administração. Em 2008 
foram criados os cursos de Sistemas de Informação e Ciências de Alimentos; em 2009, os cursos de 
Engenharia Civil, Bacharelado em Química e Ciências Contábeis; e, em 2010, os cursos de Ciências 
Biológicas, Nutrição e Engenharia de Produção. Em 2011 ingressaram os primeiros alunos do curso 
de pós-graduação em Produção Vegetal, em nível de mestrado. 

Desse modo, no período de 2006 a 2010 foram criados 31 cursos de graduação, dezesseis de 
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mestrado e dois de doutorado. No ensino de graduação presencial, a UFV, que oferecia anualmente 
1.790 vagas em 2005, a partir de 2010 passou a disponibilizar 3.300 vagas. A partir de 2012 a UFV 
passou a oferecer 80% dessas vagas, o que representa 2.640, pelo Sistema de Seleção Unificada – 
Sisu, do Ministério da Educação, e 20% pelo Processo Seletivo Seriado – PASES. A partir de 2014 
todas as vagas serão oferecidas pelo Sisu. 

A UFV possuia, em 2013, 67 cursos de graduação, com 14.688 discentes matriculados nos 
três campi. Conta, ainda, nos ensinos médio e técnico, com 485 alunos no COLUNI, no campus-
sede, e 809 na Cedaf, Campus UFV-Florestal. A pós-graduação, em 2013, é constituída por 42 
programas, sendo 23 em nível de mestrado e doutorado, com 1.514 discentes de mestrado e 1.262 
de doutorado. Destes, oito possuem conceito 6 e outros três conceito 7 pela CAPES.  

De 1931, ano da colação de grau da primeira turma de Agrônomos, até 2013 foram 
diplomados 35.333 profissionais graduados. De 1961 a 2013 foram titulados 9.166 mestres e 2.878 
doutores. Na especialização lato sensu foram emitidos 5.471 certificados. No campus-sede foram 
diplomados 2.196 alunos no ensino médio técnico e 6.919 no Colégio de Aplicação - COLUNI. No 
Campus UFV-Florestal, 4.733 estudantes concluíram o ensino médio geral e técnico. Assim, a UFV 
diplomou, até 2013, 66.696 discentes. 

Desde sua criação, a Universidade oferece importante contribuição ao país, como 
demonstram os numerosos profissionais que por aqui passaram vindos de todo o Brasil e de outros 
países. Diversas tecnologias foram desenvolvidas ou adaptadas para as condições brasileiras e 
vários produtos foram melhorados, cujo desempenho na agropecuária brasileira é reconhecido 
nacional e internacionalmente, como é o caso, da cana-de-açúcar, do café, da soja, do milho híbrido 
e de aves para corte e aves poedeiras. 

Vale ressaltar a política de assistência estudantil adotada pela UFV ao longo de sua história, 
voltada para a redução da evasão escolar e para a permanência dos estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica, contribuindo para o bom desempenho acadêmico, promovendo a inclusão social e 
a formação plena de cidadãos. Além da oferta de vagas em seus alojamentos e da alimentação em 
seus restaurantes universitários, disponibiliza aos estudantes de graduação diversas modalidades de 
bolsas e auxílios. 

Destaca-se também a importante tradição da UFV na manutenção do campus universitário, 
sendo considerado um dos mais belos do Brasil e um importante espaço de convivência da 
comunidade local, com infraestrutura para práticas esportivas e eventos culturais. 

1.1.2 Relatório de Gestão Consolidado 

Não indicado para a UFV 

1.1.3 Relatório de Gestão Agregado 

Não indicado para a UFV 

1.1.4 Relatório de Gestão Consolidado e Agregado 

Não indicado para a UFV 
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1.2 Finalidade e competências institucionais da unidade 

A Universidade Federal de Viçosa (UFV), conforme estabelecido em seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), tem como missão "exercer ação integrada das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, visando à universalização da educação superior pública de 
qualidade, à inovação, à promoção do desenvolvimento institucional e das ciências, letras e 
artes, e à formação de cidadãos com visão técnica, científica e humanística, capazes de 
enfrentar desafios e atender às demandas da sociedade". 

A UFV atua no ensino de graduação e de pós-graduação, na pesquisa e na extensão, sob a 
forma de atividades presenciais e a distância, nas diversas áreas do conhecimento, nos campi 
localizados em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Atua, também, na oferta de ensino no nível médio 
no Colégio de Aplicação em Viçosa e de ensino médio e técnico no Campus UFV-Florestal. Dessa 
forma, busca a integração dos níveis de ensino, visando melhorar a formação educacional e 
profissional do ser humano. 

Por meio indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, conforme disposto no art. 2° de 
seu Estatuto, a UFV tem por finalidade: 

 Ministrar, desenvolver e aperfeiçoar a educação superior, visando à 
formação e ao aperfeiçoamento de profissionais de nível universitário. 

 Estimular, promover e executar pesquisa científica. 

 Promover o desenvolvimento das ciências, letras e artes. 

 Estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as 
atividades do ensino e os resultados da pesquisa. 

1.3 Organograma funcional 

A UFV tem sua estrutura funcional estabelecida por normas estatutárias e regimentais 
conforme resoluções emitidas pelos colegiados competentes. Caracteriza-se, em seus vários níveis 
hierárquicos, pela estrutura colegiada, própria da gestão pública universitária. 

A estrutura organizacional é composta pelos colegiados superiores, Conselho Universitário-
CONSU e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, e pela Administração Superior, 
formada pela Reitoria, Pró-Reitorias, Centros de Ciências e campi, conforme Figura 1. 

O CONSU é o órgão superior de administração, com funções consultivas e deliberativas. É 
presidido pela Reitora, com voto de qualidade, e composto por: Vice-Reitor; Pró-Reitores de 
Administração, de Assuntos Comunitários, de Gestão de Pessoas e de Planejamento e Orçamento; 
Diretores dos Centros de Ciências e dos campi; um representante docente do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; dois representantes docentes por Centro de Ciências; um representante de cada 
classe da carreira de magistério superior; um representante dos professores de ensino médio/técnico; 
um representante dos servidores de cada classe da carreira técnico-administrativa; um representante 
indicado pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais; um representante indicado pela 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; dois representantes do corpo discente, sendo 
um representante da graduação e um da pós-graduação; e um representante da comunidade. 

O CEPE é o órgão superior de coordenação e supervisão das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, com funções normativas, consultivas e deliberativas, no plano didático-científico. É 
presidido pela Reitora, com voto de qualidade, e composto por: Vice-Reitor; Pró-Reitores de 
Ensino, de Pesquisa e Pós-Graduação, e de Extensão e Cultura; um representante de cada conselho 
técnico dessas Pró-Reitorias; um representante de cada classe da carreira de magistério superior; 
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dois representantes docentes de ensino médio/técnico; Diretor do Registro Escolar; um 
representante do corpo técnico-administrativo; dois representantes do corpo discente, sendo um 
representante da graduação e outro da pós-graduação; um representante da Secretaria de Estado da 
Educação ou da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, indicado pelo Governador do Estado 
de Minas Gerais; um representante da Secretaria Municipal da Educação, indicado pelo Prefeito 
Municipal de Viçosa. 

À Reitoria compete supervisionar e controlar a execução das atividades administrativas da 
Universidade. 

No Campus UFV-Viçosa, os Centros de Ciências são os órgãos que administram o exercício 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, em uma ou mais áreas de conhecimento, aos quais se 
vinculam os Departamentos. O Departamento é a unidade básica da estrutura universitária para 
todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal e 
compreendem disciplinas afins. A administração do Departamento compete ao Colegiado do 
Departamento e à Chefia. A gestão didático-pedagógica do ensino de graduação de um Centro de 
Ciências é exercida por uma Câmara de Ensino, ressalvadas as competências do CEPE. Cada 
Centro de Ciências conta com o Conselho Departamental, que é o colegiado consultivo e 
deliberativo, presidido pelo respectivo Diretor. A Diretoria é o órgão executivo do Centro, com 
estrutura orgânica própria, cabendo-lhe administrar as suas atividades. 

No Campus UFV-Florestal e no Campus UFV-Rio Paranaíba o Conselho Acadêmico e 
Administrativo constitui-se em colegiado superior de administração, com funções consultivas e 
deliberativas.  
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Figura 1 - Organograma Geral da Universidade Federal de Viçosa 
Fonte: UFV/PPO
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1.4 Macroprocessos finalísticos 

Neste subitem são apresentados os macroprocessos finalísticos da Instituição, ou seja, 
aqueles que estão diretamente relacionados com o seu negócio e sua razão de existir: o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão. Os macroprocessos constituem conjuntos de atividades, funções ou tarefas 
que ocorrem em um período de tempo e produzem algum resultado de valor para a sociedade.
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

ENSINO 

A Pró-Reitoria de Ensino – PRE tem por objetivos coordenar, superintender e avaliar as atividades de ensino da UFV. É o órgão responsável pela organização, o funcionamento e a 
política didático-pedagógica dos cursos, o controle dos aspectos legais e de documentação dos estudantes, a coordenação do processo de avaliação da qualidade do ensino e a 
qualificação dos docentes dos cursos de graduação da UFV. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Processo seletivo – 
Ingresso na 
Graduação 

 Resolução que estabelece o número de vagas 
para os cursos de graduação presenciais dos 
três campi 

 Resolução que estabelece os critérios da 
seleção para os cursos de graduação 
presenciais dos três campi 

 Evento “A Graduação na UFV” 

 Provas do PASES 
 Aviso ENEM 

 Edital de inscrições 
 Edital de cronograma e demais 

procedimentos UFV/SiSU 

 Aviso aos estudantes 

 Matéria de divulgação. 

 Candidatos egressos do 
ensino médio. 

 Elaboração e divulgação de Aviso Anual para inscrição no ENEM 
 Elaboração das propostas de Resolução para aprovação pelas instâncias 

superiores 
 Elaboração do Edital de inscrições para publicação no DOU 
 Encaminhamento de informações à Coordenadoria de Comunicação 

Social (CCS) para divulgação na página eletrônica da PRE 
 Pesquisa na página eletrônica do MEC dos normativos e prazos relativos 

ao ENEM e ao SiSU 
 Divulgação dos cursos da UFV. 

Processo seletivo – 
Ingresso no Ensino 
Médio e Técnico. 

 Resolução que estabelece as vagas para 
ensino médio e técnico nos campi de Viçosa 
e Florestal 

 Resolução que estabelece os critérios da 
seleção para o ensino médio e técnico nos 
campi de Viçosa e Florestal 

 Provas para ingresso 
 Edital de inscrições. 

 Candidatos egressos do 
ensino fundamental e médio. 

 Elaboração e divulgação para inscrição no processo seletivo 
 Encaminhamento de informações à CCS para divulgação nos sites da 

PRE, do CAF e da UFV. 

Matrícula 
acadêmica dos 
ingressantes 

 Edital de matrícula 
 Matéria de divulgação 
 Recepção aos novos estudantes. 

 Estudantes ingressantes 
(recém-aprovados no 
processo seletivo da UFV). 

 Elaboração e emissão de Edital de matrícula e divulgação na página 
eletrônica da PRE 

 Encaminhamento de informações à CCS para divulgação na página 
eletrônica da PRE. 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

ENSINO 

Matrícula 
acadêmica dos 
veteranos 

 Edital de matrícula 
 Cartazes de informações e orientação à 

matrícula 
 Matéria de divulgação 

 Estudantes veteranos com 
vinculo institucional na UFV 
a partir do segundo período 
letivo 

 Elaboração e publicação semestral de Edital de matrícula em jornais e na 
página da PRE 

 Elaboração e distribuição de cartazes nos campi com orientações para 
realização da matrícula acadêmica 

 Encaminhamento de informações à CCS para divulgação na página 
eletrônica da PRE 

Vagas ociosas  Resolução que estabelece o preenchimento 
de vagas ociosas nos cursos de graduação 
presenciais dos três campi 

 Matéria de divulgação na página eletrônica 
da PRE 

 Edital de inscrições 

 Estudantes da UFV 
interessados em mudança de 
turno, curso e, ou campus 

 Portadores de diplomas 
 Estudantes de outras IES 

oriundos de cursos 
reconhecidos pelo MEC. 

 Ex-alunos da UFV que 
perderam o vínculo 
institucional 

 Levantamento junto aos Coordenadores de Curso e Diretores de Centro 
do número de vagas ociosas nos cursos de graduação 

 Elaboração das propostas de Resolução para aprovação pela 
administração superior 

 Elaboração e divulgação do Edital na página da PRE 

Programa de 
Bolsas 

 Monitoria 
 Programa de Educação Tutorial – PET 
 Programa de Tutoria 
 Bolsas (FURNABEN, PIBID) 

 Estudantes da UFV  Elaboração e divulgação de matéria informando a abertura da seleção, 
critérios de participação, documentação e prazo de inscrição 

 Realização da pré-seleção 
 Comunicação aos estudantes do resultado da seleção 

Revalidação de 
Diploma de 
Graduação 

 Proposta de Resolução para o calendário 
acadêmico 

 Divulgação na página da PRE 

 Graduados interessados na 
revalidação do diploma de 
graduação estrangeiro 

 Elaboração de proposta anual de Resolução para estabelecer o calendário 
acadêmico-administrativo da UFV e encaminhamento ao CEPE para 
aprovação 

 Divulgação da Resolução já aprovada na página da PRE 
 Divulgação do calendário na página 

Catálogo de 
Graduação 

 Elaboração e finalização do Catálogo de 
Graduação 

 Alunos ingressantes  Elaboração do Catálogo de Graduação 
 Encaminhamento da minuta à alguns órgãos da UFV para revisão dos 

conteúdos relativos às respectivas atribuições 
 Revisão do material devolvido e finalização do produto 
 Encaminhamento à gráfica universitária 
 Divulgação do Catálogo de Graduação na página da PRE. 

Manual do 
Estudante 

 Elaboração e finalização do Manual do 
Estudante 

 Alunos ingressantes  Elaboração do Manual do Estudante 
 Encaminhamento da minuta a alguns órgãos da UFV para revisão dos 

conteúdos relativos às respectivas atribuições 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

ENSINO 

 Revisão do material devolvido e finalização do produto 
 Encaminhamento à gráfica universitária 
 Divulgação do Manual do Estudante na página da PRE 

Análise de 
solicitações 
diversas 

 Despachos 
 Ofícios 
 Decisões 
 Avaliações externas 

 Público interno 
 Público externo 

 Análise de diversos documentos e elaboração de despachos, decisões e 
ofícios em respostas às solicitações. 

 Informação ao Sistema e-MEC a autorização, o reconhecimento e 
renovação e reconhecimento de cursos 

Mobilidade 
Acadêmica e 
Intercâmbio 
acadêmico. 

 Termo geral de convênio nacional e 
internacional 

 Divulgação na página da PRE 
 Ciências sem Fronteiras 

 Estudantes interessados em 
cursar disciplinas ou realizar 
outras atividades acadêmicas 
em outras instituições de 
ensino 

 Possibilitar aos estudantes cursarem disciplinas ou realizarem outras 
atividades acadêmicas em instituições nacionais e internacionais 

Estudante não-
vinculado 

 Resolução que estabelece as vagas para 
estudantes não-vinculados nos cursos de 
graduação presenciais dos três campi 

 Resolução que estabelece os critérios para a 
seleção dos estudantes não-vinculados nos 
cursos de graduação presenciais dos três 
campi 

 Matéria de divulgação na página eletrônica 
da PRE 

 Edital de inscrições 

 Estudantes matriculados em 
outra instituição 

 Portador de Diploma 

 Levantamento do número de vagas ociosas nos cursos de graduação 
 Elaboração e divulgação do Edital na página da PRE 
 Encaminhamento de informações à CCS para divulgação página da PRE 

na internet 

Elaboração do PPI  PPI 
 Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 Comunidade acadêmica  Regulação de funcionamento dos cursos 
 Instrumento para subsidiar Comissões avaliadoras de cursos 

Avaliação de 
disciplinas 

 Preenchimento do Sistema de avaliação 
 Resultados da avaliação de disciplinas 

 Estudantes 
 Comunidade acadêmica 

 Melhoria na oferta das disciplinas nos aspectos de infraestrutura e 
didático-pedagógico 

Sistemas de apoio 
ao ensino - 
SAPIENS 

 Dados acadêmicos  Estudantes 
 Coordenadores de cursos 
 Administração 

 Elaboração de relatórios e planos de estudo 
 Informações para subsidiar a avaliação da situação acadêmica do 

estudante 

Bibliotecas  Exemplares 
 Empréstimos 
 Aquisições 
 Levantamento bibliográfico 
 Catalogação na fonte 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Atendimento ao público interno e externo à instituição 
 Apoio nas publicações 
 Disponibilização do acervo 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

ENSINO 

 Permuta e doações 
 Normalização de publicações 
 Orientações diversas 

Cursos a distância - 
Cead 

 Cursos de graduação 
 Cursos de capacitação/qualificação 
 Material didático 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Elaboração e divulgação dos cursos e inscrições 
 Elaboração das propostas de Resolução para aprovação dos cursos pelas 

instâncias superiores 
 Elaboração do Edital de inscrições para publicação 

Formatura  Confirmação de estudantes aptos a colar 
grau/diplomar 

 Realização do evento 

 Formandos  Diplomação dos discentes 

 

 

MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão responsável pela coordenação dos programas de pós-graduação Stricto sensu e pelos cursos de especialização Lato sensu, 
coordena também a área de pesquisa e de iniciação científica. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Pós-Graduação  Programas de mestrado e doutorado 
 Cursos de especialização 
 Estágio de docência 
 Bolsas de pós-graduação 
 Título estrangeiro 
 Dissertações e Teses 
 Avaliação do Programa – Conceito Capes 
 Afastamento para treinamento docente 

 Docentes 
 Discentes 
 Técnico-administrativos 
 Sociedade 

 Coordenar e executar os Programas de Pós-Graduação da UFV 
 Propor as diretrizes sobre a política de ensino de pós-graduação no 

âmbito da Universidade 
 Buscar a excelência dos programas por meio de melhores conceitos na 

avaliação Capes 

Pesquisa  Programas 
 Laboratórios 
 Publicações 
 Projetos de Pesquisa 
 Grupo de Pesquisa 

 Docentes 
 Discentes 
 Técnico-administrativos 
 Sociedade 

 Propor as diretrizes para a política de ensino de pós-graduação no âmbito 
da Universidade 

 Integrar a pesquisa com o ensino 
 Buscar recursos junto a agências de fomento 
 Estimular a produção científica da UFV 

 
Iniciação Cientifica 

 Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) 

 Docentes  Estimular os discentes da graduação a participarem dos projetos de 
pesquisa desenvolvidos pela UFV 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 Congresso e Seminários de Iniciação 
Cientifica 

 Discentes 
 Técnico-administrativos 
 Sociedade 

 Ampliar a integração entre a graduação e a pós-graduação por meio da 
iniciação cientifica 

Gestão 
Administrativa e 
Financeira do 
Programa de Apoio 
à Pós-Graduação – 
PROAP 

Relatórios de acompanhamento e prestação de 
contas dos recursos orçamentários 

 Docentes 
 Discentes 
 Técnico-administrativos 
 Unidades da Administração 

da UFV 

 Realizar a execução orçamentária e financeira da PROAP, de programas e 
projetos aprovados em editais 

 Inovação  Propriedade intelectual  Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Encaminhar e acompanhar os pedidos de proteção intelectual 

 

 

MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

EXTENSÃO E CULTURA  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é o órgão responsável por coordenar, estimular e compatibilizar as atividades de extensão desenvolvidas pelas diversas unidades da UFV, por 
meio de programas, projetos e eventos de extensão. Contribui a produção e a socialização do conhecimento e de tecnologias, bem como a produção e a socialização da riqueza, do 
emprego e da renda, através de processos educativos, culturais e científicos, viabilizando uma relação que supere a dicotomia entre a universidade e a sociedade. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Extensão  Cursos 
 Projetos 
 Programas 
 Workshops 
 Bolsas de extensão 
 Serviços 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Fomentar, coletar, armazenar, gerenciar e validar dados da extensão 
universitária. 

 Articular e gerenciar editais de programas e projetos de extensão 
 Certificar a participação em atividades extensionistas 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

EXTENSÃO E CULTURA  

Cultura  Cursos 
 Acervos 
 Exposições 
 Editais 
 Oficinas 
 Peças teatrais 
 Musicais 
 Palestras 
 Parcerias 
 Bolsas cultura 
 Programas e Projetos culturais 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Desenvolver, coordenar e difundir a política e a produção cultural da 
UFV. 

 Produção e preservação da cultura e da Memória 

Informação das 
atividades de 
extensão 

 Material gráfico e digital 
 Raex 
 Relatórios 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Sistematizar dado e divulgar as ações de extensão 
 Gestão da comunicação da extensão 

Gestão de eventos 
de extensão 

 Congressos 
 Encontros 
 Fóruns 
 Semana do Fazendeiro 
 Semana do Produtor Rural 
 Expoalto 
 Parcerias 
 Seminários 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Promover e apoiar eventos de natureza acadêmica, científica e cultural 

Difusão de 
Tecnologia 

 Boletins de extensão 
 Informes técnicos 
 Apostilas 
 Atendimentos 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Apoiar e fortalecer o uso de novas tecnologias e geração de novos 
produtos e processos 

 Articular e apoiar a realização de projetos e ações extensionistas com 
vista ao desenvolvimento local sustentável com uso de tecnologias sociais 

 Promover ações de interiorização, difusão de tecnologia e divulgação e 
popularização da ciência 

Publicações da 
extensão 

 Catálogos 
 Revistas 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Fomentar publicações acadêmicas, científicas e culturais da extensão 
universitária 

Gestão de estágios  Estágios internos 
 Estágios externos 

 Estudantes 
 Unidades da UFV 
 Empresas 

 Gestão da política de estágios 
 Registrar estágios no Serviço de estágio da Universidade 
 Promover e apoiar a realização de estágios internos e externo à Instituição 

Produção e  Livros (lançados, reeditados, reimpressos)  Comunidade acadêmica  Apoiar e fortalecer as publicações nas áreas do ensino, pesquisa e 
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MACROPROCESSO FINALÍSTICO  

EXTENSÃO E CULTURA  

comercialização de 
títulos. 

 Títulos no formato digital 
 Doação de Publicações 

 Sociedade extensão e outros gêneros literários. 
 Promover ações de responsabilidade social 

Confecção de 
publicações e 
impressos gráficos. 

 Boletins de extensão 
 Informes técnicos 
 Livros 
 Cadernos didáticos 
 Revistas, livretos e cartilhas 
 Catálogos 
 Impressos gráficos 
 Reprografia 
 Serviços 

 Órgãos e unidades 
institucionais 

 Possibilitar a difusão do conhecimento e da tecnologia gerados na UFV 
 Atender órgãos da UFV com serviços que proporcionam maior qualidade 

nos trabalhos desenvolvidos 
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1.5 Macroprocessos de apoio 

Os macroprocessos de apoio dão suporte às atividades-fim da Instituição e são relacionados 
a Administração e Infraestrutura, Planejamento e Orçamento, Assuntos Comunitários e Gestão de 
Pessoas. Destaca-se, também, o apoio dado pela Editora-Gráfica, Gestão de Material e Patrimônio, 
Comunicação Social e Marketing institucional, Tecnologia da Informação e Relações Internacionais 
e Interinstitucionais e transparência pública às atividades-fim da Instituição. 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PPO) é responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao planejamento, orçamento, regimentação, finanças, contabilidade e 
aquisição de bens e serviços da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Coordenação do planejamento 
institucional 

 Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI 

 Plano de Gestão 

 Ministério da Educação 
 Ministério do Planejamento 
 Comunidade acadêmica 

 Sistematizar as metas e ações no âmbito da Universidade Federal 
de Viçosa para o cumprimento de seus objetivos institucionais 

Avaliação das ações 
institucionais 

 Relatório de Autoavaliação Institucional 
– CPA 

 Fóruns de discussão dos resultados da 
autoavaliação institucional 

 Ministério da Educação 
 Comunidade acadêmica 
 Sociedade em geral 

 Acompanhar processos de avaliação da UFV, observando os 
indicadores e os resultados visando a correção de rumos 

Divulgação dos resultados 
institucionais 

 Relatório Anual de Atividades 
 UFV em números 

 Reitoria 
 Pró-Reitorias 
 Unidades Gestoras 
 Comunidade Acadêmica 

 Apresentar os principais resultados alcançados, destacando a 
ações relevantes das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administrativas 

Coordenação da estruturação 
organizacional e regimental da 
Instituição 

 Estrutura Orgânica da UFV 
 Regimentos e Estatuto 

 Reitoria 
 Pró-Reitorias 
 Professores 
 Técnico-administrativos 

 Representação da estrutura através de organogramas e 
normatização da instituição e de seus órgãos, por meio de 
regimentos e estatutos 

Estabelecimento do Sistema 
UFV-Estrutura 

 Siglas  Ministério da Educação 
 Reitoria 
 Pró-Reitorias 
 Unidades Gestoras 
 Professores 
 Técnico-administrativos 
 Sociedade em geral 

 Definir, divulgar e implementar a utilização de siglas 

Controle da execução 
orçamentária 

 Coordenação da elaboração do Relatório 
de Gestão 

 Reitoria 
 Pró-Reitorias 
 Unidades Gestoras 
 Professores 
 Técnico-administrativos 

 Fornecer informações gerenciais que apoiem o processo 
orçamentário e a avaliação de desempenho 

 Garantir a boa aplicação dos recursos 
 Proteger o patrimônio físico e financeiro da instituição 

Estabelecimento de 
normas/procedimentos 

 Manuais e Formulários 
 Procedimentos internos de execução e 

 Reitoria 
 Pró-Reitorias 

 Emitir, divulgar, implementar e acompanhar o cumprimento das 
normas de controle patrimonial e financeiro 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

controle dos recursos públicos 
 Solução de questionamentos 

 Unidades Gestoras 
 Professores 
 Técnico-administrativos 

Elaboração da proposta anual 
e gerenciamento da execução 
orçamentária 

 Orçamento 
 Descentralização de créditos 
 Relatórios orçamentários 
 Abertura de créditos 
 Portarias de nota de créditos 

 Ministério do Planejamento 
 Ministério da Educação 
 Reitoria 
 Unidades Gestoras 
 Pró-Reitorias 
 Técnico-administrativos 

 Obter eficiência e eficácia na alocação dos créditos 
orçamentários 

 Atender os procedimentos de elaboração orçamentária do 
governo federal 

Interlocução com Auditorias 
internas e externas 

 Atendimento às solicitações de auditoria  Controle interno 
 Controle externo 
 Reitoria 
 Pró-Reitorias 
 Unidades Gestoras 

 Assessorar a administração superior nas relações com os órgãos 
de controle 

Elaboração e 
acompanhamento de 
convênios 

 Assinatura de convênios e Aditivos  Coordenadores de convênios 
 Pesquisadores 
 Professores 

 Analisar, registrar, arquivar e acompanhar a execução e o 
recebimento dos recursos dos convênios e termos de cooperação 
celebrados pela UFV 

 Apoiar e orientar a elaboração de convênios 

Execução orçamentária e 
financeira 

 Mapa da execução 
 Execução de empenhos 
 Realização dos pagamentos 

 Unidades Gestoras 
 Fornecedores de bens e 

serviços para UFV. 

 Coordenar a execução dos empenhos 
 Efetuar os pagamentos 

Registro dos atos e fatos 
contábeis 

 Balancetes e demonstrações contábeis 
 Arquivamento de documentos contábeis. 
 Relatórios e Pareceres contábeis 
 Prestação de contas orçamentária, 

contábil, financeira e patrimonial. 

 Unidades Gestoras  Demonstrar a situação financeira e econômica da entidade 
 Registrar contabilmente os atos e fatos financeiros e patrimoniais 
 Fornecer informações úteis para tomada de decisões 
 Arquivar adequadamente os documentos contábeis 

Gestão de importações  Realização de importações  Unidades Gestoras  Coordenar a execução e realização de importações 

Licitações, Contratos e 
Compras 

 Gerenciamento de contratos 
 Processo licitatório de bens e serviços 
 Planejamento de compras 
 Compras por pregão eletrônico 
 Aquisição por ata de registro de preços 

 Fornecedores 
  

 Aquisição de bens e serviços conforme Lei 8666/1993 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

Logística  Recebimento de mercadorias 
 Armazenamento de mercadorias 
 Entrega de materiais 

 Fornecedores 
 Unidades da UFV. 

 Acompanhar do recebimento à entrega do material 

Gestão Patrimonial  Registro e classificação de bens 
adquiridos 

 Recolhimento de bens inservíveis 
 Acompanhamento de leilões e doações de 

bens 
 Inventário anual 
 Formalização de transferências e baixas 

 Campi da Universidade 
Federal de Viçosa. 

 Ter todos os bens registrados e classificados 
 Coordenar e executar todo processo da gestão do patrimônio da 

instituição 

Gestão da Tecnologia da 
Informação. 

 Gestão do PDTI 
 Desenvolvimento e manutenção de 

sistemas 
 Serviços de manutenção de equipamentos 
 Assistência técnica. 

 Campus UFV-Viçosa. 
 Campus UFV-Florestal 
 Campus UFV-Rio Paranaíba. 

 Administração dos recursos computacionais 
 Planejamento, coordenação, orientação e supervisão dos 

trabalhos técnicos e administrativos referente ao uso da 
informática 

 

 
MACROPROCESSO DE APOIO  

ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTU RA 

A Pró-Reitoria de Administração é responsável por dar suporte às ações de ensino, pesquisa e extensão, atuando na manutenção e expansão da infraestrutura física, transporte, 
segurança patrimonial e produção. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Manutenção de Edificações  Conservação e readequação de 
infraestrutura 

 Comunidade universitária.  Manter em boas condições de uso as instalações físicas da 
instituição, como: salas de aula, laboratórios gabinetes etc 

Manutenção da Infraestrutura 
urbana 

 Manutenção das áreas externas de parques 
e jardins 

 Gestão de resíduos e rejeitos 
 Gerência de energia 
 Água e esgoto 
 Paisagismo 

 Comunidade universitária.  Melhorar as condições do uso do solo, considerando aspectos de 
responsabilidade socioambiental 

Elaboração de Projetos e  Realização de projetos e controle do  Comunidade universitária.  Expansão das áreas físicas do sistema didático-científico e 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTU RA 

Obras espaço físico 
 Gerência de obras 

comunitário 

Segurança Patrimonial  Serviço de vigilância 
 Serviço de corpo de bombeiros 
 Relatórios de ocorrências dos fatos 

 Comunidade universitária.  Garantir a segurança patrimonial e comunitária na instituição 

Gestão de transporte  Operacionalização do uso de veículos 
para realização das excursões didáticas 

 Gerenciamento do uso da frota de 
veículos leves e de cargas (03 campi) 

 Gestão da locação de veículos 
terceirizados 

 Manutenção veicular preventiva e 
corretiva. 

 Comunidade universitária.  Gerenciar o uso de veículos colocados a disposição das 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração 

Manutenção de Equipamentos  Conservação e manutenção de 
equipamentos 

 Serviços de manutenção 
 Gestão de Telefonia 

 Comunidade universitária.  Manter em boas condições de uso os equipamentos da 
instituição, como: aparelho de telefonia, ar condicionado, 
bebedouro, etc 

 

 

MACROPROCESSO DE APOIO  

GESTÃO DE PESSOAS 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é responsável pelo planejamento, execução e avaliação das ações administrativas, bem como das políticas de gestão e desenvolvimento de 
pessoas que contribuam para o alcance dos objetivos institucionais. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Coordenação, execução e 
instrução das ações de gestão 
de pessoas. 

 Aposentadoria e pensão 
 Ofícios, Comunicação interna, Relatórios, 

etc. 
 Portarias 
 Gestão de contratos terceirizados 
 Acompanhamento e execução da folha de 

pagamento 

 Servidores (ativos e 
aposentados) 

 Pensionistas 
 Outros órgãos 

 Manter uma gestão participativa 
 Manter fluxo de informações sempre eficaz 
 Atender as diretrizes do MEC e demais órgão regulamentadores 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

GESTÃO DE PESSOAS 

 Acompanhamento e avaliação dos 
servidores 

 Processos físicos, nos quais são 
registradas as demandas funcionais 

 Termos de Posse 
 Pastas funcionais 
 Atendimento ao servidor, com orientações 

ligadas a vida funcional entre outros. 

Realização de ações e 
projetos voltados à melhoria 
da qualidade de vida, da 
saúde e do bem-estar social 
dos servidores. 

 Processos físicos, nos quais são 
registradas as demandas funcionais 

 Programas: Ginástica Laboral, atividades 
físicas para servidores, eventos de 
integração e lazer e caminhada orientada 

 Acolhimento a pessoas enlutadas 
 Ações de segurança e higiene no trabalho. 

 Servidores  Atender as diretrizes do MEC e demais órgão regulamentadores 
 Oferecer opções de lazer e atividades físicas aos servidores, 

promovendo bem-estar, autoestima e melhoria da relação 
interpessoal 

 Criar ambiente com infraestrutura adequada para o desempenho 
do trabalho aliado ao clima organizacional harmônico 

Elaboração e execução de 
projetos de capacitação e 
desenvolvimento de pessoas. 

 Plano de capacitação e qualificação anual 
 Treinamento dos servidores 
 Processo de afastamento para participação 

em cursos e eventos, incentivo à 
qualificação e progressão por capacitação. 

 Servidores ativos  Atender as diretrizes do MEC e demais órgão regulamentadores 
 Desenvolver continuamente os servidores para que exerçam 

suas atividades de forma satisfatória 

Instruir os processos 
referentes a informações 
funcionais, registro de 
cadastro funcional, licenças, 
afastamentos, redistribuição, 
averbação de tempo de 
serviço, etc. 

 Processos físicos, nos quais são 
registradas as demandas funcionais 

 Documentos com todos os registros do 
servidor arquivados nas pastas funcionais 

 Portarias, 
 Ofícios sobre redistribuição. 

 Servidores (ativos e 
aposentados) 

 Pensionistas 
 Outros órgãos. 

 Manter o fluxo de processo entre a Divisão de Gestão de 
Pessoas e a Seção de Documentação e Arquivo sempre 
organizados 

 Contar com um arquivo adequado para as pastas funcionais 

Processo seletivo- Ingresso na 
carreira docente e técnico-
administrativa. 

 Concurso Público.  Sociedade.  Suprir a necessidade de pessoal para atender as diversas áreas da 
instituição 
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MACROPROCESSO DE APOIO  

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários é o órgão responsável pelas ações de promoção da saúde e qualidade de vida da comunidade universitária. Responde pelos serviços de 
alimentação (Restaurantes Universitários), alojamentos, bolsas para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, atividades de esporte e lazer, atendimentos na área da saúde 
(preventivo e curativo) e psicossocial (psiquiátrico, psicológico e de assistência social), nos três campi universitários. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTES OBJETIVOS 

Assistência estudantil  Auxílio Moradia 
 Auxílio Alimentação 
 Bolsa Manutenção 
 Vagas nos alojamentos masculino e 

feminino 

 Estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica comprovada e 
selecionados mediante edital. 

 Subsidiar as despesas com moradia nos campi UFV-Viçosa e 
UFV-Florestal 

 Subsidiar as refeições dos estudantes nos três campi 
 Manter o estudante, regularmente, matriculado na UFV 

procurando suprir algumas necessidades socioeconômicas 
básicas, dando, ao mesmo, a oportunidade de conclusão do 
curso no prazo previsto 

Assistência à comunidade 
universitária. 

 Atendimento à Saúde 
 Atendimento Psicossocial 
 Bolsa Atleta 
 Bolsa creche 
 Apoio ao desenvolvimento de atividades 

físicas. 

 Comunidade acadêmica 
 Estudantes selecionados por 

mérito 
 Algumas atividades são voltadas 

para comunidade externa. 

 Presta atendimento na área médica, nutricional, odontológica, 
além de fisioterapia, enfermagem, exames laboratoriais e 
radiográficos 

  Procura a promoção do bem-estar, qualidade de vida e saúde 
mental da comunidade universitária, contando com 
profissionais de psicologia, psiquiatria e serviço social em 
atendimentos individuais ou em grupo 

 Promover o desenvolvimento e a formação de atletas 
representantes da UFV em eventos regionais e nacionais 

 Gerir, organizar, incentivar e apoiar o desenvolvimento das 
atividades físicas, esportivas e de lazer, em todos os campi da 
UFV por meio de ações próprias e diferenciadas 

Apoio a participação de 
discentes em eventos 
acadêmicos e estudantis. 

 Viagens acadêmicas  Estudantes regularmente 
matriculados em qualquer um 
dos cursos de graduação da UFV. 

 Destina-se a arcar com despesas de passagens e estadia para a 
participação de alunos em eventos acadêmicos, nacionais ou 
regionais 

Seguro estudantil  Seguro realizado  Estudantes regularmente 
matriculados em qualquer um 
dos cursos de graduação da UFV. 

 Contempla os serviços de seguro contra acidentes pessoais, 
morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por 
acidente, despesas médicas hospitalares e odontológicas 

Alimentação  Refeições servidas nos restaurantes dos 
três campi 

 Estudantes regularmente 
matriculados em qualquer um 
dos cursos de graduação da UFV. 

 Fornecer alimentação balanceada e de qualidade aos discentes 
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MACROPROCESSOS DE APOIO  

ÁREA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCS)  

A CCS realiza, em consonância com a política de Comunicação da UFV, trabalhos jornalísticos nas diferentes mídias, assessoria de imprensa e marketing institucional, interagindo 
com a comunidade acadêmica e o público externo. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTE OBJETIVO 

Trabalhos jornalísticos e 
Assessoraria de imprensa 

 Jornal da UFV 
 UFV em Rede 
 Cobertura de eventos nos 3 campi 
 Marketing institucional 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Notícias jornalísticas de acordo com os interesses da 
Instituição 

 Distribuição das notícias para mídia nacional, regional e local 
 Divulgação de conteúdos gerados pela UFV ciência, tecnologia 

e inovação 
 Promoção e divulgação dos três campi 

Atividades de Rádio e TV  Programas 
 Veiculação de material institucional 

e de cunho comunitário 
 Matérias 
 Multishop 
 Produção de eventos, vídeos e 

documentários 
 Cobertura e transmissões ao vivo 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Notícias jornalísticas de acordo com os interesses da instituição 
 Veiculação de notícias, reportagens, programas e outros. 
 Veiculação de spots de informação 
 Promoção e divulgação dos três campi 

EDITORA E GRÁFICA UFV  

PROCESSO PRODUTO CLIENTE OBJETI VO 

Confecção de publicações e 
impressos gráficos 

 Boletins de extensão 
 Informes técnicos 
 Livros 
 Cadernos didáticos 
 Revistas, livretos e cartilhas 
 Catálogos 
 Impressos gráficos e Serviços 
 Reprografia 

 Órgãos e unidades institucionais  Possibilitar a difusão do conhecimento e da tecnologia gerados 
na UFV 

 Atender todos os órgãos da UFV com serviços que 
proporcionam maior qualidade nos trabalhos desenvolvidos 

Produção e comercialização de 
títulos 

 Livros (lançados, reeditados, 
reimpressos) 

 Títulos no formato digital 
 Doação de Publicações 

 Comunidade acadêmica 
 Sociedade 

 Apoiar e fortalecer as publicações nas áreas do ensino, 
pesquisa e extensão e outros gêneros literários 

 Promover ações de responsabilidade social 
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MACROPROCESSOS DE APOIO  

ÁREA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI)  

A DTI atua na administração de recursos computacionais de uso geral da instituição, bom como no planejamento, coordenação, orientação e supervisão dos trabalhos técnicos e 
administrativos referentes ao uso da informática. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTE OBJETIVO 

Gestão da Tecnologia da 
Informação 

 Gestão do PDTI 
 Desenvolvimento e manutenção de 

sistemas 
 Serviços de manutenção de 

equipamentos 
 Assistência técnica 

 Campus UFV-Viçosa 
 Campus UFV-Florestal 
 Campus UFV-Rio Paranaíba 

 Administração dos recursos computacionais 
 Planejamento, coordenação, orientação e supervisão dos 

trabalhos técnicos e administrativos referente ao uso da 
informática 

 

 

MACROPROCESSO 
CENTRO TECNOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE VIÇOSA (CENTEV)  

O CenTev atua na busca da promoção e aperfeiçoamento das relações entre a UFV, o setor público em geral e o setor privado, visando ao desenvolvimento econômico, social e 
ambiental de Viçosa e região. 

PROCESSO PRODUTO CLIENTE OBJETIVO 

Seleções de Incubação, Pré-
incubação e Programa Spin-off 

 Seleção de empresas 
 Seleção dos projetos de pré-incubação 

 Seleção dos projetos para o Programa 
Spin-off 

 Comunidade acadêmica 
 Comunidade local 

 Difundir a cultura empreendedora e as tecnologias inovadoras 
oriundas da UFV, contribuindo para o desenvolvimento local 

Criação e desenvolvimento de 
negócios de base tecnológica 

 Assessorias 
 Consultorias 
 Cursos de capacitação 

 Comunidade acadêmica 
 Comunidade local 

 Identificar linhas de desenvolvimento, produtos e processos de 
modo a propiciar inovações, ampliando a interação entre o 
setor produtivo e a UFV 

 Promover prospecção permanente das potencialidades 
tecnológicas da UFV, bem como contribuir para a passagem 
dessas tecnologias às empresas existentes ou a serem criadas 
em Viçosa 
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1.6 Principais parceiros 

De acordo com o seu Estatuto, a UFV é uma instituição federal de ensino superior instituída 
como Fundação vinculada ao Ministério da Educação, gozando de autonomia didático-científica, 
financeira, administrativa e disciplinar. É mantida com recursos do orçamento geral da União por 
meio de uma participação relativa no montante de recursos do MEC, de acordo com seus 
indicadores de produção e produtividade, bem como com recursos advindos de emendas ao 
Orçamento da União, recursos de convênios e receita própria. 

A UFV tem promovido, ao longo do tempo, parcerias que envolvem os setores empresariais, 
governamentais e comunidades na busca de soluções integradas, intermediando as atividades 
geradoras de conhecimento e de desenvolvimento tecnológico, produtivas e sociais. 

Nesse sentido, busca investir na mentalidade empreendedora, detectar possibilidades de 
parcerias e interagir o capital intelectual aqui gerado com as necessidades da sociedade, implicando 
na transferência de conhecimentos, tecnologias e soluções sociais para o bem-estar da população e o 
desenvolvimento nacional. 

Várias são as parcerias da UFV com órgãos públicos como Embrapa, EPAMIG, EMATER, 
Ministérios, Conab, Instituto Mineiro de Agropecuária, Secretarias de Estado, entre outros. As 
pesquisas realizadas na UFV são viabilizadas pelos recursos das parcerias com o setor privado e 
pelo contínuo apoio das agências públicas de fomento, como FINEP, FAPEMIG, CNPq, CAPES, 
bem como de fontes internacionais de financiamento, como a União Europeia e a Fundação 
Internacional para a Ciência. 

Vale destacar, também, as parcerias da UFV com a Sociedade de Investigações Florestais – 
SIF, com a Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, com a Fundação Rádio e Televisão Educativa e 
Cultural de Viçosa – FRATEVI e com o Instituto UFV de Seguridade Social – Agros. 
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2. Planejamento da Unidade e resultados alcançados 

(Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU 127/2013) 

Este item aborda questões de 3 subitens: o 2.1 trata do Planejamento da Unidade, o 2.2 da 
Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados e o 2.3 refere-se a Informações 
sobre outros resultados da gestão. No subitem do Planejamento da Unidade são retratados os 
objetivos institucionais da Instituição constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI/UFV/2012-2015), sua interlocução com o Plano Plurianual (PPA) e com os Programas e 
Ações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual (LOA). São retratadas, também, as principais 
realizações da Instituição nas suas áreas finalísticas e de apoio, bem como as estratégias para 
alcance de seus objetivos institucionais. 

No subitem 2.2 são demonstradas a execução orçamentária e financeira e os valores inscritos 
em restos a pagar de cada uma das ações orçamentárias constantes da Tabela 1, bem como o 
cumprimento da meta física estabelecida para a ação, acompanhado da análise situacional. 

Por fim, no subitem 2.3 são apresentados outros resultados da gestão. 

2.1 Planejamento da unidade 

Para cumprir sua missão, a UFV tem estabelecidos em seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) os Objetivos Institucionais, aprovados, inicialmente, no contexto do Plano de 
Gestão 2009-2012, na 372ª reunião do Conselho Universitário, ocorrida em 2 de dezembro de 2010. 

Os Objetivos Institucionais representam as diretrizes estratégicas pretendidas para a 
Instituição e apresentam correlação com os Programas estabelecidos no Plano Plurianual (PPA). 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, 
conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas 
pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da República. 

A elaboração do PPA é coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
ocorre no primeiro ano da gestão do Presidente da República. Sua vigência é de 4 anos, cobrindo 
assim o primeiro da gestão seguinte, com vistas à continuidade das ações públicas. Sua abrangência 
deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a 
avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. 

O PPA é estruturado em Programas Temáticos e Programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas, a fim de orientar 
a agenda de governo pelos temas de políticas públicas, constituindo o Plano de Governo, nos níveis 
estratégico e tático. No nível operacional, a Ação é uma categoria exclusiva do Orçamento, 
estabelecendo uma relação de complementaridade entre os instrumentos (Planejamento e 
Orçamento), sem prejuízo à integração. 

No Programa Temático, o Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a 
serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas, com desdobramento no 
território. A Iniciativa declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação 
de ações orçamentárias e outras ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre 
entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas públicas. 
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Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são instrumentos do Plano que 
classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação 
governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos por meio de suas 
Iniciativas. 

O PPA juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) são leis instituídas pela Constituição Federal, art. 165. A LDO, que deve ser 
compatível com o PPA, estabelece, entre outros, o conjunto de metas e prioridades da 
Administração Pública Federal e orienta a elaboração da LOA para o ano seguinte. A LOA 
contempla os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das estatais. O seu vínculo 
com o PPA se dá por meio dos Programas e das Iniciativas do Plano que estão associadas às Ações 
constantes da LOA. Deve haver, portanto, uma compatibilidade entre o PPA, a LDO e a LOA. 

Aplicam-se à UFV os Programas Temáticos “Educação Básica” e “Educação Superior – 
Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão”, com as respectivas ações especificadas 
na Tabela 1. 

Tabela 1 – Programas e ações orçamentárias da UFV 
CÓDIGO 

PROGRAMA  

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

TIPO PROGRAMA/AÇÃO 

0089   Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

 0181 
Operações 
Especiais 

- Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

0901   Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 

 00G5 
Operações 
Especiais 

- Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para 
o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 
Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor 

 00O5 
Operações 
Especiais 

- Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(Precatórios) 

 0716 
Operações 
Especiais 

- Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos 

2030   Educação Básica 
 20RI Atividades - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica 

 20RJ Atividades 
- Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de 
Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a 
Educação Básica 

2032   Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

 20GK Atividades 
– Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

 20RK Atividades - Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 
 4002 Atividades - Assistência ao Estudante de Ensino Superior 
 6328 Atividades - Universidade Aberta e a Distância 

 8282 Atividades 
- Reestruturação e Expansão de Instituições de Ensino 
Superior 

2109   Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 
    

 2004 Atividades 
- Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes 

 2010 Atividades 
- Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores 
Civis, Empregados e Militares 

 2012 Atividades 
- Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e 
Militares 

 2011 Atividades 
- Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e 
Militares 

 4572 Atividades - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
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CÓDIGO 
PROGRAMA  

CÓDIGO 
DA AÇÃO 

TIPO PROGRAMA/AÇÃO 

Qualificação e Requalificação 
 20TP Atividades - Pagamento de Pessoal Ativo da União 

 00MO 
Operações 
Especiais 

- Contribuição à Entidades Nacionais Representativas de 
Educação e Ensino 

 09HB 
Operações 
Especiais 

- Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para 
o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 
Federais 

Fonte: LOA 2013.  
 

A UFV tem se mostrado alinhada ao cumprimento dos objetivos governamentais nos 
Programas Temáticos da Educação Básica e Educação Superior, na medida em que tem pautado 
suas ações para possibilitar a ampliação do acesso à educação básica e superior com condições de 
permanência e equidade, e com foco na qualidade acadêmica e na qualificação de recursos 
humanos. 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFV/2012-2017), são firmados os 
Objetivos Institucionais que, em seu conjunto, buscam atender aos Programas Temáticos do 
governo para a Educação Básica e Educação Superior. 

Para o PDI/UFV/2012-2017, os Objetivos Institucionais são os listados a seguir: 

 Consolidar e aprimorar o modelo de gestão da universidade multicampi. 

 Ampliar a produção científica, intelectual e cultural. 

 Aprimorar a comunicação entre a universidade e a sociedade, com o apoio de 
veículos de mídias e suportes digitais. 

 Aprimorar o Projeto Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos de cursos de 
graduação. 

 Consolidar e aperfeiçoar os cursos de graduação e de nível médio, observando as 
políticas de expansão da Instituição. 

 Aprimorar políticas de intercâmbio acadêmico com instituições nacionais e 
internacionais. 

 Estabelecer e consolidar programas voltados para melhoria do ensino, aprimorando 
as políticas de formação. 

 Fortalecer a política institucional de apoio à criação, consolidação e expansão da pós-
graduação stricto sensu e lato sensu. 

 Ampliar o acesso aos programas de ensino, pesquisa e extensão da UFV por meio da 
educação a distância. 

 Fortalecer a política institucional de pesquisa. 

 Consolidar políticas institucionais de biossegurança, de inovação e de proteção da 
propriedade intelectual. 

 Aprimorar a política de extensão da UFV, em consonância com o Plano Nacional de 
Extensão Universitária. 

 Aprimorar a política de saúde, cultural, esportiva e de lazer da UFV e ampliar a 
política de gestão social voltada para a qualidade de vida da comunidade. 
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 Ampliar o plano de assistência estudantil, visando à formação qualificada e à redução 
das desigualdades, da retenção e da evasão escolar. 

 Aprimorar a política de gestão integrada e desenvolvimento de pessoas. 

 Promover a expansão e, ou, a modernização das áreas físicas do sistema didático-
científico e comunitário. 

 Prover continuamente condições para melhor uso do solo, das edificações e de 
equipamentos da UFV, considerando os aspectos de responsabilidade ambiental e de 
segurança patrimonial e comunitária. 

 Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação de dados e voz 
nos campi da UFV. 

 Aprimorar os sistemas viário, de água, de esgoto, de energia e de resíduos nos campi 
da UFV. 

 Consolidar os processos de planejamento e avaliação como instrumentos de tomada 
de decisão. 

 Aprimorar a eficiência administrativa, organizacional, financeira e econômica da 
UFV, por meio da otimização de recursos e dos processos de aquisição, distribuição, 
aplicação e controle de bens e serviços. 

No cumprimento de seus Objetivos Institucionais destacam-se algumas das realizações da 
UFV no ano de 2013: 

 Defesa da primeira dissertação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Produção 
Vegetal) da UFV-Rio Paranaíba. 

 Defesa da primeira tese do Programa de Doutorado em Ciência da Nutrição da UFV. 
 Defesa da primeira dissertação do curso de Pós-Graduação em Agroecologia. 
 Defesa da milésima dissertação do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia. 
 UFV fica em segundo lugar na modalidade Monografias na quarta edição do prêmio TOP 

Etanol, em São Paulo. 
 Premiações: o estudante do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, do 

Departamento de Solos (DPS), Gelton Geraldo Fernandes Guimarães, foi um dos 
vencedores do Prêmio Petrobrás de Tecnologia. 

 Estudantes e professores da UFV recebem Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

 UFV desenvolve laboratórios virtuais para rede pública de ensino. Adesão da UFV ao 
programa Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec). 

 Secretário do Ministério da Saúde visita UFV e assina carta para implantação de Unidade de 
Atenção Especializada. 

 Departamento de Educação Física inova pesquisas sobre futebol no Brasil. 
 Projetos do Curso de Educação Infantil resgatam tradição das narrativas. 
 Campus UFV-Florestal lança, em parceria com o Agros, o Serviço de Atividades Físicas e 

Saúde (SAFS) e o Espaço Movimento (EM). 
 Departamento de Zootecnia amplia área física. 
 Doce de Leite Viçosa é escolhido, pela sétima vez, o melhor do Brasil e pelo terceiro ano 

consecutivo. 
 UFV assina Acordo de Cooperação Científica com Moçambique que prevê, entre outras 

ações, bolsas e programas de aperfeiçoamento para projetos em parceria. 
 A Comissão de Sites da UFV apresenta o novo portal da UFV. 
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 Comemorações: 87 anos da UFV, 84a edição da Semana do Fazendeiro, 44a edição da 
Semana do Produtor Rural do Campus UFV-Florestal, 4a edição da Exposição e Conferência 
Agropecuária do Alto Paranaíba – Expoalto/UFV-Rio Paranaíba. 

 Primeira refinaria de carvão ecológico do Brasil tem tecnologia desenvolvida pela UFV. 
 Inauguração do Pavilhão de Aulas do Campus UFV-Rio Paranaíba. 
 O professor Frederico Garcia Pinto é empossado como novo Diretor do Campus UFV-Rio 

Paranaíba, e o professor Antônio Cézar Pereira Calil é reconduzido ao cargo de Diretor 
Geral do Campus UFV-Florestal. 

 Centro de Levantamento de Peso recebe equipamentos e se destaca em competições. 
 Secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, abre o primeiro semestre letivo 

de 2013 com Aula Magna. 
 Entrega do título de Professor Honoris Causa ao sociólogo e professor José de Souza 

Martins. 
 Hospital São Sebastião é certificado como primeiro Hospital de Ensino de Viçosa. 
 UFV é homenageada com Comenda Bernardo Mascarenhas, pelo trabalho em prol do 

desenvolvimento econômico e social da região. 
 Inauguração das sedes do Departamento de Medicina e Enfermagem, da Coordenadoria de 

Ensino a Distância e do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável. 
 A Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) lança novo canal de comunicação da UFV, 

o “Destaque UFV”. 
 UFV é considerada umas das 100 melhores universidades do mundo em ciências agrárias e 

florestais pela empresa inglesa QS World University. 
 O Coluni é considerado a melhor escola pública do país e a primeira em Minas Gerais no 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. 
 Cursos da UFV avaliados pelo MEC e respectivos conceitos – Em Viçosa: Geografia 

(Bacharelado) 4, Geografia (Licenciatura) 4, Matemática (Bacharelado) 5, Enfermagem 4, 
Ciências Sociais (Bacharelado) 5 e Ciências Sociais (Licenciatura) 4; Florestal: Ciências 
Biológicas (Licenciatura) 4, Matemática (Licenciatura) 4, Química (Licenciatura) 4, Física 
(Licenciatura) 4; e Rio Paranaíba: Nutrição (Bacharelado) 4, Química (Bacharelado) 4, 
Biologia 4 e Engenharia Civil 4. 

 Lançamento do Programa Fortis, para fortalecer os programas de pós-graduação com 
conceito 3 e 4 nas avaliações da Capes. 

 A Reitora, acompanhada do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, do Diretor e da 
Coordenadora da Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais, realiza visitas a 
universidades na Holanda, Itália, França, Portugal, Japão, Austrália e Estados Unidos e 
assina quatorze novos acordos. 

 Criação de mestrado profissionalizante em Ensino de Física e em Patrimônio Cultural, 
Paisagens e Cidadania, no Campus UFV-Viçosa e do primeiro mestrado do Campus UFV-
Florestal, em Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários. 

 Inauguração da Sede da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da 
UFV. 

 Reinauguração do Museu Histórico e da Pinacoteca. 
 Inauguração de seis novos laboratórios para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

(DAU). 
 Ampliação do uso de software livre na UFV. 
 Realização da Autoavaliação Institucional com a comunidade universitária e pela primeira 

vez com a comunidade externa nos três campi. 
 Reitora recebe visita do vice-reitor de Relações Internacionais da Universidade de Santiago 
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de Compostela (USC), Espanha, Vitor Millet. 
 Entrega do Prêmio Funarbe de Reconhecimento em Pesquisa à professora Elizabeth Pacheco 

Batista Fontes, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. 
 A UFV é considerada a segunda universidade de Minas Gerais com maior número de 

produções científicas entre 2007 e 2011. 
 Pela primeira vez, professores e técnicos aposentados recebem certificados de 

reconhecimento e agradecimento pelo compromisso que tiveram com a UFV. 
 Realização do Seminário Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento – Inovar, com 

empreendedores que compartilharam suas experiências e casos de sucesso. 
 Programas de Pós-Graduação recebem ótima avaliação da Capes no triênio. 
 UFV fica entre as cem melhores universidades em ranking específico para instituições de 

países que compõem o BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul. 

 UFV lança chamada pública para Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
 Doutorado em Economia Doméstica é o primeiro da América Latina e o primeiro do Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade (CCH). 

 O Campus UFV-Viçosa premia, pela primeira vez, trabalhos de escolas públicas de 
educação básica apresentados na quinta edição da Feira do Conhecimento. 

 Universidade aprova projeto para monitoramento ambiental do continente sul-americano. 

 UFV participa do lançamento do Dia Nacional de Combate à Fome Oculta. 
 TecnoPARQ integra rede internacional de cooperação entre parques tecnológicos. 
 A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários, Sylvia do Carmo Castro Franceschini, é eleita 

coordenadora nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(Fonaprace). 

 Pesquisadores desenvolvem softwares que calculam quantidade de alimento para 
ruminantes. 

 Os cursos de Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária e Agronomia, que recebem a 
visita de avaliadores internacionais para a Acreditação de Cursos no Sistema ARCU-SUL. 

 Ação de internacionalização aproxima UFV da Holanda. 
 UFV obtém segundo melhor desempenho, com 90,91% de aprovação, no Exame da Ordem 

dos Advogados do Brasil (considerando as IES que tiveram, pelo menos, dez participantes). 
 Projeto para pequenos agricultores recebe financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates. 
 Projeto de estudantes do Campus UFV-Florestal é destaque em universidade de Lisboa. 
 Pró-Reitor de Ensino da UFV participa de missão acadêmica nos Estados Unidos. 
 Pesquisa na UFV - Sensor de videogame é utilizado para a melhoria da agricultura. 
 UFV participa da organização da II Conferência Estadual de Educação em Minas Gerais. 
 Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica premia alunos do Coluni. 
 UFV organiza 46º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. 
 Pesquisa desenvolvida no Departamento de Educação Física é destaque em periódico 

internacional. 
 Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Administração são premiados em evento 

europeu. 
 UFV conquista bons resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 

 Estudantes de pós-graduação são premiados durante 27º Congresso Brasileiro de 
Microbiologia. 
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Execução do Plano de Metas ou de Ações 
Muitas foram as realizações da Universidade Federal de Viçosa no ano 2013. O volume de 

trabalho, seja na área acadêmica ou na área administrativa, foi excepcionalmente grande, tendo em 
vista que, em razão da greve do ano de 2012, o calendário contemplou a conclusão do período 
letivo de 2012, o primeiro período de letivo de 2013 e parte do segundo período letivo de 2013. 

A seguir são apresentadas as principais realizações por área de atuação da Instituição, numa 
demonstração de que a UFV tem conseguido atingir seus objetivos estratégicos, conforme disposto 
em seu planejamento, e oferecer à sociedade educação de qualidade. 

 
METAS E AÇÕES EXECUTADAS NO ANO DE 2013 
 
1- PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PRE 

Ensino de Graduação 
A Universidade Federal de Viçosa ofereceu, em 2013, duas formas de acesso ao ensino 

superior: os interessados puderam concorrer a 20% das vagas por meio do Programa de Avaliação 
Seriada – Pases e, ainda, a 80% das vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU do 
Ministério da Educação – MEC. 

Foram oferecidas 3.280 vagas para ingresso nos 67 cursos de graduação oferecidos nos três 
campi da UFV. Por meio do Pases 3, concorreram a 20% das vagas 3.288 candidatos, e 64.811 
candidatos concorreram aos 80% das vagas restantes. 

O Programa de Avaliação Seriada para Ingresso no Ensino Superior (Pases) é uma forma 
alternativa de propiciar ao estudante do ensino médio o acesso à Universidade Federal de Viçosa. O 
Pases é um programa trienal que consiste em avaliar, ao final de cada ano do ensino médio, os 
candidatos a vagas oferecidas pela UFV. 

Em 2013, encontravam-se matriculados nos cursos de graduação da UFV 14.688 discentes 
no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2013, diplomaram-se 734 discentes, sendo que a 
colação de grau do 2º semestre letivo irá ocorrer em março de 2014, em virtude da greve ocorrida 
nas universidades federais (Tabela 2). 

Tabela 2 – Número de vagas, inscritos, matriculados e diplomados nos cursos de graduação – 2008-2013 nos três 
campi da UFV 

ITEM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Vagas 2.315 2.980 3.280 3.300 3.300 3.280 
Inscritos 19.495 22.206 29.217 30.019 66.499(SISU) 64.811 
Matriculados 10.412 11.219 12.606 13.443 14.504 14.688 
Diplomados 1.520 1.490 1.697 1.684 1.760 734 
Fonte: PRE 
 

A UFV detém um dos melhores índices de produtividade escolar, representada pela 
ocorrência dos menores índices de retenção e evasão escolar. No primeiro semestre de 2013 a 
evasão escolar foi de 459 estudantes, número considerado baixo em relação a outras instituições 
federais do país. 

Observa-se o aumento de 42% no número de vagas oferecidas e de 41% no número de 
matriculados nos cursos de graduação da UFV no período de 2008 a 2013. 

A UFV ofereceu 67 cursos de graduação presenciais e dois a distância. Dos cursos 
presenciais, 45 foram oferecidos no Campus UFV-Viçosa, 10 no Campus UFV-Florestal e 12 no 
Campus UFV-Rio Paranaíba. Os cursos a distância foram ofertados por meio da Coordenadoria de 
Educação Aberta e a Distância. 
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No Campus UFV-Viçosa são 2.320 vagas em seus 45 cursos de graduação, a saber: 
Administração, Agronomia, Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Bioquímica, Ciência da 
Computação, Ciência e Tecnologia de Laticínios, Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura), 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura), 
Comunicação Social - Jornalismo, Cooperativismo, Dança (Bacharelado e Licenciatura), Direito, 
Economia Doméstica, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Educação Infantil, 
Enfermagem, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Física 
(Bacharelado), Geografia (Bacharelado e Licenciatura), História (Bacharelado), Letras, Licenciatura 
em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em 
Química, Matemática (Bacharelado e Licenciatura), Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Pedagogia, Química (Bacharelado e Licenciatura), Secretariado Executivo Trilíngue e Zootecnia. 

No Campus UFV-Florestal – CAF são 400 vagas em seus dez cursos de graduação, quais 
sejam: Administração, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, 
Licenciatura em Química, Ciência da Computação e Tecnologia em Gestão Ambiental. 

O Campus UFV-Rio Paranaíba – CRP conta com 560 vagas em seus doze cursos de 
graduação, quais sejam: Administração – integral, Administração – noturno, Agronomia, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Nutrição, Química, Sistemas de Informação - integral e Sistemas de Informação - noturno. 

Dentre as políticas de manutenção do discente e do ensino de qualidade, a UFV mantém os 
Programas de Tutoria e de Monitoria e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID). 

O PIBID  é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a Educação Básica. O Programa concede bolsas a estudantes de Licenciaturas 
participantes de Projetos de Iniciação à Docência desenvolvidos por Instituições de Educação 
Superior - IES em parceria com Escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. 

Os Projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas, 
desde o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas, 
sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

O PIBID da UFV iniciou suas atividades em novembro de 2008 e, nestes cinco anos, 
produziu um imenso conjunto de ações que causaram impactos em todos os segmentos de sua 
atuação, como na formação do licenciando, melhorias nas escolas de atuação e mudanças na prática 
dos professores envolvidos com o Programa. 

Atualmente, o PIBID da UFV envolve a participação de 482 estudantes dos Cursos de 
Licenciatura oferecidos nos campi UFV-Viçosa e UFV-Florestal, sendo 415 licenciandos do 
Campus Viçosa, dos cursos de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Dança, Educação Física, 
Educação Infantil, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química, e 67 
estudantes do Campus Florestal, dos Cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Física, 
Matemática e Química. Esses licenciandos deverão atuar em 26 escolas da rede pública de 
Educação Básica dos municípios de Viçosa, Teixeiras, Pará de Minas e Florestal. 

A atividade de Monitoria  foi exercida, em 2013, por 358 monitores nível I – estudantes de 
graduação – e 67 monitores nível II – estudantes de pós-graduação, distribuídos nos três campi. 
Esses monitores auxiliaram professores no ensino de graduação, sobretudo em disciplinas dos ciclos 
básicos dos cursos com grande número de estudantes matriculados e em algumas disciplinas com 
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carga horária de aulas práticas em laboratório. 

Outros 76 monitores nível I atenderam aos alunos de graduação no Programa de Apoio às 
Ciências Básicas – Tutoria, nos Campus UFV-Viçosa e no Campus UFV-Florestal. Adicionalmente, 
18 monitores nível I atenderam cerca de 120 estudantes carentes de Viçosa e região, em programa 
preparatório para os Processos Seletivos, em parceria com o Diretório Central dos Estudantes – 
Curso Popular DCE-UFV. 

A Tutoria - Programa de Apoio Didático às Ciências Básicas tem como objetivo geral 
proporcionar aos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação suporte didático 
para que superem deficiências de conhecimento prévio necessário para cursar disciplinas básicas, 
nas áreas de Biologia, Bioquímica, Física, Língua Portuguesa, Matemática e Química. Auxilia, 
também, no desenvolvimento de técnicas de aprendizagem, elevando a autoestima desses 
estudantes, uma vez que a maioria deles obtém bom desempenho nas disciplinas sob orientação de 
tutores, proporcionando-lhes condições de minimizar as deficiências em sua formação básica e de 
melhorar o desempenho acadêmico, estimulando o desenvolvimento de hábitos de estudo. 

A UFV conta, também, com o Programa de Educação Tutorial – PET e o Programa de 
Mobilidade Acadêmica – PMA. 

O Programa de Educação Tutorial – PET tem por objetivo geral promover a formação 
ampla e de qualidade dos estudantes envolvidos direta e indiretamente com o Programa, 
estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania, a consciência social dos participantes e 
a melhoria dos cursos de graduação. Os nove grupos PET (Ciências Biológicas, Administração, 
Nutrição, Economia Doméstica, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de Produção, 
Bioquímica, Educação/Conexão de Saberes, do Campus UFV-Viçosa, e Educação, do Campus 
UFV-Florestal), têm atualmente 130 bolsistas. Cada Grupo é constituído por 12 estudantes 
escolhidos anualmente através de prova seletiva e as atividades do grupo no Programa são 
coordenadas por um tutor professor. O grupo é estruturado conforme os cursos de graduação das 
Instituições de Ensino Superior do país e, via de regra, constitui-se um grupo por curso, que se 
dispõe a seguir o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase à 
Educação Tutorial. 

O Programa de Mobilidade Acadêmica – PMA objetiva oferecer ao estudante 
regularmente matriculado em cursos de graduação da Universidade Federal de Viçosa – UFV, a 
possibilidade de cursar disciplinas pertinentes a seu curso em outro campus da Instituição ou em 
outra Instituição de Ensino Superior, brasileira ou estrangeira, devidamente conveniada, por um 
período de tempo variável de acordo com o Programa. O PMA objetiva, ainda, o recebimento pela 
UFV de estudante de graduação de outras Instituições de Ensino Superior do Brasil e do exterior, 
também conveniadas. 

A UFV disponibilizará ao estudante três diferentes modalidades de PMA: I - Intercampi da 
UFV; II - Nacional, que contempla as Instituições de Ensino Superior brasileiras; e III - 
Internacional, que contempla Instituições de Ensino Superior estrangeiras. 

A UFV também recebe estudantes de diversas instituições nacionais e internacionais. Estão 
em vigor mais de cem convênios com instituições de diversos países, como Alemanha, Angola, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Escócia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, 
Inglaterra, Itália, Japão, México, Peru, Portugal, Rússia e Venezuela. 

Destacamos que no último ano o número de participantes no Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional aumentou significativamente devido à ampliação do Programa Ciência 
sem Fronteiras, que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e 
tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 



 
52 

internacional com grande participação dos estudantes da UFV. 

A UFV disponibiliza, para a comunidade acadêmica, o Sistema de Apoio ao Ensino 
(SAPIENS) com o objetivo de tornar mais fácil e seguro o acesso dos estudantes ao processo de 
matrícula e à informação. A partir desse sistema é possível gerar dados acadêmicos para a 
elaboração de relatórios, úteis para uma constante avaliação pela administração e, principalmente, 
pelos coordenadores dos cursos da situação acadêmica dos estudantes. Por esse sistema os 
estudantes podem elaborar seus planos de estudos, com o auxílio dos orientadores acadêmicos, 
confirmar sua matrícula e, no conjunto das disciplinas programadas no plano de estudos, é 
permitido ajuste do horário de aulas, considerando as turmas programadas para o semestre letivo. O 
sistema SAPIENS/UFV foi desenvolvido e é mantido por técnicos da UFV e pode ser acessado 
utilizando-se qualquer navegador de rede, tendo o estudante acesso a todos os seus dados 
acadêmicos. 

A Diretoria de Programas Especiais – DIP, vinculada à PRE, tem por objetivos prestar 
assistência pedagógica às unidades de ensino e promover discussões referentes à estrutura 
acadêmica e à formação de professores universitários em início de carreira. Para isto, foi 
desenvolvido o Programa de Formação Continuada de Professores (FCDP), por meio do qual foram 
realizados onze eventos, totalizando 264 participantes, na forma de palestras, seminários, cursos, 
encontros e similares, atendendo a três eixos básicos: Política Institucional; Saberes da Docência; e 
Cultura e Formação Geral. 

O Programa de Formação Continuada de Professores ofereceu os seguintes seminários, 
contando com a participação de 264 pessoas: “Categorias do pensamento freiriano no ensino 
superior”; “O RADOC - Relatório de Atividade docente e sua importância na UFV”; “Motivação e 
Educação”; “Diferentes olhares sobre a deficiência no ensino superior”; “Avaliação da 
Aprendizagem no Ensino Superior: um campo de silêncios”; “Saúde Mental na UFV: a atuação da 
Divisão Psicossocial”; “Novos públicos na universidade: entre a democratização segregativa e a 
afiliação intelectual”; “Clima social em salas de aula no ensino superior”; “Inclusão de estudantes 
com desenvolvimento diferenciado no ensino superior”; “Fundamentos da Educação Freiriana”. 

No Programa de Inovação em Docência Universitária da Universidade Federal de Viçosa 
(PRODUS), um dos desdobramentos do Programa de Formação Continuada de Professores (PFCP), 
foram realizados os seguintes eventos, com a participação de docentes, discentes e comunidade 
viçosense, totalizando 124 participantes: “Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde de 
Viçosa - MG”; “I Curso de Capacitação de Tutores da disciplina Tópicos Especiais em Políticas de 
Saúde e Cidadania - Módulo 1”; I Curso de Capacitação de Tutores da disciplina Tópicos Especiais 
em Políticas de Saúde e Cidadania - Módulo 2; “Oficina de Desenvolvimento Docente”,. Além do 
PFCP, a DIP trabalhou no Programa de Formação Continuada de Tutores da UFV, em que foram 
desenvolvidos os seguintes Seminários, totalizando 183 participantes: “Motivação no processo 
ensino-aprendizagem: motivação e vida”; “Discussões contemporâneas sobre Ciência e 
Universidade”; “Aprendizagem significativa”; “Relações interpessoais e princípios de 
convivência”; “Comunicação Oral: possibilidades e limites”. 

Pela primeira vez, em 2013, a Universidade ofereceu uma disciplina semipresencial 
(Tópicos Especiais em Políticas de Saúde e Cidadania), que envolveu professores e estudantes dos 
campi de Viçosa e Rio Paranaíba. A experiência foi uma das várias ações do Programa de Inovação 
em Docência Universitária da UFV (Produs). 

Também foram realizados três Encontros dos Grupos PET, no Programa de Educação 
tutorial PET, totalizando 287 participantes. Além desses eventos, a DIP realizou: o Seminário 
“Inovação Curricular e UFV: Licenciatura em Educação do Campo/Ciência da Natureza”; o “I 
Seminário de Apresentação dos Projetos de Pesquisa em Ensino da Universidade Federal de 
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Viçosa/2013”; o “II Seminário de Apresentação dos Projetos de Pesquisa em Ensino da 
Universidade Federal de Viçosa/2013”; o “Seminário de apresentação dos Projetos de Pesquisa em 
Ensino da Universidade Federal de Viçosa - Campus UFV-Rio Paranaíba/2013”; o “Seminário de 
Experiência em Ensino”; e a “Feira do Conhecimento”, com apresentação das produções das 
escolas da cidade de Viçosa e redondezas. 

Dentre suas atividades, a DIP elaborou Regimentos, implementou e acompanhou o 
desenvolvimento de Projetos e de Programas, tais como: Editais PIBEN e FUNARBEN – Projetos 
de Ensino; Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE; Programa de 
Consolidação das Licenciaturas - PRODOCÊNCIA; Programa de Tutoria; Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID; Programa de Educação Tutorial - PET. Também realizou 
o acompanhamento do Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura e da Comissão de 
Organização do Simpósio de Integração Acadêmica - SIA. 

A DIP deu continuidade às atividades da Comissão Permanente de Avaliação de Disciplinas 
- COPAD, elaborou instrumentos de avaliação de cursos de graduação e de egressos e o “Manual do 
Estudante/2013”, para os três campi da UFV: Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. 

Ao longo de 2013 a Pró-Reitoria de Ensino realizou reuniões com a Secretaria Estadual de 
Educação e Secretaria Municipal de Educação, objetivando renovar e construir novos convênios 
para a realização de estágios curriculares nas escolas da região, visando atender aos estudantes dos 
cursos de licenciatura. 

Foi discutido e proposto pelos membros da Coordenação Geral das Licenciaturas nova 
Regulamentação para a realização dos Estágios Supervisionados, aprovado posteriormente pelo Ato 
Nº 007/2013, da Pró-Reitoria de Ensino. 

Visando ao aprimoramento da qualidade do ensino, bem como ao atendimento das 
exigências do MEC relacionadas ao processo de avaliação/regulação para autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação da UFV nos três 
Campi, a PRE realizou diversas ações durante o ano de 2013, dentre as quais destacam-se: 

 Reestruturação acadêmico-curricular, com a revisão do Regime Didático; 
 Elaboração de manual denominado “Orientações Gerais para Elaboração de Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFV”, que tem servido de parâmetro na elaboração e 
atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos da UFV; 

 Elaboração e atualização de 62% dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação; 

 Revisão de todas as matrizes curriculares para atender à legislação no que diz 
respeito ao tempo de integralização curricular dos cursos de graduação; 

 Protocolização de pedidos de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de 
cursos no sistema e-MEC; 

 Acompanhamento e orientação dos processos de Reconhecimento e Renovação de 
Reconhecimento de Cursos dos três campi. Dos cursos previstos para recebimento de visita in loco 
68% já foram avaliados, obtendo conceito igual ou acima de 4 (quatro). Os 32% restantes estão 
prontos para receber visita e aguardam o agendamento pelo MEC; 

 Acompanhamento e orientação dos processos de Avaliação de Cursos no sistema 
de Acreditação Arcu-Sul. Em 2013 a UFV participou desse sistema com os cursos de Agronomia, 
Engenharia de Alimentos e Medicina Veterinária, que receberam a visita de avaliadores 
internacionais. Os Relatórios por eles apresentados apontam para a certificação da qualidade 
acadêmica destes cursos. 

Também com relação ao processo de avaliação de cursos, a PRE desenvolveu ações junto 
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aos cursos que participaram do ENADE 2013 nos três campi: Agronomia, Educação Física, 
Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Zootecnia e Tecnologia em Gestão 
Ambiental. Buscando a obtenção de excelentes resultados no ENADE 2013 e com base nas 
informações do INEP sobre todos os procedimentos institucionais a serem tomados em relação a 
este processo avaliativo, desde a inscrição dos estudantes, a realização da prova, a 
dispensa/justificativa dos estudantes ausentes, bem como a conferência da lista de estudantes em 
situação regular junto ao ENADE 2013, foram realizadas diversas orientações e reuniões com os 
diretores do CCB e CCA, com os coordenadores dos cursos avaliados, bem como com quase 100% 
dos estudantes dos cursos avaliados. 

A seleção para preenchimento das vagas ociosas foi realizada no primeiro semestre, 
conforme edital público. Os candidatos aprovados foram classificados, em cada curso, pela nota 
final do ENEM 2012. Ressalta-se que em 2013, foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) nova medida com relação às vagas ociosas. A partir de 2014, elas farão parte das 
vagas disponibilizadas por meio do SiSU e não haverá, portanto, processo seletivo específico para 
sua ocupação. 

 
Avaliações Externas 

Em atendimento à legislação vigente, em particular à Portaria Normativa que estabelece o 
Ciclo Avaliativo dos Cursos de Graduação e das Instituições de Educação Superior, foram 
protocolados no Sistema Eletrônico do MEC vários processos em atendimento aos dispositivos de 
supervisão e regulação realizados pela Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC. 

Em cumprimento a determinação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
foram gerados os seguintes processos relativos ao Reconhecimento de Cursos de Graduação, sendo 
seis do Campus UFV-Viçosa, cinco do Campus UFV-Florestal e seis do Campus UFV-Rio 
Paranaíba. 

Ainda no que se refere ao Reconhecimento dos Cursos de Graduação em funcionamento, em 
2013 a UFV foi submetida a avaliações in loco para os seguintes cursos, com seus respectivos 
campi e resultados, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 – Cursos de Graduação da UFV avaliados in loco em 2013 

CURSO CAMPUS RESULTADO ANDAMENTO DO 
PROCESSO 

Educação Física Florestal 4 Em análise 
Física Florestal 4 Em análise 
Química Florestal 4 Em análise 
Matemática Florestal 4 Em análise 
Ciências Biológicas Florestal 4 Em análise 
Engenharia Civil Rio Paranaíba 4 Em análise 
Biologia Rio Paranaíba 4 Em análise 
Química Rio Paranaíba 4 Em análise 
Nutrição Rio Paranaíba 4 Em análise 
Matemática - Bacharelado (conceito 5) Viçosa 5 Em análise 
Geografia – Licenciatura (4) Viçosa 4 Em análise 
Geografia - Bacharelado (4) Viçosa 4 Em análise 
Ciências Sociais – Licenciatura (4) Viçosa 4 Em análise 
Ciências Sociais – Bacharelado (5) Viçosa 5 Em análise 
Enfermagem (4) Viçosa 4 Em análise 
Fonte: PRE 
 

Com relação à Renovação de Reconhecimento dos Cursos de Graduação em funcionamento 
na UFV, foram renovados os seguintes cursos: Agronegócio, Ciências Sociais – Bacharelado, 
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Ciências Sociais – Licenciatura e Economia Doméstica, no Campus UFV-Viçosa; e Matemática – 
Licenciatura, do Campus UFV-Florestal. 

No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENADE 2012, cujos resultados foram 
divulgados pelo INEP em 2013, dez cursos foram submetidos à avaliação, dos quais quatro foram 
avaliados com conceito máximo 5 conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Avaliação de cursos no Enade 2012 
CURSOS CAMPUS ENADE CPC 

Administração Viçosa 5 4 
Ciências Contábeis Viçosa 4 4 
Ciências Econômicas Viçosa 4 4 
Comunicação Social Viçosa 2 3 
Direito Viçosa 5 4 
Secretariado Executivo Viçosa 5 4 
Administração Rio Paranaíba 4 4 
Fonte: PRE 
 

No ano de 2013 participaram do sistema Arcu-Sul os Cursos de Agronomia, Engenharia de 
Alimentos e Medicina Veterinária, que receberam a visita de avaliadores internacionais. Os 
Relatórios por eles apresentados apontam para a certificação da qualidade acadêmica destes cursos. 

Participaram do ENADE 2013, nos três campi: Agronomia, Educação Física, Enfermagem, 
Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Zootecnia e Tecnologia em Gestão Ambiental. 

Sob a coordenação da Diretoria de Vestibular e Exames-DVE, a edição 2013 do evento 
“Graduação na UFV – Decisão de Futuro” levou ao Campus UFV-Viçosa, nos dias 5 e 6 de junho, 
cerca de 25 mil estudantes do ensino médio de diferentes cidades da região Sudeste. Além de 
conhecerem a estrutura da universidade, eles participaram de palestras e foram apresentados aos 
cursos e suas atividades em estandes montados no Espaço Multiuso. 

 
Acervo Bibliográfico 

A coleção bibliográfica e digital da Biblioteca Central da UFV (BBT) visa acompanhar o 
processo de evolução dos cursos de graduação vigentes, procurando atender sempre com 
antecedência à demanda de novos cursos e às atividades neles desenvolvidas. 

O acervo bibliográfico existente na Biblioteca Central – Campus UFV-Viçosa, em 2013, 
atingiu os seguintes quantitativos: 183.191 exemplares de Livros; 29.696 Teses e Dissertações; 
43.970 Publicações Seriadas; 7.630 títulos de Periódicos; 10.540 Separatas; 10.994 Relatórios; 
5.308 Folhetos; 1.299 Obras Raras; 2.651 Obras em Braille; 2.902 Recortes de Jornais; 3.361 
Microfichas; 621 Fitas de vídeo em VHS; e 5.684 outros Materiais Especiais. O acervo de Materiais 
Especiais inclui, além de microformas e fitas em VHS, mapas e cartas geográficas, slides, CD-
ROMs, DVDs, disquetes. 

O edifício da Biblioteca Central dispõe de espaços para estudo individual e em grupo, salas 
especiais para uso de deficientes visuais, sala de Obras Raras, de Memória Institucional (UFV), de 
Mapoteca, de Projeções, de Incentivo à Leitura (PROLER) e área de Exposições para obras de arte. 
Possui também microcomputadores e espaço exclusivo para acesso às Bases de Dados online e ao 
sistema Virtua de consulta ao Catálogo virtual. 

Alunos dos ensinos fundamental e médio dispõem de sala em separado, destinada à consulta 
de material específico para o seu nível de formação, e podem também fazer uso de toda a área 
comum, usufruindo da estrutura e serviços, como os demais alunos, pesquisadores e usuários em 
geral. 
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A BBT é uma das bibliotecas depositárias da Organização das Nações Unidas – ONU. É 
também biblioteca base do COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica). Em 2013, no 
COMUT, foram recebidos 59 pedidos para atendimento e enviados 189, entre anais de congressos, 
partes de documentos, artigos de periódicos, teses e dissertações. 

Estão disponíveis também, para o público em geral, o SBICafé – Portal do Sistema 
Brasileiro de Informação do Café (www.sbicafe.ufv.br) e a Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações (BDTD) do IBICT/CNPq, que cadastrou desde 2006 até os dias atuais um total de 
4765 teses e dissertações. O total cadastrado em 2013 foi de 409 obras, colocadas à disposição na 
internet em formato PDF. Aos usuários que desenvolvem pesquisas e levantamentos mais 
específicos, está disponível na Seção de Referência o Portal de Periódicos da CAPES (títulos e 
texto integral de artigos de periódicos e bases de dados referenciais multidisciplinares). 

A proteção, segurança e o controle do acervo são feitos por meio de câmeras e do sistema 
eletrônico de detecção, que permite o controle de entrada/saída de materiais e de acesso de usuários. 
As consultas ao acervo são automatizadas e permitidas in loco ou pela rede mundial de 
computadores, através do sistema Virtua/VTLS. 

Além da Biblioteca Central, há Bibliotecas Setoriais, localizadas nos departamentos de 
ensino, as quais possuem acervos específicos nas respectivas áreas. A catalogação e inserção dos 
dados bibliográficos desses acervos no sistema Virtua, bem como a orientação às equipes de 
atendimento nas Setoriais, é feito pela BBT. 

Os campi da UFV-Florestal e UFV-Rio Paranaíba possuem bibliotecas próprias. 

A Biblioteca do Campus UFV-Rio Paranaíba tem 262,10m² destinados a acervo e 
atendimento aos usuários, salas dos bibliotecários, sala de processamento técnico e área de estudo 
individual. No Campus UFV-Florestal, a biblioteca ocupa área de 301m², possui computadores para 
pesquisa ao acervo, acesso à internet e área de estudos individuais. O volume total do acervo 
bibliográfico do Campus UFV-Florestal atingiu o quantitativo de 16.792 exemplares, incluindo 
livros, periódicos, materiais impressos, audiovisuais e meio magnético. 

Visando atingir os objetivos e metas previstas no plano de gestão, várias ações ao longo do 
ano permitiram diversas melhorias nos serviços e na estrutura da Biblioteca Central, tais como: 

Mobiliário, espaço físico e infraestrutura: 
 Aquisição de mobiliário, equipamentos e computadores para setores técnico-

administrativos e para o atendimento aos usuários; 
 Identificação dos livros não utilizados nos últimos sete anos e remanejamento dos 

mesmos e das respectivas estantes, ampliando os espaços para estudos; 
 Disponibilização de duzentas carteiras com braço de apoio, aumentando a oferta de 

assentos nas salas de estudo individual, área de acervo e corredores da Biblioteca; 
 Instalação de ventiladores de teto nas áreas de estudo do andar térreo, Comut, 

secretaria e portarias; 2º Andar: área de estudo, setor de empréstimos; 3º. Andar: área de estudo e 
setor de atendimento; 

 Manutenção e melhorias na iluminação e instalações de todas as áreas, com trocas 
de lâmpadas, reatores e tomadas elétricas; 

 Colocação, substituição e/ou conserto das tampas dos 81 vasos sanitários em todos 
os banheiros, em conformidade com o modelo original; 

 Instalação de porta-sabonete e torneiras com adaptação para mangueiras em todos os 
banheiros, facilitando a limpeza dos mesmos; 

 Reforma do auditório com conserto do condicionador de ar, lavação do carpete, 
reforma das bancadas de madeira, reforma de mais de sessenta cadeiras e pintura das paredes; 

http://www.sbicafe.ufv.br/
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 Revitalização do muro de concreto, das escadas e da arena; 
 Instalação de lixeira para coleta de lixo reciclável; 
 Reforma geral e revitalização do jardim de inverno do auditório; recuperação dos 

vasos e replantio de flores; 
 Substituição do portão metálico entre os dois galpões; 
 Conclusão das obras de reforma do prédio, iniciadas em 2011; 
 Elaboração e apresentação à PAD do projeto arquitetônico e paisagístico para 

reforma do entorno, da arena e construção da praça da BBT. 
 

Pessoal: 
 Recomposição do quadro de servidores técnico-administrativos, possibilitada pela 

nomeação e posse de dezesseis servidores efetivos, para o cargo de “Auxiliar Administrativo” e de 
dois “Técnicos em Restauração”, aprovados em concurso público, substituindo o contrato de 
prestação de serviços para o cargo de “Atendente”, extinto em dezembro de 2013; 

 Solicitação de quatro funcionários em novo contrato de prestação de serviços para o 
cargo de “Porteiro”, visando, inclusive, a substituição de servidores em situação de aposentadoria; 

 Renovação e manutenção do contrato, exclusivo para a BBT, de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização com quatorze funcionários; 

 Reestruturação organizacional com atualização do organograma, criando as chefias 
de Serviço de Processamentos Internos, Serviço de Referência e Atendimento ao Público, Seção de 
Acervos Digitais e Direção Assistente. 

 
Informática, equipamentos e segurança: 

 Aprimoramento do sistema da rede de internet sem fio em todos os andares e 
setores, com roteadores modernos, proporcionando o acesso dos usuários conforme as normas da 
Diretoria de Tecnologia da Informação da UFV (DTI); 

 Início dos trabalhos, junto à DTI, visando atualizar a página da BBT na WEB; 
 Aquisição e instalação de novas câmeras para o sistema de segurança interno; 
 Manutenção do sistema de controle de acesso de usuários à BBT; 
 Aquisição e substituição do portão magnético para detecção de materiais, visando à 

segurança do acervo; 
 Elaboração, com o apoio da DTI, e implantação do sistema para confecção de ficha 

catalográfica on line. 
 

Acervo e serviços aos usuários: 
 Manutenção das palestras educativas integradas com os coordenadores de curso, 

como parte do programa de recepção de calouros, visando disseminar os serviços e normas de 
utilização dos serviços da Biblioteca Central; 

 Manutenção do setor de apoio às bibliotecas setoriais no Campus UFV-Viçosa; 
 Revisão de procedimentos de catalogação e processamento técnico, visando 

padronizar a adoção de normas nos três campi e nas bibliotecas setoriais; 
 Reestruturação do setor de restauração de livros com a chegada de dois técnicos em 

restauração, visando à avaliação e implementação dos métodos adequados à recuperação e 
conservação do acervo, melhorando ainda mais a qualidade dos serviços já prestados; 
 Início da implementação da Política de Desenvolvimento de Coleções, visando à avaliação 
de uso e adequação dos espaços físicos ocupados pelos acervos atuais, para remanejamento, 
desbastamento ou descarte. 
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Pontos críticos: 
 Quadro reduzido de bibliotecários, sem os quais várias opções de serviços deixam 

de ser oferecidas à comunidade universitária e aos usuários de modo geral, inclusive outras 
instituições; 

 Quadro de pessoal efetivo na BBT com idade média avançada, redundando em 
excesso de afastamentos por motivo de saúde, evidenciados pela apresentação de atestados 
médicos; 

 Dificuldade de substituição de servidores em determinados postos de trabalho, 
principalmente nos casos daqueles que cumprem seis horas diárias e nas portarias, em caso de 
afastamento por motivo de saúde; 

 Dificuldade de reposição em casos de aposentadorias, por motivo de cargos em 
extinção; 

 Dificuldades na aquisição e atualização do software de gerenciamento do sistema de 
controle de acesso de usuários (modelo de identificação biométrica) instalado nas duas portarias; 

 Dificuldade de finalização das compras dos livros, com cancelamentos de empenhos 
por terem os títulos se esgotado, entre outros motivos. 

 
Avaliação do Gestor: 

No ano de 2013 a Pró-Reitoria de Ensino – PRE desenvolveu atividades significavas para a 
melhoria do ensino nos cursos de graduação. Consideramos que a participação dos docentes e 
discentes contribuiu muito para alcançarmos nossos objetivos. Os diversos programas ligados à 
PRE têm permitido uma formação sólida de nossos estudantes. Programas como o PIBID, 
Prodocência, Licenciatura Internacional e apoio aos estágios das Licenciaturas são decisivos na 
formação dos Licenciandos. O Programa de Formação Continuada de professores contribuiu para a 
qualificação dos docentes recém ingressos na UFV e para a formação dos futuros docentes. 

Destacamos que o apoio financeiro institucional, da CAPES e de outras agências de 
fomento, tem sido decisivo para o desenvolvimento dos programas. 

Para melhorar o preenchimento das vagas ociosas, foram feitas alterações na forma de 
seleção, que serão implementadas a partir do ingresso no ano de 2014. 

 
Principais resultados: 

 Com as mudanças efetivadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), a UFV 
atendeu às exigências legais do MEC e também investiu significativamente na melhoria da 
qualidade dos cursos oferecidos. Essas mudanças trouxeram resultados significativos com o 
reconhecimento de cursos novos e avaliações de cursos para renovação de reconhecimento. 

 Os cursos que passaram por processo de avaliação in loco pelo MEC para obtenção 
do Reconhecimento ou Renovação de Reconhecimento foram bem avaliados. Numa escala de 1 a 
5, nenhum curso recebeu conceito abaixo de 4. 

 No Campus Viçosa os cursos avaliados (com respectivo conceito) foram: 
Enfermagem (4), Ciências Sociais – Bacharelado (5), Ciências Sociais – Licenciatura (4), 
Geografia - Bacharelado (4), Geografia – Licenciatura (4), Matemática - Bacharelado (conceito 5). 

 No Campus Florestal foram avaliados os cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas (4), Matemática (4) Química (4), Física (4) e Educação Física (4). 

 No Campus Rio Paranaíba foram avaliados os cursos de bacharelado em Nutrição 
(4), Química (4), Biologia (4), Engenharia Civil (4). 

 Em decorrência dos resultados apurados no ENADE 2012, o Índice Geral de Cursos 
(IGC) da Universidade Federal de Viçosa foi igual a 5, valor máximo da escala de conceitos. Os 
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cursos de graduação do ciclo 2012 também foram bem avaliados: Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e Secretariado Executivo, do Campus UFV-Viçosa, e 
Administração, do Campus UFV-Rio Paranaíba, obtiveram CPC 4; o curso de Comunicação Social 
- Jornalismo ficou com CPC 3. 

 Quanto a projetos e inovações em ensino, foram bastante importantes as mudanças 
efetuadas no Programa de Tutoria, de acordo com a Resolução nº 06/2011/CEPE, de 17/11/11, que 
passou a ser implementada no período de Verão de 2012. Essas mudanças propiciaram aumento 
significativo no índice de aprovação, em disciplinas básicas, dos estudantes que já haviam cursado 
a disciplina e foram reprovados. Durante o ano de 2013, a PRE desenvolveu outras atividades de 
ensino, como o Prodocência, PIBID, instalação do Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores (LIFE), Grupos PET, diversas oficinas para a formação docente na área de saúde – 
promovidas pelo PRODUS, Programa de Formação Continuada para os novos docentes, programa 
de formação docente para estudantes da pós-graduação com bolsas Reuni, desenvolvimento de 
projetos de ensino em todas as áreas do conhecimento, e projetos de iniciação à pesquisa em ensino 
com estudantes da graduação, via editais para concessão de bolsas institucionais. 

 A UFV foi a IFES de Minas Gerais com o maior número de inscritos no SiSU 
(64.811 candidatos em seus três campi), para ingresso no ano de 2013. Essa grande procura 
garantiu o preenchimento das vagas e o desempenho desses estudantes se mostrou equivalente ao 
dos ingressantes pelo PASES, segundo avaliação da PRE ao final do primeiro semestre letivo de 
2013. A procura por nossos cursos de graduação apresentou aumento substancial. 

 Nos espaços de aulas, mantivemos permanente manutenção dos equipamentos 
utilizados como recursos didáticos, tipo datashow, computadores e retroprojetores. 

 A Diretoria de Vestibular e Exames (DVE) avalia que os Processos Seletivos e 
Concursos Públicos realizados nesse período alcançaram o êxito esperado. Nossos futuros 
servidores e estudantes foram selecionados a partir de critérios estabelecidos pela legislação em 
vigor e os interesses específicos da Instituição. 

 Sob a coordenação da DVE destaca-se, ainda em 2013, mais uma realização dos 
eventos “A Graduação da UFV”, no Campus UFV-Viçosa, e a “Mostra de Profissões”, no Campus 
UFV-Florestal, com cerca de 25.000 visitantes externos. Participaram, também, professores e 
alunos do CRP, com montagem de estande e apresentação de cada curso. 

 
Principais problemas: 

 Os recursos disponibilizados para a Pró-Reitoria de Ensino foram utilizados 
prioritariamente para o funcionamento das salas de aula e Biblioteca Central, para aquisição de 
materiais de limpeza, consumo, aquisição de novos equipamentos e manutenção dos atuais. 

 Há necessidade de mais investimentos, principalmente para a melhoria das salas de 
aula, no que diz respeito à manutenção e reformas. Com o aumento do número de cursos e de 
estudantes, a UFV terá de construir novas salas de aula, que devem, inclusive, ser reelaboradas para 
melhor utilização de modernos recursos didáticos. Essa demanda é mais premente nos dois novos 
campi, UFV-Florestal – CAF e UFV-Rio Paranaíba – CRP. 

 Existia a previsão de um espaço físico adequado para abrigar o Programa de Tutoria, 
o que deveria ter sido disponibilizado a partir deste ano de 2013, o que não se concretizou. No 
momento há uma proposta de construção de um novo Pavilhão de aulas, no qual está previsto um 
andar exclusivo para os Programas de Monitoria e Tutoria. 

 São necessárias também reformas na sede da Diretoria de Vestibular e Exames e na 
Biblioteca Central. 

 Outro problema que deve continuar a ser enfrentado é a situação da acessibilidade 
existente nos Campi da UFV Viçosa e Florestal. O dois campi têm mais de 75 anos de existência e 
apresentam portanto, muitos prédios antigos que necessitam ser adaptados. A UFV tem feito 
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adaptações em diversas edificações mais antigas e entregue as novas obras já adaptadas, de acordo 
com a legislação. Contudo, é preciso ampliar esse programa de atendimento, visando tornar o 
campus da UFV ainda mais acessível a todos os cidadãos. 

 O quadro de pessoal efetivo apresenta idade média avançada, redundando em 
excesso de afastamentos por motivo de atestados médicos. Também há dificuldades de reposição 
em casos de aposentadorias por motivo de cargos em extinção e dificuldade de substituição de 
servidores em determinados postos de trabalho, principalmente nos casos daqueles que cumprem 
seis horas diárias e nas portarias. 

 Quanto à Biblioteca Central, no ano de 2013 foram feitas muitas melhorias em suas 
instalações físicas, aquisição de móveis que possibilitaram aumentar os locais de estudos, 
individuais ou em grupos. Iniciou-se também uma nova metodologia de contratação de pessoal 
para limpeza, o que melhorou significativamente este serviço. A BBT, de uma maneira geral 
tornou-se um ambiente mais agradável para a permanência dos estudantes. O processo de 
catalogação de novos livros foi agilizado, após ampla discussão com a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Orçamento e a Diretoria de Material. O quadro de servidores está passando por 
uma renovação muito grande, com a saída de terceirizados. Com isto a BBT está investindo muito 
no treinamento destes novos servidores. 

 
 

2- PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

A pesquisa e a pós-graduação têm gerado novos conhecimentos e contribuído de maneira 
efetiva para a formação de profissionais de alto nível, capazes de participar ativamente na resolução 
de problemas da sociedade e no desenvolvimento científico, tecnológico e sociocultural do Brasil. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPG tem procurado estimular as atividades 
de pesquisa por meio de diferentes iniciativas. Destaca-se a análise criteriosa do registro de projetos 
de pesquisa, tanto no sistema geral de registro da UFV, como também na plataforma Grupos de 
Pesquisa do CNPq. Tal ação visa coibir eventuais registros de atividades que não necessariamente 
estão diretamente relacionadas à pesquisa. Num primeiro momento, como resultado da avaliação 
mais detalhada, constatou-se a redução do número de projetos registrados em nossas bases. Porém, 
nos próximos anos espera-se haver crescimento consistente de projetos corretamente classificados. 

O estímulo à publicação vem sendo mantido por meio da disponibilização do serviço de 
versão de artigos científicos de Português para o Inglês para os Programas de Pós-Graduação da 
UFV. Nos últimos anos percebe-se um crescimento substancial da quantidade de artigos publicados 
em revistas indexadas em bases de dados internacionais. Atualmente, há necessidade de empregar 
estratégias que permitam melhorar a qualidade dos trabalhos publicados. Nesse sentido, há que 
estimular trabalhos elaborados, que utilizem métodos modernos e que possibilitem publicação em 
revistas com bom fator de impacto. Para tal, a Pró-Reitoria tem envidado esforços para elaborar 
propostas institucionais bem escritas e competitivas, a serem submetidas a editais como Pró-
Equipamentos e ProInfra, visando à aquisição de instrumentos analíticos de grande porte e que 
possibilitem fornecer resultados em grau de refinamento aceitáveis e compatíveis com as exigências 
da comunidade científica internacional. 

Ressalta-se também que, no esforço de apoiar a pesquisa desenvolvida em seus três campi, a 
UFV vem envidando esforços no sentido de capacitar e instrumentalizar os Comitês de Ética locais 
em Pesquisas com Seres Humanos e com Animais e a Comissão Interna de Biossegurança, 
disponibilizando servidores, salas e equipamentos para seu adequado funcionamento. 

Em 2013 foi aprovado pela Finep o projeto apresentado ao edital MCT/FINEP/CT-INFRA-
PROINFRA para apoio à infraestrutura para a pesquisa e pós-graduação, no valor de 
R$2.167.038,00. Foram obtidos recursos do edital CAPES PRO-EQUIPAMENTOS, 
correspondendo a R$1.760.000,00 empregados na compra de equipamentos para uso em pesquisas 
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dos programas de pós-graduação. No Edital Aquisição de Livros Técnicos Científicos para Pós-
Graduação/FAPEMIG a UFV conseguiu um total de R$170.186,34 e foram também aprovados 127 
projetos de pesquisa na demanda universal da FAPEMIG, totalizando captação de R$3.777.303,29. 
Já no programa universal do CNPq, pesquisadores da UFV conseguiram aprovação de 33 propostas 
na faixa de até R$30.000,00, 20 propostas na faixa até R$60.000,00 e 29 propostas na faixa até 
R$120.000,00. Por fim, destacamos que a UFV conseguiu se credenciar junto ao MCTI como um 
dos 22 Laboratórios Associado ao Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia – 
SisNANO. 

Foram iniciados 891 projetos de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação nas 
áreas de Ciências Agrárias; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas e Tecnológicas; 
Ciências Humanas, Letras e Artes, no ano de 2013. No mesmo ano, foram concluídos 976 projetos e 
3.423 estavam em andamento. 

Encontravam-se registradas na PPG, até dezembro de 2013, 441 linhas de pesquisa, criadas 
pelos 38 Departamentos da UFV, pelos Campi de Rio Paranaíba e Florestal e pelo Colégio de 
Aplicação – Coluni. 

Em 2013 encontravam-se certificados 298 Grupos de Pesquisa do CNPq, sendo 127 da 
área de Ciências Agrárias, 27 das Ciências Biológicas, 13 da Saúde, 37 das Ciências Exatas e da 
Terra, 28 das Ciências Humanas, 31 das Ciências Sociais e Aplicadas, 28 das Engenharias e 8 da 
área de Linguística, Letras e Artes. 

Como resultado das pesquisas e da produção acadêmica (Tabela 5), foram publicados 3.261 
trabalhos, incluindo artigos em periódicos e revistas especializadas, nacionais e internacionais, livros 
e capítulos de livros indexados na base Thomson Web of Knowledge. Foram defendidas 645 
dissertações de mestrado e 308 teses de doutorado. A UFV é responsável pela edição das revistas 
Ceres, Árvore, Revista Brasileira de Zootecnia, Engenharia na Agricultura, Ação Ambiental, 
Economia Rural, Oikos, Planta Daninha, Revista Brasileira de Ciência do Solo e Tropical Plant 
Pathology. 

Tabela 5 – Produção Acadêmica – 2009-2013 

Ano 
Projetos 

Trabalhos Publicados 
Iniciados Em Andamento Concluídos 

2013 891 3.423 976 3.261* 
2012 815 3218 896 3.370 
2011 930 3.350 844 7.120 
2010 1.472 3.813 683 6.100 
2009 1.379 3.612 745 5.800 

Fonte: PPG 
*Deste total, 1.102 são trabalhos científicos indexados na base Web of Knowledge. 
 

Com o apoio financeiro do CNPq, Fapemig, UFVCredi e Funarbe, foram concedidas, em 
2013, 717 bolsas de Iniciação Científica, das quais 635 para a graduação e 82 para o ensino médio. 
Das 635 bolsas de Iniciação Científica (IC) para estudantes de graduação, foram 541 para o Campus 
UFV-Viçosa, 38 para o Campus UFV-Florestal e 56 para o Campus UFV-Rio Paranaíba. Somam-se 
a essas mais 270 bolsas de IC provenientes do Programa Jovens Talentos para a Ciência, 
implementado pela CAPES no referido ano. As bolsas vinculadas a projetos concedidas pelas 
agências de fomento diretamente aos pesquisadores não foram contabilizadas pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 

Nos programas BIC-Júnior (CNPq/FAPEMIG) e BIC Júnior-EM foram concedidas 82 
bolsas a estudantes das escolas públicas de ensino médio que proporcionaram a oportunidade de 
vivenciar o ambiente de pesquisa, despertando vocação científica e identificando novos talentos 
para a pesquisa. Para o Campus UFV-Viçosa foram 60 bolsas, 14 para o Campus UFV-Florestal e 8 
para o Campus UFV-Rio Paranaíba. 
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Anualmente a UFV realiza o Simpósio de Integração Acadêmica – SIA promovido por 
meio da ação conjunta entre as Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e Cultura e 
de Ensino. Em 2013, o SIA ocorreu no período de 21 a 26 de outubro. No Campus UFV-Viçosa 
foram apresentados na forma oral 1.749 trabalhos, envolvendo 606 avaliadores. Destaca-se a 
realização da Feira do Conhecimento de Viçosa, evento que faz parte do SIA, que permitiu a 
apresentação de trabalhos desenvolvidos nas 18 escolas públicas da Educação Básica de Viçosa. 

No Campus UFV-Florestal foram apresentados no SIA 24 trabalhos, 12 na forma oral e 
painel e 12 na forma painel, envolvendo 24 avaliadores. Na Feira do Conhecimento de Florestal 
foram apresentados 32 projetos por alunos do ensino fundamental, médio e superior, com a 
participação de 4 escolas e contando com aproximadamente 692 estudantes na elaboração e 
apresentação dos trabalhos. 

No Campus UFV-Rio Paranaíba foram apresentados no SIA 29 trabalhos na sessão oral e 54 
na sessão de painel, envolvendo 33 avaliadores. A Feira do Conhecimento realizada em Rio 
Paranaíba teve um público aproximado de 3.000 pessoas e participaram 5 escolas. 

A participação média no SIA nos três campi foi de 2.919 estudantes e de 600 docentes e 
técnicos. Durante o Simpósio, uma comissão externa composta de professores pesquisadores da 
UFLA, UENF, UFOP, UFMG e EPAMIG avaliou as atividades do programa de Iniciação Científica. 

A infraestrutura física para a condução de projetos de pesquisa conta com 618 
laboratórios, ocupando 30.332,70 m2 de um total de área construída correspondente a 403.266,67 
m2, e com áreas de experimentação situadas em Viçosa, Florestal, Rio Paranaíba, Capinópolis, 
Fazenda Brasilândia, Visconde do Rio Branco, Araponga, Cajuri, Ponte Nova e Coimbra, além de 
áreas de propriedades de agricultores e empresas agropecuárias e florestais, em parceria, e de 
áreas de preservação ambiental. A melhoria das instalações é buscada constantemente, de modo a 
permitir a expansão das atividades de pesquisa. 

A partir de dezembro de 2004 a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação montou uma 
infraestrutura técnica, incluindo três gabinetes equipados com computadores, internet e telefone, 
para apoio à confecção de projetos de pesquisa. Três técnicos de nível médio prestam apoio direto 
na orientação sobre editais das principais agências de fomento à pesquisa e na elaboração e 
acompanhamento de projetos de pesquisa. Desde então, tem atuado de forma proativa no 
rastreamento de editais de pesquisa das agências financiadoras de projetos, na divulgação dos 
mesmos em contato direto com professores/pesquisadores cujas áreas de atuação, potencialmente, 
se enquadram nos objetivos/metas dos referidos editais e, finalmente, na ajuda direta aos 
pesquisadores na confecção de propostas de projetos. 

Vale ressaltar a Qualificação do corpo docente da Instituição. Dos 1.241 docentes, 1.151 
atuam no Ensino Superior, sendo que mais de 76% são doutores. Destes, aproximadamente 30% são 
bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Para a obtenção desse tipo de bolsa, o candidato, 
além da titulação, deve obter alta produção científica, sendo a concorrência nacional cada vez 
maior. Os professores têm colaborado como consultores das diversas Fundações de Amparo e Apoio 
à Pesquisa dos estados, da CAPES, do CNPq e da FINEP, participando ativamente na avaliação de 
projetos de pesquisa de natureza diversa e também da avaliação nacional dos programas de pós-
graduação. No ano de 2013, 161 docentes do ensino superior e médio-técnico encontravam-se em 
treinamento, sendo 48 em nível de pós-doutorado, 110 em doutorado e 3 em mestrado. Deste total, 
39 estavam no exterior. 

A captação de recursos para a manutenção da pesquisa tem sido preocupação constante do 
corpo docente, que tem buscado parcerias e submetido projetos e obtido financiamentos de 
agências oficiais de fomento e da iniciativa privada. A FUNARBE e a SIF (Sociedade de 
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Investigações Florestais) gerenciam recursos de convênios firmados com a FINEP, CNPq, 
FAPEMIG, Fundação Banco do Brasil e empresas que promovem o incentivo para a realização de 
pesquisas em áreas específicas. A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais – DRI 
tem o objetivo básico de incentivar e promover a parceria entre a UFV e setores empresariais e 
governamentais e as comunidades, na busca de soluções integradas para empreender ações 
inovadoras, qualificadas e eficientes que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico 
e social. Número expressivo de convênios tem sido firmado até mesmo com universidades 
estrangeiras. A tradição em parcerias com a iniciativa privada de diferentes regiões do País e 
algumas do exterior evidencia a capacidade da UFV de gerar tecnologias de uso imediato no setor 
produtivo. A sociedade espera que as universidades, além de formarem profissionais, sejam 
capazes de contribuir de maneira significativa para os avanços tecnológicos e para a melhoria da 
qualidade de vida do país. 

A Comissão Permanente de Propriedade Intelectual/CPPI/Núcleo de Inovação 
Tecnológica, vinculada à PPG, promove a disseminação da cultura de proteção à propriedade 
intelectual e transferência de tecnologia, com foco na inovação no âmbito da UFV. Em 2013, por 
meio da CPPI, foram depositados 18 pedidos de patentes - tecnologias (produtos, processos e uso) 
desenvolvidas por professores da UFV e que, em uma primeira análise, atenderam aos requisitos de 
patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

A expressão “pedido de patente” significa que a solicitação da proteção foi requerida ao 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), porém ainda não foi deferida. Também foram 
solicitados cinco novos registros de marcas e foram deferidas cinco. As marcas (nomes comerciais) 
são modalidades da propriedade industrial, porém não são consideradas patentes. 

Vale ressaltar que UFV é titular de 118 pedidos de Patente Nacional e é a universidade 
federal com maior número de cultivares protegidas no país 

Nesse mesmo ano tramitaram 72 processos, envolvendo Contratos de Prestação de Serviços, 
Contratos e Convênios de Pesquisa, Instrumentos Particulares de Reconhecimento de Direitos, 
Transferência de Material e de Germoplasma, Contrato de Transferência de Tecnologia, Contratos 
de Compartilhamento de Laboratório, pagamentos de taxas de propriedade intelectual, pedidos de 
autorização para pagamento de taxas, entre outros. 

Dentre outras atividades desenvolvidas, foram assinados 10 Termos de Sigilo e 
Confidencialidade nos laboratórios de pesquisa da Universidade. A CPPI organizou, juntamente 
com a PPG, o “Ciclo de Palestras sobre Acesso ao Patrimônio Genético Nacional e ao 
Conhecimento Tradicional Associado” e o “Curso de Capacitação em Propriedade Intelectual, 
Transferência de Tecnologia e Inovação”, realizado em Belo Horizonte. A Comissão assessorou 
diversas empresas sitiadas na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFV, assim como 
empresas de Viçosa e região; realizou 20 reuniões com empresas com o objetivo de tratar questões 
relacionadas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia; enviou ao MCTI o relatório 
anual exigido pela Lei de Inovação; capacitou os colaboradores do CenTev e pesquisadores na 
busca em bancos de patentes; recebeu uma visita técnica de outros NITs. 

Em relação à gestão da Rede da Mineira de Propriedade Intelectual, sediada na UFV, citam-
se as seguintes atividades realizadas: quatro cursos para capacitação de profissionais em 
propriedade intelectual; participação em dois Inovations Link promovidos pelo CenTev; integração 
da comitiva do Estado de Minas Gerais a 2013 BIO International Convention em Chicago; visita à 
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, na Universidade do Algarve; apoio à 
organização do “BioPartnering Latin American (BPL 2013) na cidade do Rio de Janeiro; apoio à 
realização de seis eventos sobre Propriedade Intelectual no âmbito do estado de Minas Gerais; 
organização e prefacionamento do livro “Conquistas e Desafios: Os 10 anos da Rede Mineira de PI” 
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e publicação do capítulo de livro: CPPI, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Federal 
de Viçosa. 

Publicação científica de qualidade é importante e essencial para manutenção dos conceitos 
de nossos programas de pós-graduação e nosso programa de iniciação científica, com reflexos nos 
cursos de graduação. A pesquisa desenvolvida na UFV tem um caráter mais de inovação 
tecnológica, ou seja, muitas são realizadas em face de uma demanda do setor produtivo (público ou 
privado). Isso não significa que não são realizadas pesquisas básicas. Pelo contrário, aplica-se 
ciência na solução de problemas, principalmente, do setor agropecuário, como o melhoramento 
genético de plantas cultivadas e de animais, com o auxílio de técnicas de biotecnologia. 

Atualmente, os pesquisadores recebem estímulos à publicação científica e tecnológica, por 
meio do pagamento dos custos da publicação em periódicos qualificados pela CAPES como de 
nível internacional. Serviços de tradução de artigos científicos para o inglês são disponibilizados 
pela Pró-Reitoria por meio de um funcionário contratado para esse fim. Uma empresa de prestação 
de serviço de tradução de artigos também foi contratada, permitindo a publicação de artigos em 
revistas internacionais e possibilitando maior visibilidade de nossa produção científica. 

São concedidas honrarias (Medalha de Ouro Peter Henry Rolfs do Mérito da Pesquisa) para 
o melhor pesquisador do ano, além da possibilidade de concorrer a uma bolsa de pesquisa no CNPq 
e a uma cota do Programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. Além disso, desde 2004 a Instituição 
criou um programa de auxílio aos novos doutores, recém-contratados ou não. Esse programa, 
essencialmente, repassa aos novos doutores um microcomputador e acessórios como incentivo à sua 
atuação em pesquisa. Temos estimulado o uso do portal de periódicos da Capes por meio da 
formação de multiplicadores e do treinamento de discentes. 

A UFV ofereceu, em 2013, 42 programas de pós-graduação Stricto Sensu, sendo 23 
programas com mestrado e doutorado e 19 apenas com mestrado. Dentre os programas de mestrado 
Stricto Sensu, cinco são profissionalizantes – Defesa Sanitária Vegetal, Ensino em Física, 
Matemática, Tecnologia de Celulose e Papel e Zootecnia. 

Considerando o resultado da avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, e a 
criação de novos programas de pós-graduação, correspondente ao triênio 2010-2012, três programas 
receberam nota máxima 7, oito nota 6, oito nota 5, quinze nota 4 e oito nota 3. Em relação aos 
mestrados profissionais, os cursos de Defesa Sanitária Vegetal, Ensino em Física, Zootecnia 
receberam conceito 4; Matemática, conceito 3; e Tecnologia de Celulose e Papel, conceito 5. A nota 
máxima atribuída pela CAPES é 7 para programas com mestrado e doutorado e 5 para os que 
oferecem apenas o mestrado. 

Os Programas de Pós-Graduação da UFV deram um salto de qualidade, aumentando em 
40% o número de programas com avaliação de excelência (conceitos 6 e 7) e reduzindo o número 
de programas com conceitos 3 e 4. Pela avaliação da Capes, estão com conceito 6 os Programas de 
Solos e Nutrição de Plantas, Microbiologia, Genética e Melhoramento, Ciências Florestais, 
Engenharia Agrícola, Fitotecnia, Medicina Veterinária e Zootecnia, e agora têm conceito 7 os 
Programas de Entomologia, Fisiologia Vegetal e Fitopatologia. 

Na avaliação, referente ao período de 2010 a 2012, foram analisados 3.337 programas de 
pós-graduação, que compreendem 5.082 cursos, sendo 2.893 de mestrado, 1.792 de doutorado e 397 
de mestrado profissional. Segundo as análises realizadas pela PPG, apenas 11% dos programas de 
pós-graduação no Brasil obtiveram 6 e 7, conceitos máximos da avaliação. Na UFV, 25% têm a 
nota máxima, portanto, acima da média nacional. Conceitos 6 e 7 indicam desempenho equivalente 
ao alto padrão internacional. 

Outra boa notícia, ainda segundo a PPG, é que 70% dos programas avaliados no Brasil têm 
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conceitos 3 e 4. Na UFV eram 67% e agora o índice caiu para 55%, uma queda significativa nos 
conceitos mínimos. Isso ocorreu porque os Programas de Ciência da Nutrição, Economia Aplicada, 
Estatística Aplicada e Biometria, Meteorologia Agrícola e Tecnologia de Celulose e Papel foram 
avaliados com conceito 5. Assim, 32% dos 42 programas de pós-graduação da UFV tinham 
conceitos 5, 6 e 7. Agora são 44%. Também subiram de 3 para 4 os Programas de Administração, 
Biologia Celular e Estrutural, Economia e Educação Física. 

Entre os critérios a avaliação da Capes estão, principalmente, a infraestrutura, a proposta do 
Programa, análise do corpo docente e discente e produção intelectual. 

Para incentivar a busca pela melhoria da qualidade dos trabalhos realizados, assim como o 
do conjunto dos Programas de Pós-Graduação, a PPG elaborou uma proposta de um Programa 
Piloto para Fortalecimento de Programas de Pós-Graduação conceitos 3 e 4 da CAPES (Programa 
FORTIS). A proposta foi aprovada no âmbito interno e contará também com aporte de recursos da 
FAPEMIG. Serão disponibilizados recursos para bolsas de mestrado e aquisição de material de 
consumo e equipamentos. No total, serão investidos cerca de R$3,5 milhões para a melhoria dos 
programas de pós-graduação da UFV. Vale ressaltar que tal iniciativa é parte integrante das ações 
previstas pela PPG para serem executadas em seu Plano de Gestão e são, também, ações do Plano 
de Desenvolvimento Institucional, o PDI. 

Encontravam-se matriculados nos programas de pós-graduação Stricto Sensu da UFV, em 
2013, 1.211 estudantes no mestrado acadêmico, 64 no mestrado profissional e 1.262 no doutorado, 
além de 183 estudantes não-vinculados, estudante vinculados ou em estágio de pós-doutoramento. 
Foram defendidas 953 dissertações e teses de pós-graduação e diplomaram-se 443 mestres e 244 
doutores. 

Foram concedidas 2.110 bolsas de pós-graduação, por meio da Capes, CNPq, Capes-Proex, 
Fapemig, PEC-PG/Capes e CNPq, Ciência sem Fronteiras, TWAS e PDSE e outras fontes. 

Na pós-graduação Lato Sensu, em 2013, estavam matriculados 2.237 estudantes, nos 
cursos de Controladoria e Finanças, Gestão Escolar, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, 
Gestão da Produção, Gestão Empresarial e Ambiental, Proteção de Plantas, Futebol, Engenharia e 
Segurança no Trabalho, Residência em Medicina, Residência em Medicina Veterinária, Tecnologia 
de Celulose e Papel, Gestão Ambiental, Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 
modalidade da Educação de Jovens. Nesse ano foram diplomados 358 estudantes nos cursos lato 
sensu.  

Em 2013, tiveram início o Doutorado em Estatística Aplicada e Biometria, no Campus UFV-
Viçosa, e o mestrado Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários, no Campus UFV-
Florestal, e foram aprovados o Doutorado em Economia Doméstica e o Mestrado Profissional em 
Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania, com início das atividades em 2014. 

 
 

3- PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PEC 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PEC é o órgão responsável por coordenar, estimular 

e compatibilizar as atividades de extensão e cultura desenvolvidas pelas diversas unidades da UFV. 

Sob a coordenação da PEC, no ano de 2013, foram realizados 36 Programas e 506 Projetos, 
que atenderam a 1.301.057 pessoas; 575 cursos, incluindo os de aperfeiçoamento, atualização, 
iniciação, qualificação profissional, oficinas, treinamentos e workshops, como consta nos registros 
do RAEX (Registro de Atividades de Extensão). Esses cursos atenderam a um total de 14.509 
participantes. Foram, também, registrados 1.217 eventos, atendendo a um total de 250.038 pessoas; 
124 prestações de serviço e 431 atividades acadêmicas de extensão, externas e internas. 
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A Semana do Fazendeiro é o maior e mais tradicional evento de extensão da UFV. Atrai, 
anualmente, produtores rurais para o ambiente universitário, promovendo a troca de saberes e a 
articulação da extensão com a pesquisa e o ensino em benefício da sociedade. 

Em 2013, em sua 84ª edição, com o tema “Família Rural: a perspectiva da vida no campo”, 
a Semana do Fazendeiro teve público aproximado de 100.000 pessoas, incluindo 1.302 inscritos em 
cursos no evento e o público em geral, que participaram de 193 cursos oferecidos, 43 clínicas 
tecnológicas, 2 workshops, 2 leilões de equinos e 1 de bovinos, 248 estandes de expositores e das 
atividades culturais – shows musicais, exposição de fotos, cinema, coral, dança, parquinho, 
contação de histórias, lançamento de livro, jogos e outras atividades de entretenimento. 

Os participantes do evento vieram de todas as regiões brasileiras, sendo que o maior número 
deles reside em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Trabalharam diretamente na 
organização e/ou realização do evento professores, funcionários e estudantes monitores da UFV, 
que compuseram a coordenação geral, a comissão organizadora e 28 comissões, além dos 
ministrantes dos cursos e workshops e de membros, em número não computado, das equipes dos 
expositores. 

Pensando nas duas principais economias da Zona da Mata mineira, nessa edição ocorreram 
pela primeira vez os circuitos do café e do leite, em que onde foram abordados temas atuais e 
práticos em sala de aula, no campo e nos laboratórios da UFV, com o objetivo de capacitar e 
atualizar os participantes sobre todas as etapas da cafeicultura e da atividade leiteira: da produção à 
comercialização, passando pelo controle de qualidade. 

Durante a 84ª Semana do Fazendeiro ocorreram a I Semana da Mulher Rural e a V Semana 
da Juventude Rural. Em parceria com a EMATER/MG, durante três dias, 850 mulheres de 18 a 75 
anos vieram em caravanas de várias cidades da Zona da Mata mineira para a I Semana da Mulher 
Rural. As mulheres participaram de palestras sobre gênero e políticas públicas, fizeram compras na 
feira de artesanato, dançaram e participaram em pequenos shows, trocaram experiências e visitaram 
a Universidade. A V Semana da Juventude Rural reuniu 250 jovens de mais de 50 municípios para 
cursos e debates sobre temas como sexualidade e drogas, além de oficinas que foram da 
agroindústria ao artesanato. O objetivo foi desenvolver processos educativos permanentes e 
continuados na formação do jovem para estimular a permanência no campo. 

A 84ª Semana do Fazendeiro foi também a semana cultural mais importante de Viçosa e 
região em 2013. 

O Serviço de Estágio – SEST atendeu, em 2013, a 5.608 estágios, sendo 1.506 estágios 
externos (estudantes da UFV que estagiaram em outras instituições ou empresas), 3.432 estágios 
internos (estudantes da UFV que estagiaram na própria UFV), 495 estágios na UFV remunerados 
via Contrato Funarbe e 175 estágios de estudantes de outras instituições que estagiaram na UFV. 
Foram assinados 117 novos convênios de estágio e emitidos 1.631 certificados. 

Por meio do Núcleo de Difusão de Tecnologia – NDT foram distribuídos em torno de 1.280 
de Boletins de Extensão e Informes Técnicos. As publicações geraram 6 reportagens para o Globo 
Rural. Foram reproduzidos, ainda, 109 títulos de apostilas para atender aos cursos da 84ª Semana do 
Fazendeiro. O Núcleo de Difusão de Tecnologia fez 1.013 atendimentos via correspondência. 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/UFV) é um programa de 
extensão fundado em 2003 que realiza atividades de fomento à Economia Popular Solidária em 
diversos municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. Tem por objetivo principal apoiar 
empreendimentos solidários (associações, cooperativas, grupos produtivos e redes), visando à 
geração de trabalho e renda e ao desenvolvimento de referenciais metodológicos de incubação 
adequados às iniciativas populares, a partir dos pilares de extensão, pesquisa e ensino. No ano de 
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2013, a Incubadora assessorou organizações em diferentes segmentos econômicos com destaque 
para associações de artesanato, agricultura familiar e rede de consumo solidário. Por meio da 
atuação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo professores e estudantes de diversas áreas do 
conhecimento acadêmico, a ITCP realizou atividades sistemáticas de assessoria e de formação. A 
Incubadora se mantém como referência na atual articulação do movimento de Economia Popular 
Solidária no âmbito dos Fóruns Estadual e Regional de EPS, bem como nas Redes - Mineira e 
Sudeste - de ITCP's. 

A Assessoria de Movimentos Sociais – AM S desenvolve e estabelece vínculos estratégicos 
da Universidade com os Movimentos Sociais e organizações da Sociedade Civil. Seus objetivos 
principais são estimular programas descentralizados de promoção de pesquisa, de ensino, de 
análises das problemáticas sociais, elaborados no campo governamental e extragovernamental, entre 
a universidade e os setores organizados da sociedade civil, como espaço para o diálogo na 
realização efetiva dos direitos cidadãos; desenvolver parcerias e fornecer apoio técnico, através de 
projetos cooperativos entre a UFV, as entidades da sociedade civil e os movimentos sociais. No ano 
de 2013 a AMS teve papel fundamental na realização de atividades de projetos de extensão e dos 
movimentos sociais de Viçosa e região. Entre as ações organizadas podemos destacar: a) 
Participação da Campanha pelas Águas e Contra o Mineroduto da Ferrous, com ida aos seminários 
e reuniões, apoio com materiais e como referência de comunicação; b) Realização da Mesa Debate 
sobre a Área de Proteção Ambiental – APA do Ribeirão São Bartolomeu na Câmara Municipal de 
Viçosa; c) Realização do I Acampamento Municipal do Levante Popular da Juventude; d) 
Realização e ponto de apoio da construção do Plebiscito Popular Pela Redução de Energia e do 
ICMS na Conta de Luz; e) Participação da mobilização no IBAMA, em Belo Horizonte, sobre os 
impactos do mineroduto em Viçosa e região; f) Elaboração e ponto de apoio do diagnóstico 
participativo das comunidades atingidas pelas barragens de Emboque e Granada nos municípios de 
Raul Soares e Abre Campo; g) Troca de Saberes na Semana do Fazendeiro; h) Construção do 
Estágio Interdisciplinar de Vivência da Zona da Mata (EIV-ZM); i) Campanha Temporária de 
Arrecadação de Alimentos para o acampamento Denis Gonçalves do MST; j) Construção e 
participação do IX Fórum Pela Promoção da Igualdade Racial – FOPPIR em Conselheiro Lafaiete; 
k) Construção e apoio da Marcha pela Consciência Negra; l) Construção XXIII Romaria dos 
trabalhadores e das trabalhadoras; m) Construção da Caravana Agroecológica na Zona da Mata; n) 
Ponto de apoio para os cursinhos populares do DCE de Espera Feliz e Paula Cândido; p) Ponto de 
apoio e secretaria do Território Rural da Serra do Brigadeiro; p) Ponto de apoio e espaço para 
reuniões do movimento estudantil; q) Ponto de apoio da construção do Fórum das Mulheres Negras; 
r) Ponto de apoio da Associação Mineira das Escolas de Família Agrícola – AMEFA; s) ponto de 
apoio de programas e projetos de extensão. 

A Ludoteca é um programa de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFV que 
propicia às crianças da cidade de Viçosa e da região atividades que enriquecem as vivências no 
campo do brincar, do resgate da infância, de valorização do lúdico, da cultura e da criatividade, ao 
possibilitar a interação das crianças entre si e com seus familiares, num espaço especialmente 
preparado. Foram intensificadas as atividades da Ludoteca Itinerante, desenvolvendo atividades 
lúdicas em dezenas de escolas. Foram promovidos vários eventos recreativos, culturais e de lazer 
com a participação da comunidade acadêmica, local e regional; recepção de pais, crianças e 
acompanhantes aos domingos. A adesão da comunidade foi grande, demonstrando o interesse social 
por ações que valorizem o lúdico e, consequentemente, refletem uma proximidade significativa com 
a Ludoteca. Foram intensificadas as atividades do grupo de estudos “Infância, Lúdico e Educação”, 
com a realização de 28 reuniões. 

O CEC Matas de Minas – Centro de Excelência do Café das Matas de Minas, coordenado 
pelo Centro de Ensino e Extensão/PEC/UFV, congrega entidades públicas e privadas com a missão 
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de promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do Café das Matas de Minas®. 
Com esse propósito, em 2013, o CEC Matas de Minas apoiou a realização de seis dias-de-campo na 
região, enfocando a adubação, manejo da lavoura, controle de pragas e doenças e a correta 
utilização das operações de pós-colheita. Foram também ministrados seis cursos de classificação e 
degustação de café, sendo três nas dependências do Centreinar/UFV e três em comunidades rurais. 
Além disso, foram realizados, nas dependências do CEE/UFV, dois cursos com carga horária de 
vinte horas para técnicos que dão assistência à cafeicultura regional, sendo um de “Análise de solo e 
recomendação de fertilização” e o outro de “Manejo integrado de pragas”. Foi realizado, ainda, nas 
dependências do CEE/UFV, um curso de atualização em cafeicultura para técnicos da EMATER-
MG, com duração de 40 horas-aula. No total, as atividades descritas atenderam 105 técnicos e cerca 
de 900 cafeicultores. Destaque-se também que, em conjunto com o Sebrae-MG, o CEC Matas de 
Minas se empenhou em 2013 no apoio técnico e gerencial ao Conselho das Entidades do Café das 
Matas de Minas, uma associação de segundo grau que, estatutariamente, se propõe a representar, 
política e comercialmente, a cafeicultura das Matas de Minas e cuja diretoria esteve na UFV 
buscando estabelecer parceria institucional para alcançar os objetivos propostos. 

A Casa dos Prefeitos da Universidade Federal de Viçosa foi criada em 24 de abril de 2009 
com três objetivos específicos: a) constituir-se num locus institucional de discussão de projetos 
vinculados às administrações municipais, voltados para o desenvolvimento social dos municípios; 
b) promover assessoria técnica de forma a proporcionar apoio logístico por meio de interação entre 
os corpos docente, discente e técnico da UFV e o corpo técnico das prefeituras municipais; e, c) 
fomentar a interação entre a Universidade e as prefeituras em torno de processos técnico, jurídico, 
burocrático e administrativo, demandados a partir do estabelecimento formal da parceria. Seus 
princípios norteadores são três, a saber: a) o Princípio da Relevância ou da Responsabilidade Social, 
segundo o qual a Universidade, como instituição pública de ensino superior, deve promover a 
produção e a difusão de conhecimentos de forma socialmente inclusiva e buscar sua inserção 
integrada, tornando-se estratégica para o desenvolvimento social; b) o Princípio da 
Interinstitucionalidade, que deve orientar o relacionamento cooperativo permanente entre as 
instituições (universidade, poder público municipal e sociedade civil organizada); e, c) o Princípio 
da Modificabilidade, por meio do qual todo esforço deve culminar em projetos voltados para a 
mudança social, por meio de ações efetivas e eficazes. O alinhamento deve observar também o 
interesse público, a relevância social e o perfil sustentável. 

Em 2013, as ações da Casa dos Prefeitos assumiram um perfil mais estratégico tendo em 
vista, principalmente, tratar-se do primeiro ano de mandato dos prefeitos eleitos em 2012. No 
entanto, significativos contatos realizados com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 
Integração Nacional alavancaram algumas possibilidades, como um projeto de desenvolvimento 
regional com sete municípios e foco na agricultura familiar, no norte de Minas. Outro 
relacionamento institucional importante deu-se com a Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) por meio de sua Diretoria de Agricultura e Turismo. Durante 2013 foram feitos contatos 
com 29 prefeituras. Além disso, a Casa dos Prefeitos reuniu-se com os prefeitos da região do Vale 
do Piranga e sugeriu uma série de ações desenvolvimentistas, todas elas acatadas pela Associação 
dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga (AMAPI), como a realização de um 
diagnóstico regional com foco no potencial de desenvolvimento dos 22 municípios que compõem a 
entidade. 

A UFV disponibiliza à sociedade, por meio da UFV-Tec, assessoria técnica, consultoria e 
prestação de serviços, por parte dos especialistas que atuam nas diversas áreas de competência da 
UFV. Desenvolve, em parceria com o Sebrae-MG, conforme Processo 012704/2011, Contrato nº 
0568/2011, prestação de serviços de consultoria tecnológica para execução do Programa Sebraetec 
nas seguintes linhas de apoio: Diagnóstico Tecnológico, Clínicas Tecnológicas, Estudo de 
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Viabilidade Técnica e Econômica-EVTE, Aperfeiçoamento Tecnológico de Produtos ou Processos, 
Inovação Tecnológica de Produto e Inovação tecnológica de Processo. As Clínicas Tecnológicas 
aconteceram em sete eventos, envolvendo 28 consultores e proporcionando 355 atendimentos nas 
áreas de ovinocultura, apicultura, gado de leite, entre outros. 

O Núcleo de Apoio a Programas e Projetos de Extensão – NAPE desde 2011 vêm se 
fortalecendo como instrumento da política de extensão da UFV. O NAPE orienta e apoia as ações 
de extensão por meio do acompanhamento dos processos seletivos de editais externos, divulgação 
de oportunidades e gestão dos programas institucionais de bolsas de extensão. 

O bom desempenho é observado desde o lançamento do ProExt, pois a UFV tem sido uma 
das universidades com maior número de propostas aprovadas no programa, demonstrando a sua 
excelência em extensão. Em outros editais a universidade também aprovou projetos, como o do 
Fundo Nacional da Cultura – MinC e Novos Talentos – Capes. Além disso, a UFV tem contribuído 
também com a integração dos estudantes ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de 
ações participativas sobre a realidade do País no Projeto Rondon – Ministério da Defesa. 

Grande parte das ações de extensão deixarou de ser centralizada no Campus UFV-Viçosa. As 
bolsas dos programas institucionais de extensão passaram a ser distribuídas proporcionalmente para 
os três campi. Além disso, cada campus é responsável pelo processo seletivo de suas bolsas. Da 
mesma forma, a participação da UFV no Projeto Rondon é facultada a cada campus. No edital 
Novos Talentos a UFV teve duas propostas aprovadas nos campi UFV-Viçosa e UFV-Florestal. 

Todas essas ações têm proporcionado uma formação diversificada aos estudantes que têm 
sido beneficiados com cerca de 440 bolsas de extensão dos programas ProExt, PIBEx, Funarbex, 
Procultura e PIBEx Júnior, dentro de projetos aprovados pelos professores e técnicos orientadores, 
como mostrado a seguir: 

a) Editais Externos: 
O ProExt MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão 

universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar 
ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições 
Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior. Para execução em 2013, a UFV obteve 
aprovação de 19 projetos e programas, com montante orçamentário de R$1.872.928,18. 

b) Editais Internos: 
Pibex e Pibex Júnior: O Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária, 

mantido com recursos próprios da UFV, concedeu, em 2013, 209 bolsas de extensão, sendo 201 
para estudantes da graduação (Pibex) e 8 do ensino médio (Pibex Júnior), destas 5 no COLUNI e 3 
na CEDAF. Das bolsas do Pibex graduação, 162 foram para o Campus UFV-Viçosa, 20 para o 
Campus UFV-Florestal e 19 para o Campus UFV-Rio Paranaíba. 

Procultura: Edital criado para apoiar projetos de arte e cultura, no qual foram concedidas 
36 bolsas em 2013, mantidas com recursos próprios da UFV, sendo 34 no Campus UFV-Viçosa, 1 
no Campus UFV-Florestal e 1 no Campus UFV-Rio Paranaíba 

Funarbex: Edital realizado pela PEC em parceria com a Fundação Arthur Bernardes 
(FUNARBE) – Por meio do qual foram concedidas, em 2013, 9 bolsas de extensão, sendo 8 no 
Campus UFV-Viçosa e 1 no Campus UFV-Rio Paranaíba. 

A Editora UFV  produziu, em 2013, 74 títulos, assim distribuídos: 18 livros lançados, 8 
reeditados e 48 reimpressos, num total de 53.481 exemplares. Produziu, ainda, 11 títulos no formato 
digital. A Editora UFV comercializou 75.934 exemplares e doou 5.922 publicações, entre livros e 
cadernos didáticos, para diversas entidades e participou de 13 eventos internos e externos. A Editora 
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UFV possui três projetos de responsabilidade social aprovados pelo Plano Nacional do Livro e da 
Leitura do Governo Federal – PNLL: Socialivro, Roda Cultural, e Distribuindo Conhecimento. 

A Divisão de Gráfica Universitária é uma das grandes responsáveis pela difusão do 
conhecimento e da tecnologia gerados na Universidade. Edita o boletim “Campus oficial”, que dá 
legalidade às resoluções, portarias e atos oficiais da Universidade, e a Revista Ceres, órgão de 
divulgação técnico-científica que publica, bimestralmente, trabalhos de professores e alunos da 
UFV e de outras instituições. A Divisão de Gráfica Universitária conta com parque gráfico 
capacitado para atender a todo tipo de impresso necessário às Pró-Reitorias, Diretorias, 
Departamentos e demais órgãos institucionais. Imprime desde simples cartazes e blocos até 
documentos de segurança máxima, como tíquetes, cédulas eleitorais, diplomas e provas de 
vestibulares e das disciplinas dos Departamentos da UFV. É responsável, também, pelos serviços de 
impressão dos livros e cadernos didáticos da Editora UFV, de revistas de vários departamentos, do 
Jornal da UFV e do informativo Campus oficial, da Coordenadoria de Comunicação Social. Atua, 
ainda, na área de reprografia, atendendo aos órgãos da Instituição. Em 2013, a Divisão de Gráfica 
Universitária atendeu a 8.450 solicitações de serviços. O total de impressos dos serviços gráficos 
solicitados e produzidos foi de 4.037.744, assim distribuídos: as publicações referentes a livros, 
revistas, catálogos, cadernos didáticos e boletins atingiram 118.650 exemplares; impressos gráficos, 
tais como formulários codificados pela PPO, convites e cartões timbrados, papéis timbrados, 
certificados e atestados, encadernações, blocos etc. totalizaram 1.366.285 impressos; confecções de 
provas para os PASES e COLUNI alcançaram 17.000 exemplares; na área de divulgação, 
perfizeram um total de 357.620 exemplares. No setor de reprografia foram impressas 2.178.189 
cópias. 

A PEC, por meio da Divisão de Assuntos Culturais e Divisão de Eventos, coordenou a 
realização de diversas atividades culturais com vistas à integração das comunidades universitárias e 
das cidades onde estão localizados os três campi da UFV. Entre os destaques, a programação 
comemorativa do aniversário de 87 anos da Universidade, realizada durante todo o mês de agosto. 
Em Viçosa, ela começou com o espetáculo de canto lírico do tenor espanhol Padre Miguel Bou e 
teve continuidade com apresentações de teatro, dança e música, como a da Banda do 21° Batalhão 
da Polícia Militar de Ubá (MG). O público assistiu, ainda, aos shows de Aline Calixto, banda 
Beatles Forever, Glaucia Nasser e Tunai e aos promovidos em parceria com a sexta edição do V 
iJazz & Blues Festival, como o da Big Band Palácio das Artes, dos gaitistas norte-americanos 
Johnny Sansone e Peter MadCat Ruth e do violonista mineiro Juarez Moreira. 

A programação comemorativa organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura também 
levou o espetáculo de dança Por enquanto é só isso... para os campi UFV-Florestal e UFV-Rio 
Paranaíba. As atividades se encerraram com o show O Tom da Bossa, do Coral da UFV. Além de 
homenagear o movimento musical da década de 50 e o músico Antônio Carlos Jobim, a 
apresentação comemorou os 35 anos do Coral. Regido pelo maestro Ciro Tabet e acompanhado por 
teclados, bateria, percussão e baixo, ele emocionou um público de mais de 700 pessoas. 

Também aconteceram no Campus UFV-Viçosa peças teatrais e projetos, como o Quinta 
Cultural, que divulgaram talentos das comunidades universitária e viçosense. O Campus UFV-Rio 
Paranaíba recebeu o show Emoções do Coral Nossa Voz, com sucessos de Roberto Carlos, durante a 
abertura do Simpósio de Integração Acadêmica. O Museu Histórico da UFV e a Pinacoteca foram 
reinaugurados com as exposições “Memória UFV e Viçosa: Ontem e Hoje” e “Poética das Cores”, 
dos artistas Anna Amélia Lopes, Eliana Rangel, Gabriela Rangel, Márcio Sampaio, Nelo Nuno e 
Tatiana Rangel. Na Casa Arthur Bernardes aconteceram visitas guiadas e atividades lúdicas para 
estudantes de escolas da cidade e da região. Para fechar 2013, a UFV preparou um projeto inédito 
de música, dança, teatro e luzes. Além da decoração natalina, com um presépio em tamanho natural, 
o Campus UFV-Viçosa presenteou a cidade com um espetáculo com 120 coralistas adultos e 
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crianças, que apresentaram a Cantata de Natal nas janelas e escadas do Edifício Arthur Bernardes. 

Em 2013, a Divisão de Eventos (DEV) da PEC deu apoio à realização de 564 eventos na 
UFV, sendo 434 Institucionais; 105 Não-Institucionais e 23 Não-Institucionais em Parceria. Durante 
o ano somente 19 eventos foram indeferidos e 42 cancelados pelos coordenadores. 

A DEV também trabalhou em Parceria com a Reitoria na organização das solenidades de 
Colação de Grau do campus sede; Colação de Grau Campus UFV-Florestal, Aniversário da UFV 
(87 Anos) e apoio durante a Semana do Fazendeiro. Foram sonorizados eventos nos espaços 
administrados pela DEV: Auditório da Biblioteca Central, Auditório do Departamento de Economia 
Rural, Auditório do Departamento de Engenharia Florestal e Espaço Acadêmico-Cultural Fernando 
Sabino. Em outros espaços da UFV, foram atendidas solicitações de sonorização de eventos, com 
caixa amplificada e técnico de som, tais como: Salão Nobre, Estação Cultural, Casa dos Prefeitos, 
Casa Arthur Bernardes, DCE, ASPUV, COLUNI, Arena da Biblioteca Central, Gramado das 4 
Pilastras, Departamento de Educação Física, Departamento de Biologia e Auditório Bioagro. 

Foram atendidas 53 solicitações de banner vertical e horizontal na Av. P.H.Rolfs, campus 
sede. A DEV também atuou, em 2013, no apoio logístico a filmagens de concursos de docentes da 
UFV (prova de didática), em parceria com a Secretaria de Órgãos Colegiados e a Comissão 
Permanente de Pessoal Docente, relativas aos Editais 001/2013 a 167/2013, no Campus UFV-
Viçosa, com empréstimo de câmera filmadora e tripé para os campi UFV-Rio Paranaíba e UFV-
Florestal. Além disso, desde 2012 a DEV tem sob sua responsabilidade a alocação de novos espaços 
físicos para eventos: Gramado das Quatro Pilastras, Praça de Convivência do Itaú, Estação Cultural 
e Casa Arthur Bernardes. Em 2013 foram realizadas, pela equipe da Divisão, várias ações para 
melhor atender aos coordenadores de eventos, tais como: atualização e simplificação, pela PPO, do 
formulário de proposição de evento; implementação de um sistema eletrônico para reserva de 
espaço físico, permitindo assim aos coordenadores acesso à agenda dos auditórios e, 
conseqüentemente, a reserva dos mesmos através da internet; elaboração de um fluxograma para 
melhor orientar os coordenadores dos eventos sobre os procedimentos adotados na DEV com o 
novo sistema eletrônico; e execução de parte do projeto de revitalização dos Auditórios proposto 
pela Divisão em 2012. Os servidores da Divisão participaram de cursos de capacitação promovidos 
pela PGP para aperfeiçoamento e a sede da Divisão de Eventos foi transferida para a sala 06 do 
prédio do Centro de Ensino e Extensão (CEE), para melhor atender aos seus usuários. 

O Museu Histórico da UFV abarca as origens, os pioneiros e a memória da construção da 
Universidade Federal de Viçosa. O espaço possui um acervo com mobiliário original, peças de 
laboratório e outros materiais utilizados em diversos cursos no início da trajetória da UFV. Em 2013 
o Museu foi reinaugurado juntamente com a Pinacoteca da UFV. Houve uma reestruturação do 
Educativo do Museu e aumento do número de visitas. 

A Pinacoteca da UFV é um espaço para realização de exposições e incentivo ao lazer 
cultural e à expressão artística. São expostos trabalhos de artistas conhecidos e também de 
iniciantes, sendo assim um espaço de valorização de novos talentos. A Pinacoteca tem como missão 
a difusão cultural. Possui um acervo composto por mais de 300 obras de diversos estilos de arte 
contemporânea brasileira. 

A Casa Arthur Bernardes é um dos espaços mais expressivos da memória da cidade de 
Viçosa. Ela está situada no centro da cidade e é gerida pela Universidade Federal de Viçosa. O 
casarão, construído de 1922 a 1926, guarda mobiliário original e objetos pertencentes a um dos 
presidentes mais ilustres do país e sua família. Na parte interna, o museu é aberto à visitação. No 
ano de 2013, a Casa foi visitada por 2.941 pessoas, sendo que 905 são estudantes e professores de 
escolas públicas e privadas. 
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A Casa Arthur Bernardes possui uma grande área externa utilizada para eventos de natureza 
acadêmica, administrativa e de extensão e cultura. A localização privilegiada da Casa permite que 
esses eventos tenham como público tanto a comunidade acadêmica quanto os moradores da cidade e 
da região, sendo uma oportunidade de incentivar o lazer cultural e estreitar os laços entre a 
Universidade e a população. 

O espaço Estação Cultural é dedicado à realização de exposições e incentivo ao lazer 
cultural e à expressão artística. São expostos trabalhos de artistas conhecidos e também de 
iniciantes, valorizando os novos talentos. A Estação tem como missão a difusão cultural. É também 
um espaço para realização de eventos culturais e educacionais, além de apoiar na divulgação de 
eventos promovidos pela Instituição. Localizado na via principal da Universidade e com uma 
grande área gramada em torno, o local se torna ponto de encontro e lazer para estudantes, 
professores, funcionários e comunidade. 

No Campus UFV-Florestal – CAF destaca-se o registro de 274 ações de extensão no RAEX 
em 2013, sendo: 1 programa, 45 Projetos, 155 Cursos, 58 Eventos e 15 participações Externas e/ou 
Internas em atividades de extensão pelos docentes e, ou, técnico-administrativos. A criação do 
portal da Extensão foi de extrema importância para a Divisão de Extensão e Cultura do CAF. A 44ª 
Semana do Produtor Rural foi realizada de 15 a 19 de julho e teve 350 inscritos. Foram oferecidos 
27 cursos, cinco palestras, feira de artesanato e apresentações musicais. 

No Campus UFV-Rio Paranaíba – CRP destaca-se o registro de 257 ações de extensão no 
RAEX em 2013, sendo: 5 programas, 69 Projetos, 14 Cursos, 8 prestações de serviços, 103 Eventos 
e 58 participações externas ou internas em atividades de extensão pelos docentes e, ou, técnico-
administrativos. Em agosto aconteceu a Exposição e Conferência de Agronegócios do Alto 
Paranaíba (ExpoAlto). Além de palestras, o campus promoveu shows do seu coral e da Banda 
Municipal Santa Cecília para cerca de 500 pessoas. 

 
Avaliação do Gestor: 

As ações de extensão universitária desenvolvidas na UFV são periodicamente avaliadas 
quanto ao seu impacto e sua efetividade por meio de questionários e relatórios. As questões 
abordadas estão em consonância com o Plano Nacional de Extensão, que considera: relevância 
social do projeto; interação com a comunidade, privilegiando metodologias participativas; conceitos 
interdisciplinares; indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; impacto e relevância das ações 
e enquadramento do projeto na política de extensão da UFV. 

Os Projetos de Extensão Universitária são avaliados pelas Comissões de Extensão dos 
Departamentos, Pró-Reitorias pertinentes, campi e no Simpósio de Integração Acadêmica, por uma 
comissão científica. No caso do PIBEX, além das Comissões de Extensão dos Departamentos, são 
avaliados por um Comitê Interno, com representantes dos quatro Centros de Ciências, 
representantes do Conselho Técnico de Extensão e Cultura e pela Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura.  

 
Principais dificuldades encontradas em 2013 para desenvolvimento das ações da PEC: 

 As atividades de extensão na UFV vêm crescendo muito nos últimos anos, assim há 
necessidade de reestruturação orgânica na Pró-Reitoria para atender as novas demandas (novo 
organograma). 

 Insuficiência de funções gratificadas para compor o organograma da PEC. 
 Existe uma falta qualificada de servidores para atender a alguns setores, como 

produção cultural, apoio a projetos de extensão, sonorização e decoração de eventos. 
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 Carência de espaço físico para as atividades desenvolvidas pela PEC. O número de 
auditórios e espaços para apresentações culturais é insuficiente para atender a atual demanda de 
eventos na instituição. 

 Há dificuldade de transporte para os projetos de extensão e de cultura, 
especialmente nos fins de semana e feriados, uma vez que esse atendimento gera folgas para os 
motoristas, ocasionado prejuízo para atender a outras demandas como viagens externas e aulas 
práticas em dias úteis. 

 
 

4- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – PCD 
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PCD) tem como missão zelar pela saúde e 

qualidade de vida da comunidade universitária. Portanto é sua função propor, implementar, 
monitorar e avaliar políticas de assistência estudantil e comunitária, nos três campi da UFV. Para 
isso divide-se em três grandes áreas: Saúde, Assistência Estudantil e Administração em 
Alimentação. 

A Política de Assistência Comunitária é formada por um conjunto de programas e ações que 
visam à promoção da saúde, as quais incluem hábitos de vida saudáveis, alimentação adequada, 
estímulo à prática de atividades físicas e de lazer, prevenção de doenças imuno-preveníveis, além de 
atenção à saúde física e mental. 

No contexto da assistência estudantil, essa política tem como objetivo garantir as condições 
necessárias para permanência do estudante na Instituição, assegurando um bom desempenho 
acadêmico e sua diplomação, reduzindo o risco de evasão e de retenção. Pretende oferecer aos 
estudantes, em especial àqueles em vulnerabilidade socioeconômica, a permanência qualificada, ou 
seja, um olhar na qualidade de vida, para além de suas necessidades básicas. Isto implica em 
disponibilizar, para o público estudantil, atividades de esporte, lazer, cultura, apoio pedagógico, 
assistência psicossocial e de saúde, condições adequadas de moradia e alimentação 
nutricionalmente adequada e segura. 

A Divisão de Alimentação (DAL) é responsável pela gestão do Restaurante Universitário 
do Campus UFV-Viçosa. Além deste, a UFV oferece refeições no Restaurante Multiuso (Viçosa) e 
nos Refeitórios dos campi UFV-Florestal e UFV-Rio Paranaíba. Nestes quatro restaurantes, 
forneceu 2.204.161 refeições no ano de 2013, compreendidas entre café da manhã, almoço e jantar. 
Deste total de refeições, 910.765 (41,3%) foram para estudantes em vulnerabilidade 
socioeconômica, para os quais a alimentação é gratuita. 

A DAL atendeu a diversos eventos institucionais, como congressos, seminários e Semana do 
Fazendeiro. Foi responsável pela orientação de trabalhos acadêmicos e estágios curriculares para 
estudantes dos cursos de Nutrição e Economia Doméstica da UFV, bem como suporte técnico às 
diversas disciplinas de vários cursos. Ofereceu visitas técnicas a outras instituições e também para 
estudantes da UFV. Administrou treinamento técnico aos servidores da UFV e terceirizados do 
setor. 

Foram adquiridas 1 lavadora de louças industrial, 6 balcões para distribuição de alimentos 
quentes, 11 armários tipo roupeiro, 8 carros auxiliares e 6 bancadas em aço inoxidável para uso na 
cozinha e açougue, 1 máquina de amaciar carnes e 1 armário em alumínio para o Restaurante 
Universitário do Campus UFV-Viçosa, onde também se investiu em infraestrutura como pintura 
interna e externa. Foi implantado, em janeiro de 2013, o sistema eletrônico de controle de entrada 
nos restaurantes universitários do Campus UFV-Viçosa, e o pagamento por meio de abastecimento 
de créditos nas carteirinhas. 

Foi instalada nova câmara fria no Restaurante Universitário do Campus UFV-Viçosa, 



 
74 

visando à introdução de frutas na sobremesa do almoço. No Campus UFV-Florestal está ocorrendo 
a introdução de opção vegetariana no cardápio e dos lanches nos finais de semana para os 
estudantes. 

Foram empenhados recursos no ano de 2013 para estrutura metálica básica para construção 
de 03 novos restaurantes universitários para atender aos três campi da UFV. 

O Serviço de Bolsas (Viçosa), o Setor de Assistência Estudantil (Florestal) e Serviço 
Social (Rio Paranaíba) atendem aos estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais 
de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, com os Serviços de 
Moradia e Alimentação gratuitos, além das Bolsas Moradia – para os excedentes de vagas de 
alojamentos, Bolsa Creche, Bolsa de Iniciação Profissional e Auxílio Emergencial. 

Em 2013 houve significativa expansão do atendimento e da cobertura de estudantes em 
vulnerabilidade econômica nos três campi, considerando: a) aumento no valor de todas as bolsas, 
incluindo equivalência da Bolsa de Iniciação Profissional com a de iniciação científica, b) expansão 
da cobertura aos estudantes em vulnerabilidade, c) apoio à alimentação em períodos críticos de 
recesso escolar. 

Foram atendidos em 2013, conforme Tabela 6, 1.590 estudantes com o serviço moradia – 
alojamentos; 722 com Bolsa Moradia; 2.364 com Serviço Alimentação; 368 com Bolsa de Iniciação 
Profissional; 43 com Bolsa Creche e 18 com Auxílios Emergenciais, todos concedidos mediante 
avaliação socioeconômica, nos três campi da UFV, totalizando 5.105 bolsas e/ou serviços 
concedidos. 

Tabela 6 – Bolsas concedidas para estudantes dos três campi da UFV em 2013 

TIPO DE BOLSA TOTAL UFV  VIÇOSA  FLORESTAL  RIO PARANAÍBA  

TOTAL 5.105 4.115 671 319 
Serviço Alimentação 
Serviço Moradia 

2.364 
1.590 

2.040 
1.390 

196 
200 

128 
 

Bolsa Creche 43 30 10 3 
Bolsa Iniciação Profissional 
Bolsa Moradia 

368 
722 

240 
400 

90 
172 

38 
150 

Auxílio Emergencial 18 15 3  
Fonte: SBO/PCD     

 
A Divisão de Assistência Estudantil (DAE) é o órgão responsável pela administração dos 

seis alojamentos (248 apartamentos) do Campus UFV-Viçosa. Foram executadas várias ações 
buscando manter a qualidade de vida dos alunos dentro dos alojamentos, dentre as quais merecem 
destaque: 1) Solicitação e acompanhamento da reforma da rede elétrica do Alojamento Feminino, 
para instalação de fornos e fogões elétricos adquiridos no ano anterior; 2) Solicitação e 
acompanhamento e reforma do sistema de aquecimento solar dos Alojamentos Pós e Posinho; 3) 
Solicitação e acompanhamento da reforma da piscina da Sede Cultural e Esportiva do Diretório 
Central dos Estudantes; 4) Aquisição e instalação de 4 antenas para internet sem fio nos 
Alojamentos Pós e Posinho; 5) Abertura da sala de informática do Alojamento Posinho, com a 
disponibilização de 18 microcomputadores novos; e 6) Esvaziamento do Alojamento Novíssimo 
para início das obras de manutenção. 

No Campus UFV-Florestal foram disponibilizados 6 microcomputadores na portaria do 
alojamento masculino e 4 na portaria do CTA para as estudantes do sexo feminino. 

Além dos feitos já destacados, o ano de 2013 foi pródigo na realização de várias ações de 
organização e fomento das ações estudantis. Uma das mais relevantes consistiu no apoio à 
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revitalização da Comissão dos Moradores de Alojamentos - CMA, importante organismo do 
movimento estudantil. Além de sua reorganização, foram constituídas cinco subcomissões: Saúde; 
Cidadania e Direitos Humanos; Esporte e Lazer; Infraestrutura; Regimentos e Regulamentos, todas 
elas voltadas para a melhoria do bem-estar dos estudantes beneficiados com o serviço Moradia. 
Uma das ações mais relevantes consistiu na Revisão do Regimento dos Alojamentos, tarefa há 
muito lembrada como fundamental, e que se encontra em fase de finalização. Além disso, foram 
realizadas várias reuniões para a prevenção e combate dos trotes nos alojamentos, bem como 
reuniões para acolhimento das sugestões dos estudantes. Outra conquista importante ocorreu na 
ampliação do contingente de porteiros, com significativos ganhos na segurança dos estudantes 
moradores e na melhoria das condições das portarias dos alojamentos. 

A Divisão de Esporte e Lazer (DLZ) tem como missão gerir, organizar, incentivar e apoiar 
o desenvolvimento das atividades físicas, esportivas e de lazer no âmbito da Instituição, visando 
atender prioritariamente aos seus três segmentos: docentes, servidores técnico-administrativos e 
discentes. No ano de 2013 a DLZ promoveu ou apoiou 50 ações no âmbito do esporte e lazer na 
UFV, envolvendo 10.300 pessoas. Destas, 35 atividades envolveram direta ou indiretamente 5.075 
estudantes. 

Entre as atividades coordenadas pela DLZ encontram-se os Projetos “Rúgbi” (35 alunos 
envolvidos), “Jiu-Jítsu no alojamento” (85 acadêmicos/atletas), “Capoeira Alternativa” (180 
pessoas), “Colônia de Férias” (600 crianças; 90 estudantes envolvidos) e “Rua do Lazer e Jogos 
Universitários de Rio Paranaíba” (320 alunos envolvidos diretamente e 1.120 indiretamente e 
realizado em parceria com o Setor de Esporte e Lazer de Rio Paranaíba). Outros eventos, como o 
Projeto de Difusão da Peteca (150 acadêmicos) e Copas LUVE (600 acadêmicos), são apoiados pela 
DLZ. A partir de 2012 a UFV foi conveniada com o Ministério do Esporte para o desenvolvimento 
do Programa “Segundo Tempo Universitário” e “Segundo Tempo da Pessoa com Deficiência”, os 
quais estão sendo desenvolvidos por meio de uma parceria entre a Divisão de Esporte e Lazer e o 
Departamento de Educação Física. Cabe ressaltar que, nesses anos de vigência do convênio, 1.218 
acadêmicos participaram do programa, sendo que a cada semestre são oferecidas 300 vagas. 
Ademais, foi implementado o Projeto de Acompanhamento das Condições de Saúde dos 
beneficiados do programa, em parceria com a Divisão de Saúde e o Departamento de Nutrição, que 
objetiva realizar exames bioquímicos, testes antropométricos e aconselhamento nutricional para a 
prática de atividade física. O Setor de Esporte e Lazer de Rio Paranaíba, além da organização dos 
Jogos Universitários, promove outros eventos com caráter esportivo, artístico e cultural, além da 
elaboração de projetos institucionais direcionados a incrementar a prática de atividades físicas, 
esportivas e de lazer na comunidade acadêmica e local. O Espaço de Integração da Recepção dos 
Calouros promoveu a interação entre calouros e veteranos, o levantamento dos anseios esportivos e 
divulgação das ações da divisão. 

A Divisão de Saúde (DSA) presta assistência integral à saúde dos estudantes da UFV 
(Campus UFV-Viçosa) com ações curativas e preventivas. Faz pronto atendimento para situações de 
urgências que ocorrem no campus universitário. Organiza e executa atividades de prevenção de 
doenças e promoção à saúde, tais como campanhas de vacinação, de prevenção de câncer e outras 
doenças crônico-degenerativas, e atividades que envolvam os estudantes em ações solidárias, como 
campanhas de doação de sangue e de cadastro de doadores de medula óssea. Dá suporte na área da 
saúde para os eventos Institucionais, tais como Formaturas, Semana do Fazendeiro e Eventos 
Esportivos. 

Em 2013, a DSA, realizou 67.044 atendimentos à comunidade universitária, totalizando 
176.311 procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos, fisioterápicos, de enfermagem, 
radiológicos e de exames laboratoriais. Deste total de atendimentos, 33.174 (49,42%) foram de 
estudantes e os demais de professores, servidores técnico-administrativos e dependentes destes 
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segmentos. Os atendimentos aos estudantes foram prestados nos seguintes setores: Atendimento 
Nutricional (1.317); Enfermagem (6036); Exames Laboratoriais (4.454); Fisioterapia (444); 
Consulta Médica (14.941); Odontologia (3.223); Psicologia (702), Radiologia (2.009) e 
Fonoaudiologia (48). A Divisão de Saúde coordena alguns programas e projetos em saúde mais 
específicos, direcionados ao público estudantil, como o Projeto Imunização Universitária, Programa 
Pró-Celíaco, Programa de Saúde Materno-Infantil e Programa de Atenção à Saúde do Adolescente. 
Nas dependências da Divisão de Saúde funciona a Junta Médica Estudantil, que avalia a 
necessidade de atestado médico, dando subsídio aos processos acadêmicos de estudantes. 

Em 2013, na recepção aos calouros, 1.105 estudantes estavam com o cartão de vacinação 
atrasados, 871 estavam com seus cartões em dia e 63 foram vacinados para atualização. Este 
projeto, denominado “Imunização Universitária”, conta com a participação da Pró-Reitoria de 
Ensino e o apoio das coordenações de cursos. Foram aplicadas 5.903 vacinas no ano de 2013. 

Como parte da recepção aos calouros de 2013 foi realizada a Campanha de Doação de 
Sangue, em parceria com a Hemominas, regional de Ponte Nova. Este evento faz parte do Projeto 
“Trote Solidário”. 

Durante o ano, foram feitos na Divisão de Saúde, 2876 pronto-atendimentos, ou seja, 
atendimentos de urgências que ocorrem no campus. 

Em 2013 iniciou-se a troca de telhados e calhas da Divisão de Saúde, bem como a reforma 
para adequação de alguns setores e melhor atendimento da comunidade acadêmica. 

Realizaram-se campanhas educativas de prevenção ao câncer de mama e do colo de útero, 
por meio do “Programa Outubro Rosa”, e prevenção do câncer de próstata, por meio do “Programa 
Novembro Azul”, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e amplamente 
adotada no Brasil. 

O Setor de Saúde do Campus UFV-Florestal realizou 8.770 atendimentos nas diversas áreas 
da saúde (Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, dentre outras). O Serviço de atendimento 
nutricional do Campus UFV-Rio Paranaíba desenvolve atividades de avaliação e orientação 
nutricional à comunidade acadêmica, e atendeu 341 pacientes, 94,4% destes estudantes da UFV. 

A Divisão Psicossocial (DVP), no Campus UFV-Viçosa, é o órgão responsável pela 
coordenação e execução das atividades preventivas e de assistência no campo da saúde mental, 
contando para isso com a atuação de psicólogos, psiquiatra e assistentes sociais.  

Em 2013, a DVP atendeu 4.895 pessoas dos três segmentos da comunidade acadêmica, 
sendo que, destas 3.130 eram estudantes. A DVP adota o Plantão Psicológico como sistema de 
pronto atendimento e oferece acompanhamento psicológico na modalidade de psicoterapia breve. 
Em caráter individual, 761 estudantes receberam atendimento psicológico e 504 receberam 
atendimento psiquiátrico. O Serviço Social da DVP é o gestor do Seguro Estudantil da UFV, que em 
2013 assegurou 15.800 estudantes de graduação, destes, 198 foram atendidos individualmente. O 
Serviço Social coordena ainda o Projeto Linha Saúde, que, em parceria com o Instituto UFV de 
Seguridade Social – Agros, oferece transporte para a realização de consultas eletivas em Belo 
Horizonte. Por meio deste Projeto, atendeu 1.107 pessoas, destas, 123 eram estudantes. A DVP 
coordena o Programa UFV de Atenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas / BEM VIVER, que, por 
meio da realização da campanha de prevenção de drogas intitulada “Março de Boa!”, do Projeto de 
recepção aos calouros / Desafios da Liberdade e do Projeto de acolhimento aos novos moradores 
dos alojamentos / Conviver, atingiu 778 estudantes. Por meio do Projeto Grupos Terapêuticos, a 
DVP promoveu ainda a Oficina de Assertividade (Oficina de desenvolvimento da assertividade e 
demais habilidades sociais), atingindo 40 estudantes (2 grupos), e a Oficina Fala Garoto! (Oficina 
de enfrentamento da timidez e das fobias sociais), que atingiu 120 estudantes (6 grupos). A DVP 
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integrou, ainda, a Comissão de Defesa e Proteção da Mulher em Situação de Violência, junto a qual, 
em parceria com a Casa das Mulheres, promoveu na UFV a 1ª Semana de Enfrentamento à 
Violência Contra a Mulher, que atingiu em torno de 250 estudantes. 

Houve a extensão do seguro saúde, antes restrito aos estudantes de graduação, para os 
estudantes de pós-graduação e do Colégio de Aplicação. A partir de janeiro de 2014, todos os 
estudantes da UFV, nos três campi, estarão segurados, o que era uma necessidade e uma demanda 
da Associação dos Pós-Graduandos da UFV.  

No Serviço de Psicologia do Campus UFV-Rio Paranaíba são realizados projetos voltados 
à prevenção e ao tratamento de problemas emocionais e relacionais, estresse, ansiedade, depressão, 
dificuldades de adaptação, dentre outros. Destaca-se, neste serviço, o apoio psicológico, um espaço 
que possibilita ao estudante desenvolver modos de ser e estar no mundo de forma autêntica e 
saudável. Foram realizados 242 atendimentos, sendo 108 a estudantes. Em Florestal foram 
realizados 434, 219 e 3.835 atendimentos à comunidade acadêmica, nas áreas de Psicologia, 
Psiquiatria e Assistência Social, respectivamente. 

 
Políticas e Programas 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, junto com as equipes técnicas dos três campi e os 
Conselhos Comunitários, vem trabalhando na construção das Políticas de “Assistência Estudantil e 
Comunitária para a UFV", destacando-se: a) consolidação do Programa de Apoio à Permanência 
Estudantil; b) Programa de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida da comunidade acadêmica. 
Também está sendo trabalhada a “Política de Combate à Violência contra a Mulher e outras formas 
de opressão na UFV” e já se encontra finalizada a "Política de Segurança Alimentar e Nutricional 
para a UFV". Estas propostas entrarão na pauta das reuniões do Conselho Universitário, em 2014. 
Foi aberto o edital para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para compra de feijão, café e 
banana-prata do pequeno produtor (agricultura familiar) para atendimento ao Restaurante 
Universitário do Campus Viçosa, promovendo o desenvolvimento agrícola de Viçosa e região e a 
renda e qualidade de vida dos agricultores familiares. Em parceria com o CMA, está em fase de 
implantação o Projeto "Saúde nos Alojamentos", envolvendo a Divisão de Saúde e Divisão 
Psicossocial da PCD e os cursos de Nutrição, Enfermagem e Medicina, do Campus UFV-Viçosa. 
Em Florestal, encontra-se em implantação o projeto “Avaliação Nutricional dos estudantes 
residentes em moradia universitária”, que busca caracterizar e intervir sobre o diagnóstico 
nutricional dos estudantes moradores do alojamento. 

A Recepção aos Calouros é uma atividade importante que a Pró-Reitoria desenvolve para o 
acolhimento e orientação dos novos estudantes da Universidade, nos três campi. Além dos 
estudantes da graduação, em Florestal esta atividade se estende aos do ensino médio (Recepção do 
PRONATEC), com orientações aos estudantes para a nova realidade dentro da Universidade, 
higiene, regras institucionais e convivência. 

 
Campanhas de Saúde e Direitos Humanos 

No Campus UFV-Florestal foram realizadas campanhas (com acompanhamento) sobre 
diabetes e controle de pressão arterial. 

Em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, foi avaliada a situação vacinal de 
1.373 servidores do Campus UFV-Viçosa, sendo que, destes, 542 foram vacinados em seus locais 
de trabalho. Também está ocorrendo o controle vacinal dos estudantes da UFV. Por meio de parceria 
com o Instituto Pasteur, de São Paulo, hoje é possível realizar a sorologia antirrábica de servidores, 
professores e estudantes das áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. Em parceria com o 
AGROS, foram feitas as Campanhas de Vacinação contra a Gripe (nos três campi), "Outubro Rosa" 
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(prevenção do câncer de mama) e "Novembro Azul" (prevenção do câncer de próstata) e "Maio de 
Boa" - como parte das atividades de recepção aos calouros, destinado à prevenção ao uso abusivo 
do álcool e outras drogas pelos estudantes e demais segmentos acadêmicos. Em novembro foi 
realizada a “1ª Semana de Enfrentamento à Violência contra a Mulher”. Estas campanhas tiveram 
apoio da Funarbe e UFVCredi. Também foram realizadas campanhas de "Prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis", destinada ao público estudantil; contra o desperdício no Restaurante 
Universitário, realizada em parceria com os estudantes do curso de Nutrição da UFV; de 
enfrentamento contra a Dengue, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, chamada 
"Atitude UFV!". Foram realizadas duas campanhas de Doação de Sangue, em parceria com a 
Fundação Hemominas, direcionadas aos estudantes da UFV, como parte de ações cidadãs na 
recepção aos calouros. 

 
Dificuldades para execução das atividades de assistência estudantil: 

 Apesar dos avanços que foram possíveis com recursos específicos do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), estes são, claramente, insuficientes para atender as 
demandas e necessidades da área. 

 A área de Assistência Estudantil necessita de muitos cargos que foram extintos de 
contratação por meio de concurso público, como cozinheiros, porteiros, motoristas, dentre outros. 
Dessa forma, a terceirização de funcionários para estes setores causa, em muitos momentos, 
descontinuidade de atendimento, contratação de pessoal não qualificado para o respectivo cargo e 
impacto significativo no orçamento da Instituição. 

 O número de profissionais para os atendimentos na área da saúde, como Médicos, 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Psiquiatras, dentre outros, é insuficiente 
em relação às demandas, e há necessidade de vagas específicas para concurso de técnicos de nível 
superior para atender à área de Assistência Estudantil. 

 Há necessidade de implantação de vários serviços destinados à Assistência 
Estudantil nos campi de Florestal e Rio Paranaíba, o que demanda projetos, obras, pessoal 
qualificado para atendimento e, consequentemente, suplementação orçamentária. 

 
 

5- PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – PPO 
No ano de 2013, as realizações da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PPO) foram 

bastante relevantes, cabendo os destaques a seguir. 

Para melhor comunicação com as comunidades interna e externa, a Universidade lançou a 
sua nova página na internet. O Portal UFV foi pensado para facilitar o acesso da comunidade 
acadêmica e das pessoas não vinculadas à Universidade. Seu desenvolvimento foi orientado por três 
princípios básicos: diferenciação de públicos, vinculação a banco de dados dos órgãos e 
departamentos da UFV para que as informações sejam permanentemente atualizadas, e identidade 
visual unificada, inclusive dos campi. Também foram criados modelos de página para uso das 
unidades da Instituição. Participaram desta realização a Diretoria de Tecnologia da Informação, a 
Comissão de Sites e a Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância. 

A Comissão Executiva de Tecnologia da Informação – COETI,  presidida pela PPO, além 
das atividades de rotina, realizou reuniões com a comunidade acadêmica em 2013 com a pauta 
“Negociação da UFV com a Microsoft e outros informes”, tendo em vista a regularização de 
programas e ampliação do uso do software livre na Instituição. 

O uso de software livre foi ampliado na UFV, seguindo uma tendência que hoje se registra 
no contexto da administração pública. A ação, coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
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Orçamento (PPO), está de acordo com a diretriz do governo federal, que orienta a utilização do 
software, em função da viabilidade econômica e também por permitir maior independência 
tecnológica e inclusão social. Para que a comunidade acadêmica dominasse as ferramentas do 
software, durante todo o ano aconteceram palestras e cursos de capacitação, com o apoio da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas. A adoção pela UFV do software livre estava prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 

Neste ano as Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e de Planejamento e Orçamento 
promoveram o workshop Implantação de software livre na UFV. O objetivo foi debater temas 
relacionados aos direitos autorais de programas de computador e às políticas do governo para uso 
de programas abertos. O workshop também visou apresentar soluções livres já consolidadas no 
meio acadêmico, como o R, programa de análise estatística, e o LaTeX, amplamente utilizado na 
produção de textos matemáticos e científicos. O evento, aberto a toda a comunidade universitária, 
foi transmitido por videoconferência aos campi de Florestal e Rio Paranaíba. 

O PDTI, aprovado em 2013 pelo Conselho Universitário, é um instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão de recursos e de processos de Tecnologia da Informação (TI). Em termos 
práticos, ele permite a integração de soluções e investimentos para a área de TI. 

A UFV também iniciou, em 2013, o processo de autenticação de usuário para o acesso às 
redes sem fio nos três campi. Com isso, a instituição deu os primeiros passos para a adesão à rede 
internacional Education Roaming (Edu-roam). Por meio dessa rede, estudantes e funcionários 
podem acessar a internet em qualquer localidade com os mesmos usuários e senhas utilizados na 
Universidade. Além disso, a autenticação permite melhor gerenciamento da rede e 
consequentemente do serviço oferecido à comunidade. 

A expansão do link de internet do Campus UFV-Viçosa de 155 Mbps para 310 Mbps trouxe 
mais velocidade de comunicação e permitiu que novos serviços de Tecnologia da Informação 
pudessem ser disponibilizados para a comunidade da UFV. Um deles foi a melhoria da rede wireless 
nos alojamentos, biblioteca e pavilhões de aulas. 

A UFV foi incluída no Projeto da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) Veredas 
Novas para receber, em até dois anos, 100 Mbps de link para conexão de internet nos campi Rio 
Paranaíba e Florestal. Para eles, o projeto prevê a contratação de circuito na velocidade mínima de 
20Mbps expansíveis para até 100Mbps. O Campus UFV-Rio Paranaíba recebeu no início de 
dezembro seu link de 20 Mbps. 

A UFV, realizou em 2013, mais uma vez, a Autoavaliação Institucional. O objetivo foi 
estimular a comunidade a refletir sobre a Instituição e avaliar suas políticas e práticas. Em sua 
quarta edição, o Ciclo trouxe uma novidade: um questionário para que as comunidades externas de 
Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba pudessem opinar sobre a UFV. Isso pôde ser feito não apenas pela 
internet, mas também por meio de pesquisas em pontos de movimento nas cidades. 

A autoavaliação possibilitou que a comunidade universitária apresentasse seus pontos de 
vista sobre questões relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, segurança e qualidade de vida. Ela 
foi coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujo presidente é o Pró-Reitor de 
Planejamento e Orçamento. 

Entre 4 de novembro e 9 de dezembro de 2013, a pesquisa de autoavaliação institucional 
coletou 4.225 questionários da comunidade universitária, 141 da comunidade externa, respondidas 
pela página na internet, e 1.200 questionários da comunidade externa, aplicados pelos 
entrevistadores. 

O universo consultado da comunidade universitária, formado pela soma das comunidades 
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universitárias dos três campi, totalizou 28.006 pessoas, sendo 82,1% do Campus UFV-Viçosa – 
CAV; 10,1% do Campus UFV-Florestal – CAF; e 7,8% e do Campus UFV-Rio Paranaíba – CRP. 

O Relatório da Autoavaliação, contendo a análise dos resultados da pesquisa, encontra-se em 
elaboração e será publicado no início de 2014.  

O Plano de Gestão 2012-2015, coordenado pela PPO, contempla as metas e ações das 
unidades acadêmicas e administrativas dos campi da UFV. A manutenção do Plano de Gestão é de 
responsabilidade dos agentes de planejamento, como Pró-Reitores, Diretores de Centro e de Campi, 
Chefes de Departamento, Coordenadores de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-
Graduação, entre outros. O Plano de Gestão é um importante instrumento na dinâmica do 
planejamento e desenvolvimento institucional e, além disso, possibilita aos dirigentes refletir sobre 
os fatores de sucesso ou insucesso na conclusão das metas estabelecidas e a necessidade de 
mudanças de rumos. Em 2013 a PPO coordenou a reavaliação feita pelo gestor, orientando-o para 
que atualizações fossem feitas com os devidos ajustes para efeito de avaliação e correção de rumos 
necessários. 

O Plano de Aplicação de Recursos Orçamentários é outra atividade coordenada pela PPO, 
com o propósito de compatibilizar o planejamento institucional e o orçamento. A elaboração do 
Plano de Aplicação de Recursos Orçamentários é necessária para o uso das cotas de Material 
Permanente pelas unidades acadêmicas (Departamentos e Centros de Ciências) e de Custeio e 
Capital pelas Coordenações de Curso de Graduação dos campi UFV. Para facilitar ao gestor fazer a 
compatibilização dos objetivos e metas do Plano de Gestão 2012-2015 com o Plano de Aplicação de 
Recursos Orçamentários, a PPO disponibiliza na página da UFV, o formulário a ser utilizado pelos 
agentes de planejamento da Universidade. 

A tabela a seguir apresenta a evolução de Planos de Aplicação elaborados no período 2010-
2013. 

Tabela 7 – Número de Planos de Aplicação de Recursos Orçamentários – 2010-2013 
Campi 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 83 107 123 133 
Campus UFV-Viçosa 83 85 101 101 
Campus UFV-Florestal - 11 11 15 
Campus UFV-Rio Paranaíba - 11 11 17 
Fonte: PPO 
 

Em 2013 foram registrados no Sistema de Contratos e Convênios da UFV, gerenciado pela 
PPO, 255 contratos de prestação de serviços, aquisição de material de consumo e permanente, 
obras, dentre outros. Foram registrados, também, 302 atas de registro de preço e 68 convênios 
firmados no ano. 

Coube à PPO, em 2013, a responsabilidade de coletar e lançar dados institucionais em 
plataformas que objetivam comparar o desempenho de Instituições de ensino, como as avaliações 
internacionais THE World University Rankings, promovido pela empresa inglesa Thomson 
Reuters, e QS University Rankings - Latin America, organizado pela empresa inglesa QS 
Quacquarelli Symonds, além da publicação nacional Guia do Estudante – Editora Abril. 

Outra realização da PPO em 2013, como acontece anualmente, refere-se ao lançamento de 
dados no sistema do Censo da Educação Superior 2012, exigido anualmente pelo MEC. Trata-se 
do preenchimento de questionários com o objetivo de oferecer à comunidade acadêmica e à 
sociedade informações detalhadas sobre a situação e as grandes tendências da educação superior no 
País. Sendo assim, o Censo reúne informações sobre os cursos oferecidos, vagas ofertadas, 
inscrições, matrículas, alunos ingressantes e concluintes, além de informações sobre docentes, 
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infraestrutura física e dados de execução financeira. 

Destaca-se, também, a elaboração do Relatório de Gestão – 2012, elaborado conjuntamente 
com a Reitoria, Auditoria Interna e Diretoria Financeira, apresentado ao Conselho Universitário 
(CONSU) em 22 de março de 2013. Exigido anualmente pelo TCU, é um instrumento para os 
órgãos de controle como forma de prestação de contas à sociedade, com informações de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, possibilitando uma visão sistêmica da 
conformidade e do desempenho da gestão da Instituição. 

Sob a coordenação da PPO, foi emitido, também, o Relatório Anual de Atividades e o folder 
“UFV em Números”, referente ao ano base de 2012. 

A PPO coordenou, em 2013, a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão, 
disponibilizada pela primeira vez na versão impressa e on line, na página www.sic.ufv.br. Essa 
publicação apresenta informações sobre todos os serviços oferecidos pela UFV, citando os 
requisitos necessários, telefone de contato, endereço, entre outros. 

Em 2013, a UFV executou todo o orçamento disponibilizado via Lei Orçamentária, além 
de outras descentralizações a favor da Instituição. Destaca-se o adicional de R$4 milhões em capital 
para reestruturação da área acadêmica, os quais foram destinados a seus três campi. 

Cabe ressaltar as atividades realizadas anualmente pela PPO relacionadas à atualização das 
matrizes internas de distribuição de recursos orçamentários, envolvendo reunião como os 
Diretores de Centros, atualização dos dados e acompanhamento da execução das cotas 
orçamentárias nos Sistemas de Dotação, de Material, Stratus e SCDP. 

Destacam-se, também, os esforços da Diretoria de Material (DMT) e da Diretoria Financeira 
(DFN), órgãos vinculados à PPO, nos processos de aquisição de bens e serviços e na execução 
orçamentária dos valores da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)  atuou na administração dos recursos 
computacionais de uso geral da instituição; planejamento, coordenação, orientação e supervisão dos 
trabalhos técnicos e administrativos referentes ao uso da informática; desenvolvimento e 
manutenção dos sistemas computacionais necessários à instituição; proposição da adoção e difusão 
de novas tecnologias de informática, propiciando infraestrutura em equipamentos e serviços de 
informática às atividades acadêmicas e administrativas da UFV, assessoramento às ações relativas à 
compra de equipamentos de informática, prestando assistência técnica na área de hardware e 
software; manutenção e suporte à rede computacional interna sob aspectos físicos e lógicos. 

No final de 2013, a UFV contava com rede corporativa (UFVNet) que interligava mais de 
150 departamentos e órgãos por todo o Campus Sede, através de aproximadamente 37.500 metros 
de fibra óptica. Eram cerca de 8.000 estações conectadas, 977 usuários cadastrados no sistema de 
voz via internet – VoIP – e mais de 50.000 contas de correio eletrônico. Essa rede contava, ainda, 
com cerca de 100 servidores/roteadores corporativos, que utilizavam os sistemas operacionais 
Linux, Unix e Windows para administração da própria rede, serviço de correio eletrônico, firewall, 
proxy, servidores Web e de bancos de dados. 

A Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (DCT) desenvolveu, 
em 2013, diversas atividades junto ao Cluster HPC SGI, tais como: suporte aos usuários em suas 
análises de dados, compilações, instalações e configurações de vários softwares científicos; 
compilação e configuração de bibliotecas de acordo com a necessidade dos pesquisadores; 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos e softwares do Cluster HPC SGI; 
identificação e organização da distribuição das licenças de diversos softwares acadêmicos. 

A Divisão de Apoio ao Usuário (DAP) atuou nas atividades de controle e operacionalização 
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das salas de operação (roteadores e servidores) da DTI, assim como no atendimento direto ao 
usuário no que diz respeito à abertura de contas de e-mail, administração do acesso discado à 
UFVNet, controle ao atendimento das ordens de serviço de manutenção de computadores, tanto na 
área de software como de hardware, configuração de impressoras, controle e guarda das cópias de 
segurança realizadas pela Divisão de Suporte Técnico e demais órgãos e recarga de cartuchos. 

A Divisão de Redes e Segurança (DRS) é responsável pelo controle e gerenciamento da 
rede da UFV, compreendendo o tráfego da UFVNet, seu roteamento, sistemas de firewall, 
roteadores internos, roteador de borda com a Rede Nacional de Pesquisas (RNP). Atuou também no 
sistema de correio eletrônico, bem como na sua atualização e controle de sistemas de segurança. 
Elaborou, em 2013, 12 projetos de implantação de infraestrutura para rede, migração do switch core 
para um de maior capacidade, implantação de UTM para melhorar o controle e qualidade da rede de 
dados da UFV. Além disso, participou da definição e testes iniciais para uma base de dados LDAP 
da Instituição. Atualizou o serviço de antispam da UFV, tornando-o mais rápido e confiável. 

A Divisão de Sistemas de Informação (DSI) é responsável pela manutenção de mais de 
320 sistemas cliente/servidor acessados via web ou aplicativos desktop. Além de sistemas, a DSI 
desenvolveu websites institucionais para departamentos, órgãos administrativos, cursos, eventos e 
diversos outros de interesse da Instituição. Em 2013 mais de 500 sites estiveram sob a 
responsabilidade da DSI. 

A Divisão de Suporte Técnico (DST) desenvolveu atividades de manutenção dos 
servidores e softwares de banco de dados, web, sistemas de backup, VoIP, manutenção e 
acompanhamento de servidores corporativos (com exceção do correio eletrônico e dos servidores 
científicos), implementação de novas tecnologias corporativas, verificação de sugestões para a 
otimização do desempenho dos aplicativos em execução nos servidores sob sua responsabilidade. 
Atuou também na especificação de equipamentos para a comunidade acadêmica e na análise dos 
processos de compra de equipamentos de informática. Iniciou o projeto de Virtualização de 
Servidores, objetivando aumentar o nível de gerenciamento e controle dos equipamentos, além de 
uma diminuição no número de servidores físicos, possibilitando, principalmente, um menor 
consumo de energia. 

Em 2013, a Diretoria de Material (DMT)  lançou licitações nas modalidades: Pregão 
Eletrônico (749) para aquisição de gêneros alimentícios, seguro estudantil, equipamentos de 
informática, passagens aéreas, pneus, móveis, produtos de limpeza e higiene, serviços de 
manutenção diversos; produtos para manutenção predial, livros, produtos agropecuários, serviços 
para eventos institucionais etc; Dispensa de Licitação (97) para aquisição de produtos para projetos 
de pesquisa, curso de capacitação para servidores, manutenção de equipamentos, software, 
contratação de Instituição para apoio a projetos de pesquisa e extensão etc; Inexigibilidade (75) para 
aquisição de software, serviços de manutenção de equipamentos, seguro obrigatório de veículos, 
equipamentos para pesquisa científica; locação de imóvel, treinamento e qualificação profissional, 
passagem rodoviária etc; Adesão à Ata de Registro de Preços (3) para aquisição de equipamentos de 
informática e papel A4. 

A Tabela 8 mostra o volume de atendimentos pelos almoxarifados da Diretoria de Material 
no ano de 2013. 

Tabela 8 – Atendimentos via almoxarifado em 2013 

ALMOXARIFADO NÚMERO DE SOLICITAÇÕ ES VALOR (R$) 

TOTAL UFV   
Almoxarifado Central 2.428 856.788,70 
Almoxarifado da Cedaf 16 95.044,78 
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ALMOXARIFADO NÚMERO DE SOLICITAÇÕ ES VALOR (R$) 

Fábrica de Ração 150 861.382,54 
Sub-Almoxarifado da Divisão de Gráfica Universitária 359 242.927,29 
Sub-Almoxarifado da Divisão de Transportes 242 767.152,91 

Fonte: DMT 
 

A Divisão de Patrimônio (DPA) realizou no exercício de 2013, 19.336 incorporações de 
patrimônio, a saber: 13.659 itens com valor total de R$11.735.982,54, no Campus UFV-Viçosa, 
3.225 itens com valor total de R$1.198.566,84, no Campus UFV-Rio Paranaíba, 2.446 itens com 
valor total de R$1.593.169,03, no Campus UFV-Florestal, e 6 itens no valor total de R$6.544,41 na 
Central de Experimentação, Pesquisa e Extensão do Triângulo Mineiro (Cepet), perfazendo um total 
de R$14.534.262,82 (Tabela 9). Foram registradas 2.784 baixas patrimoniais, num total de 
R$1.733.521,66, e 1.002 transferências, num total de R$497.770,33. 

Tabela 9 – Número de incorporações de patrimônio realizadas pela UFV em 2013 

UNIDADE NÚMERO DE ITENS VALOR (R$) 

TOTAL UFV 19.336 14.534.262,82 
Campus UFV-Viçosa 13.659 11.735.982,54 
Campus UFV-Florestal 2.446 1.593.169,03 
Campus UFV-Rio Paranaíba 3.225 1.198.566,84 
Cepet 6 6.544,41 
 Fonte: DLS/PAD 
 

Ressalta-se que em 2013 foram concluídos os trabalhos de reavaliação de bens móveis da 
Instituição de seis contas contábeis, conforme determinação da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) do Ministério da Fazenda, implicando em variação do balanço patrimonial da UFV. 

A PPO constituiu Comissão (Ato nº 16/2012/PPO, de 8 de junho de 2012), para planejar e 
orientar os trabalhos das comissões responsáveis pela avaliação e depreciação de bens da UFV, 
conforme instruções contidas no manual “Avaliação e Mensuração de Ativo do Setor Público: 
Depreciação, Amortização, Exaustão e Recuperabilidade”, emitido pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) do Ministério da Fazenda. 

Conforme estabelecido no cronograma da STN (Tabela 10), a UFV procedeu à avaliação dos 
bens patrimoniais das contas contábeis 02, 20, 35, 52, 06 e 28, concluídos em 2012, cujos valores 
foram lançados no Sistema de Patrimônio no ano de 2013. No ano de 2013 foram constituídas as 
comissões para os trabalhos de avaliação dos bens das contas 08 e 42, cujos trabalhos foram 
concluídos no mês de dezembro e terão os valores lançados no sistema em 2014. 

Tabela 10 – Cronograma da STN para avaliação dos bens patrimoniais do setor público 

CONTA TÍTULO 
PRAZO 

MÁXIMO 
1.4.2.1.2.02.00 Aeronaves 2011 
1.4.2.1.2.20.00 Embarcações 2011 
1.4.2.1.2.35.00 Equipamento de processamento de dados 2011 
1.4.2.1.2.52.00 Veículos de tração mecânica 2011 
1.4.2.1.2.06.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação 2012 
1.4.2.1.2.28.00 Máquinas e equipamentos de natureza industrial 2012 
1.4.2.1.2.08.00 Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e 

hospitalares 
2013 

1.4.2.1.2.42.00 Mobiliário em geral 2013 
Fonte: STN 
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Principais resultados: 
 Ampliação do Sistema de Registro de Preço, com consequentes ganhos em economia 

de escala, de tempo da equipe, padronização das compras e maior aproveitamento, por parte dos 
gestores, das cotas de material permanente; 

 Estabelecimento de datas mensais para a montagem dos processos licitatórios, de 
modo a reduzir os prazos relacionados às aquisições; 

 Ampliação do uso de software livre possibilitando economia de recursos 
orçamentários e mais segurança do ponto de vista legal; 

 Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; 
 Conclusão dos trabalhos de reavaliação dos bens patrimoniais da Instituição, das 

contas contábeis constantes do cronograma da Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério 
da Fazenda; 

 Ampliação da participação da comunidade acadêmica no quarto Ciclo de 
Autoavaliação Institucional, coordenado pela Comissão de Autoavaliação Institucional – CPA; 

 Participação, pela primeira vez, da comunidade local no quarto Ciclo de 
Autoavaliação Institucional. 

 
Principais problemas: 

 Dificuldade na obtenção de pesquisas prévias de preço, em função da falta de retorno 
por parte dos fornecedores; 

 Impossibilidade de realização da avaliação anual do Plano de Gestão. 
 

 
6- PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PAD 

A Universidade Federal de Viçosa possui três Campi para o desenvolvimento de suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão: o campus sede (CAV), situado na cidade de Viçosa e 
mais dois campi nas cidades mineiras de Rio Paranaíba (CRP) e Florestal (CAF). Além dos polos 
citados, a UFV possui instalações de experimentação e práticas de ensino nos municípios de 
Araponga, Cajuri, Canaã, Capinópolis, Coimbra e Ponte Nova e um escritório de representação em 
Belo Horizonte. Essas unidades estão instaladas em uma área de aproximadamente 4.200 hectares e 
o seu sistema didático-científico recebeu, em 2013, mais 31.005,38m² de novas edificações, 
totalizando 413.423,55m² de área construída. 

Compete à Pró-Reitoria de Administração (PAD) dar suporte às ações de ensino, pesquisa 
e extensão da UFV, promovendo melhor organização e controle para a expansão e a manutenção das 
condições de infraestrutura, transporte, segurança, patrimônio e produção, em termos de obras e 
serviços relacionados a elementos físico-territoriais e de meio ambiente. 

Sua estrutura organizacional foi alterada em 2013, passando a ser constituída: 

1) Gerência de Projetos e Contratação de Obras; 
2) Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras; 
3) Gerência de Telefonia, Elevadores e Refrigeração; 
4) Diretoria de Manutenção de Edificações; 
5) Diretoria de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente; e 
6) Diretoria de Logística e Segurança. 
 
Na nova estrutura da PAD, as ações relativas à contratação e à execução das obras civis 

estão subdivididas em duas gerências. A Gerência de Projetos e Contratação de Obras (GPC) 
atua desde a concepção e o desenvolvimento dos projetos até a efetiva contratação da obra, 
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enquanto a Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Obras (GEF) atua a partir da 
emissão da ordem de serviço à empresa contratada até o recebimento definitivo da obra. Juntas, no 
ano de 2013, essas gerências coordenaram o desenvolvimento de projetos e contratação, por meio 
de licitações, de aproximadamente 132mil metros quadrados de novas obras ou etapas de obras já 
iniciadas, acompanharam e fiscalizaram aproximadamente 78,5mil metros quadrados de obras em 
andamento, bem como realizaram o recebimento definitivo de aproximadamente 31mil metros 
quadrados de novas edificações. 

Edificações concluídas em 2013: 

Em 2013, foram entregues à Comunidade Universitária da UFV nove novas instalações 
físicas. Como se observa na Tabela 11, foram concluídas sete obras no Campus UFV-Viçosa, uma 
no Campus UFV-Rio Paranaíba e uma no Campus UFV-Florestal. 

Tabela 11 – Obras concluídas em 2013 
OBRAS/PROJETOS CAMPUS m² 

Anexo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo CAV 704,46 
Campo de Futebol ASAV CAV 7.208,00 
Edifício da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância - CEAD CAV 2.235,61 
Edifício destinado a Área de Saúde (Reuni) CAV 6.088,08 
Edifício do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) CAV 1.925,51 
Edifício do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia - INCT CAV 1.796,00 
Espaço Cultural Fluxo CAV 1.026,00 
Pavilhão de Aulas I CRP 9.335,46 
Pavilhão de Aulas IV (Reuni) CAF 686,26 

Total de obras concluídas em 2013 (m²) 31.005,38 
Fonte: GPC/PAD 
 

Em 17 de junho de 2013, foi inaugurado o Pavilhão de Aulas do Campus UFV-Rio 
Paranaíba, com aproximadamente 10mil metros quadrados, 34 salas de aula, 02 salas de aula 
prática, 05 laboratórios de informática e 04 gabinetes técnicos. Já no dia 25 de novembro de 2013, 
no Campus UFV-Viçosa, foi inaugurado o Espaço Cultural Fluxo, com 1.026m² de área construída, 
o prédio contempla as normas de acessibilidade, possuindo rampa de acesso e banheiros adaptados. 
Possui uma infraestrutura determinante para atividades acadêmicas e artísticas, especialmente do 
curso de Dança, com 4 salas de aula prática, 1 laboratório, 1 auditório, 1 biblioteca setorial, 5 
gabinetes para docentes e 1 gabinete técnico. 

Posteriormente, no dia 9 de dezembro de 2013, foram inaugurados três novos edifícios no 
Campus UFV-Viçosa: i. o Edifício da Saúde, um prédio com 6.088,08m² e cinco andares, onde 
estão distribuídos 11 laboratórios, 8 salas de aula prática, 4 salas de aula teóricas, 1 auditório, 1 
biblioteca setorial, 53 gabinetes para docentes e 11 gabinetes técnicos; ii. a Coordenadoria de 
Educação Aberta e a Distância (Cead), um prédio com 2.235,61m², três andares, 05 salas de aula 
teórica, 3 salas de aula prática, 1 sala de estudos, 1 auditório, 3 gabinetes de docentes e 7 gabinetes 
técnicos; e iii. a sede do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS), 
com 1.925,51m², 19 salas de aula teórica, 1 laboratório, 1 auditório, 1 biblioteca, 2 gabinetes de 
docentes e 3 gabinetes técnicos. 

Embora ainda não inaugurados, no ano de 2013 mais dois edifícios foram entregues à 
comunidade acadêmica: o Pavilhão de Aulas IV do Campus UFV-Florestal, com 686,26m² de área 
total construída e 8 salas de aula teóricas; e a sede do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia – 
INCT, com 1.796,00m² de área construída, 15 laboratórios, 07 gabinetes para docentes e 01 
gabinete técnico. 
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Além dos oito edifícios, foi concluída, também, a construção de um campo de futebol na 
área próxima ao Ginásio de Esportes da Associação dos Servidores Administrativos da UFV– 
ASAV.  

 

Edificações em andamento em 2013: 

Além da conclusão de obras, as GPC e GEF atuaram, em 2013, na execução de dez projetos 
nos três campi, totalizando área de 47.617,38m² (conforme descrito na Tabela 12). Dentre as obras 
em andamento, destacam-se as obras em fase final de execução: o Edifício das Licenciaturas (90% 
de concluído); o Edifício do Pavilhão de Aulas III (90% concluído); os Laboratórios de Pesquisa 
(CRP) (80% concluído); e o Edifício dos Laboratórios das Engenharias (60% concluído). 

Tabela 12 – Obras em andamento em 2013 
OBRAS/PROJETOS CAMPUS m² 

Edifício da Fitotecnia CAV 7.362,73 
Edifício das Licenciaturas (Reuni) CAV 3.430,54 
Edifício do Pavilhão de Aulas III (Reuni) CAV 8.227,56 
Edifício dos Laboratórios das Engenharias (Reuni) CAV 4.894,22 
Laboratórios de Pesquisa (Finep) CRP 2.601,94 
Pista de Alimentação Animal CAF 1.120,00 
Projeto de Combate a Incêndio Centro de Vivência CAV 10.735,83 
Restaurante Universitário CRP 3.081,52 
Restaurante Universitário II CAF 3.081,52 
Restaurante Universitário II CAV 3.081,52 

Total de obras em andamento em 2013 (m²) 47.617,38 
Fonte: GPC/PAD 
 

Com o objetivo de ampliação, recuperação e modernização de suas instalações acadêmicas, 
a UFV investiu no desenvolvimento de projetos e contratação de 23 novas obras, com área total 
aproximada de 55mil metros quadrados. Essas novas obras beneficiarão toda a Universidade, 
especialmente aos campi UFV-Rio Paranaíba e UFV-Florestal, com novas salas de aula, laboratórios 
e gabinetes administrativos e de professores, e à assistência estudantil, com o desenvolvimento e 
edificação de áreas de esporte e lazer, restaurantes universitários, laboratórios de ensino e pesquisa 
e gabinetes de professores. 

Investiu-se ainda em obras de infraestrutura como: Recapeamento de vias do Campus e 
Terraplanagem/Pavimentação para construção de Animal House -DZO, com uma área de 
76.888,48m². 

Tabela 13 – Novas obras/etapas licitadas em 2013 
OBRAS/PROJETOS CAMPUS m² 

Laboratório de Ensino II CRP 8.294,17 
Laboratório de Ensino II do Campus UFV-Florestal CAF 8.153,58 
Edifício do Centro de Ciências Humanas – CCH II (3ª e última etapa) CAV 4.224,58 
Restaurante Universitário II do Campus UFV-Viçosa CAV 3.081,52 
Restaurante Universitário II do Campus UFV-Florestal CAF 3.081,52 
Restaurante Universitário do Campus UFV- Rio Paranaíba CRP 3.081,52 
Ampliação e Reforma Departamento de Artes e Humanidades CAV 2.981,24 
Construção Edifícios Laboratórios e Gabinetes do Campus UFV-Florestal CAF 2.615,08 
Edifício de Laboratórios de Ensino I do Campus UFV-Florestal CAF 1.320,46 
Anexo do Edifício do Centro de Ciências Humanas I (3ª e última etapa) CAV 763,99 
Pavilhão de Aulas V CAF 596,58 
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OBRAS/PROJETOS CAMPUS m² 
Laboratório de Ensino II CRP 8.294,17 
Laboratório de Mecânica dos Fluidos Aplicada a Bioprocessos (CFD-BIO) CAV 298,96 
Laboratório de Ficologia (Anexo da Unidade de Crescimento de Plantas -DBV) CAV 297,56 
Laboratórios de Microbiologia CAV 281,00 
Laboratório de Forragicultura (anexo do DZO)  CAV 273,61 
Construção da Casa da Química para ETA do Campus UFV-Florestal CAF 84,60 
Recapeamento de vias do Campus CAV 72.727,46 
Recuperação Campo de Futebol – DES CAV 7.500,00 
Cobertura de Quadras e ampliação de instalações (DES) CAV 5.997,50 
Terraplanagem/Pavimentação para construção de Animal House -DZO CAV 4.161,02 
Campo de Futebol Society – Alojamentos Pós e Posinho CAV 1.600,00 
Projeto Abatedouro e fábrica de laticínios  CAF 622,00 

Total de novas obras/etapas licitadas em 2013 (m²)  132.037,95 
Fonte: GPC/PAD 
 

A Gerência de Telefonia, Elevadores e Refrigeração (GTE) é o órgão responsável pelo 
desenvolvimento e implantação de soluções para a contratação de serviços de telefonia fixa e 
móvel, manutenção de elevadores, equipamentos de refrigeração e motores elétricos. 

A GTE e a Diretoria de Tecnologia da Informação- DTI desenvolveram em 2013 um projeto 
visando ao aprimoramento e maior autonomia na gestão do sistema de telefonia do Campus UFV-
Viçosa. O novo modelo prevê a contratação de empresa especializada em serviços continuados de 
locação de módulos de comunicação e deverá ser implementado em 2014.  

A Diretoria de Manutenção de Edificações (DIM) é responsável pela manutenção e 
reforma das edificações e instalações da UFV. Está estruturada em quatorze subunidades de 
serviços. Cada serviço é composto por uma equipe multiprofissional, abrangendo as áreas de obras 
civis, marcenaria, carpintaria, instalações elétricas e pré-moldados. A equipe multidisciplinar é 
formada por profissionais do quadro e prestadores de serviços terceirizados, o que impõe desafios 
para a gestão da atividade de manutenção de edificações da UFV. Esses desafios são crescentes em 
função da extinção de cargos e vagas no serviço público federal, conforme a legislação atual. 

A DIM, em 2013, atendeu a aproximadamente 7.000 solicitações de serviços de manutenção 
e revitalização de edificações, o que corresponde a um crescimento de 55% em relação ao exercício 
anterior. Dentre as realizações da DIM em 2013, destacam-se as seguintes reformas: sede do DPE; 
laboratórios de têxteis e de vestuários e teatro do DED; Salas de Aula da Pós Graduação, Hospital 
Veterinário (Sede da Residência de Pequenos e Grandes Animais), Laboratório de Virologia e 
Abrigo de Resíduos do DVT; Edifício Sede DFT, Casa Diogo Alves de Mello, Casas de Vegetação, 
Laboratório de Nutrição Mineral (em parceria com o Departamento de Solos), Sede do Orquidário, 
Estação Experimental de Sementeira Visconde do Rio Branco do DFT; Laboratório de aula prática 
(Galpão do LESA) e laboratórios do DEC; Edifício Reinaldo de Jesus Araújo e Edifício de Celulose 
e Papel do DEF; Sede do Curso de Dança do DAH; Museu de Jornalismo do DCM; Edifício Sede – 
DZO; Laboratório de Informática e Mobilidade (parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas); 
CCB I; Salas de aula e banheiros do Coluni; Hotel CEE, Pavilhão de Aulas I – PVA, Capela da 
UFV; Divisão de Saúde; Piscina DCE; Alojamento Feminino - Instalações Elétricas; Sede da Pró-
Reitoria de Administração; Sede da Divisão de Vigilância; Galpão de Verniz – Diretoria de 
Manutenção de Edificações; Sede Administrativa da GTE; Sala do Comitê de Ética em Pesquisa; 
Área externa do EAB; Sede da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e casas da Vila Giannetti e 
Secundino. 

A DIM trabalhou também, em conjunto com outros setores da PAD, nos processos de 
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aquisição de materiais de construção civil e contratação de mão de obra. 

A Diretoria de Manutenção de Estruturas Urbanas e Meio Ambiente (DMU) tem como 
missão manter o funcionamento e a conservação do Campus Universitário. É constituída pelas 
Divisões de Água e Esgoto (DAG), de Conservação de Infraestrutura (DCI) e de Parques e Jardins 
(DPJ). Engloba, ainda, os setores de geração de vapor, usinagem e serralheria, suprimento de 
materiais para obras, terraplenagem, manutenção de redes de distribuição urbana em média e baixa 
tensão, de redes hidrossanitárias, manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas e de 
terraplenagem e coleta e destinação final de material reciclável, de resíduos de construção civil e de 
lixo orgânico/comum. 

No ano de 2013 a DMU buscou aprimorar os serviços relacionados a estruturas urbanas e 
meio ambiente, realizando: 

 captação, adução, tratamento e distribuição de 520.000m³ de água;  

 manutenção de aproximadamente 15.000m de redes de água e esgoto; 

 manutenção da rede de distribuição de energia elétrica em média e baixa tensão, numa 
extensão de aproximadamente 30.000m; 

 manutenção do Sistema de Iluminação Pública nas vias e estacionamentos do Campus UFV-
Viçosa; 

 instalação de sistema conjunto de iluminação pública em vias e estacionamentos: 

◦ Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental – DEA; 

◦ Estacionamento do PVA; 

◦ Departamento de Economia Rural (lado Departamento de Tecnologia de Alimentos). 

 reforma do estacionamento do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde -CCB II; 

 reforma e adequação da subestação de energia elétrica do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnológicas – CCE; 

 construção de abrigo de cilindro de gás no Departamento de Engenharia Química; 

 conclusão da reforma do almoxarifado do Departamento de Engenharia Química; 

 pintura de faixas de pedestre e demarcação de linhas de tráfego (sinalização viária em geral) 
no campus universitário; 

 serviço de manutenção e conservação de aceiros no Campus UFV-Viçosa: 

◦ Fazenda de Produção – Cachoeira de Santa Cruz “Cachoeirinha”; 
◦ Fazenda Boa Vista; 

◦ Fazenda Experimental de Coimbra; 

◦ Fazenda Sementeira – Visconde do Rio Branco. 

 execução de pavimentação em Cascalho nas regiões denominadas Vila Chaves, Horta Velha 
e Pomar;  

 limpeza do campus universitário incluindo coleta de lixo, poda de árvores e de áreas 
gramadas; 

 conservação de faixa de domínio com remoção de vegetação sobre rede de distribuição 
urbana na extensão de 15.000m; 
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 aquisição de máquinas para limpeza urbana (varredora) e poda de gramado; 

 execução de Cerca de Tela em arame galvanizado: 

◦ Estação experimental de Coimbra – aproximadamente 600m; 

◦ CenTev – aproximadamente 200m; 

◦ Horta Velha – aproximadamente 700m. 

Acessibilidade: 

 reforma de calçada e construção de rampa de acesso em frente ao Edifício do Centro de 
Vivência; 

 reforma de calçada e construção de rampa de acesso no Edifício da Saúde; 

 adequação da rampa de acesso ao anexo do Edifício do Colégio de Aplicação – Coluni; 

 construção de passarela para travessia de pedestres na Av. Purdue – (Pavilhão de Aulas I 
(PVA) - Biblioteca Central (BBT)); 

 adequação de escada no Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária - Bioagro; e 

 demarcação de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) no Instituto de 
Biotecnologia Aplicada à Agropecuária – Bioagro. 
 
A Diretoria de Logística e Segurança (DLS) tem como missão a proteção patrimonial e 

comunitária. Possui sob sua gestão as Divisões de Vigilância, Corpo de Bombeiros, de Transportes 
e de Produção, além de coordenar a Gerência de Resíduos e Rejeitos Tóxicos, Químicos, Biológicos 
e Radioativos.  

A Divisão de Vigilância (DVG) conta com um quadro de 51 servidores que diuturnamente 
atenderam a diversas ocorrências no exercício de 2013, conforme demonstra a Tabela 14. A DVG 
atua ainda no aprimoramento dos sistemas de videomonitoramento, de monitoramento de acessos e 
alarmes dispostos no Campus UFV-Viçosa. 

Ao longo de 2013, foram instalados aproximadamente dez centrais de alarmes em diversos 
pontos do Campus UFV-Viçosa, promovendo maior segurança nesses locais. Também em 2013, foi 
instalado, na sede da DLS, um ponto de apoio para a Polícia Militar, onde os policiais fazem seus 
registros e Boletins de Ocorrência. 

Tabela 14 – Ocorrências atendidas pela Divisão de Vigilância em 2013 
TIPO DE OCORRÊNCIA/A ÇÃO ATENDIMENTOS  

TOTAL UFV 1.696 
Achados e perdidos 66 
Agressão física, moral 12 
Apreensão de animais 5 
Assalto 9 
Atividades esportivas em locais não autorizados 11 
Disque denúncia 28 
Eventos diversos 833 
Fiscalização no CenTev 28 
Furto de bens particulares 43 
Furto de bicicletas 18 
Furto de patrimônio 10 
Furtos de veículos/Tentativa 9 
Irregularidades em prédios 126 
Ocorrências de menores 12 
Ocorrências de veículos abertos 34 
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TIPO DE OCORRÊNCIA/A ÇÃO ATENDIMENTOS  
Panfletagem não autorizada 5 
Pequenas ocorrências/atendimentos 246 
Presença de caçadores e pescadores 2 
Tentativa de suicídio 0 
Trânsito e/ou acidente de trânsito 124 
Uso de bebidas alcoólicas/drogas/ abordagem 36 
Vandalismo 18 
Verificação de disparo de alarme 21 
Fonte: DLS/PAD 
 

A Divisão de Corpo de Bombeiros (COB) conta com 21 brigadistas que, além dos serviços 
prestados diariamente na UFV, atendem também as ocorrências do município de Viçosa e 
microrregião, uma vez que a Prefeitura Municipal e o governo estadual não disponibilizam esse 
serviço para a região. Além desse desafio, a extinção do cargo de brigadista de incêndio vem 
impactando significativamente o quadro de pessoal do setor. 

Na Tabela 15 são detalhados os mais de três mil atendimentos efetuados pela Divisão em 
2013. Chama a atenção a variedade de atividades desenvolvidas pela COB, com destaque para o 
apoio a Gerência de Resíduos e Rejeitos Tóxicos, Químicos, Biológicos e Radioativos na retirada 
de resíduos químicos, biológicos, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes dos departamentos e 
laboratórios. 

Tabela 15 – Ocorrências atendidas pela Divisão de Corpo de Bombeiros em 2013 
TIPO DE OCORRÊNCIA/A ÇÃO ATENDIMENTOS  

TOTAL UFV 3.293 
Abastecimento de reservatório 90 
Apoio estudantil 145 
Atendimento com ambulância 862 
Busca e retirada de cadáveres 1 
Captura de animais 156 
Colocação de faixas 155 
Combate a incêndios 44 
Corte de cadeados 53 
Cortes de árvores perigosas 161 
Desobstrução de redes de água e esgoto 15 
Palestras sobre prevenção e combate a incêndios 6 
Queimadas para prevenção 11 
Resgate de pessoas acidentadas 273 
Retirada de animais/objetos submersos ou soterrados 16 
Retirada de enxame de abelhas e marimbondos 59 
Retirada de folhas das palmeiras 374 
Coleta de Resíduos perigosos em laboratórios e demais setores geradores 237 
Salvamento de vidas em piscinas e represas 3 
Serviço de colocação de extintores 509 
Tentativa de suicídio 4 
Vazamento de gases em geral 6 
Outros procedimentos 113 
Fonte: DLS/PAD 
 

A Divisão de Transportes (DTR) é o órgão responsável pelo planejamento, orientação, 
supervisão, execução e acompanhamento dos atendimentos das demandas de transportes de 
passageiros e cargas da UFV, bem como pela manutenção da frota. 

No ano de 2013, a Divisão de Transportes da UFV atendeu a quase 3.000 requisições de 
transporte externo (RQT2) e a mais de 6.000 requisições de transporte interno (RQT1), totalizando 
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2.025.232 quilômetros percorridos a fim de atender às demandas institucionais, conforme 
demonstra a tabela 16. 

Tabela 16 – Atendimentos realizados pela Divisão de Transportes em 2013 

TIPO DE ATENDIMENTO  SOLICITAÇÕES ATENDID AS DISTÂNCIA PERCORRIDA ( km) 

TOTAL UFV 9.367 2.025.232 
Interno - RQT1¹ 6.161 836.270 
Externo - RQT2² 2.986 1.086.454 
Linha Viçosa-Belo Horizonte 220 102.508 

¹ atendimento à Viçosa e microrregião; ² atendimento às demais localidades 
Fonte: DTR/PAD 

 

Também neste ano foi realizado leilão dos seguintes veículos: 1 motocicleta (placa GSU-
8259), 1 Pick-up D10 (placa GMF-2793), 1 Pick-up D10 (placa GMF-0771), 1 Pick-up D10 (placa 
GMF-2789), 1 pick-up, Toyota Bandeirantes, (placa HMM-2019), 1 VW Saveiro (placa GMF-
0830), 1 automóvel VW-Gol (placa GMF- 0770), 1 automóvel VW-Parati (placa GMF-1871), 1 
automóvel VW-Parati (placa GMF-1873) e 1 automóvel VW-Gol (placa GMF-3188). 

Foram recuperados, em forma de retífica, os motores dos veículos: 1 caminhão (GMF-
2642), 1 Caminhão ¾ (placa GMF-0547), 1 Sprinter (placa GMF- 4924), 3 VW-Spacefox (placas 
GMF-5616, GMF-5639 e GMF-6013). Além disso, foram realizados todos os serviços de 
manutenção da frota, como lanternagem, pintura, borracharia, lavagem, lubrificação e manutenção 
mecânica, bem como as demandas administrativas da Divisão de Transportes. 

A demanda por serviço de transporte na UFV vem aumentando significativamente nos 
últimos anos, em função da ampliação de seus cursos e vagas. Por outro lado, a extinção do cargo 
de motorista e o crescente número de aposentadorias nesse cargo vem reduzindo a capacidade de 
atendimento dessa demanda com estrutura própria da UFV. Como estratégia, diante desse desafio, a 
UFV optou pela contratação do serviço de transporte totalmente terceirizado, ou seja, a prestadora 
de serviço disponibiliza o veículo com motorista e esse serviço é remunerado por custo do 
quilômetro rodado. Em 2013, por meio de pregão eletrônico, a UFV contratou quase 500.000km de 
transporte de alunos e professores em atividades acadêmicas. 

A Divisão de Produção (DPR) é o órgão responsável pelo planejamento, organização e 
coordenação das atividades de abates e comercialização de aves, suínos e bovinos; e de produção e 
comercialização de leite, peixes e pequenos animais. Em 2013, foi responsável pelas atividades 
desenvolvidas na “Fazenda de Cachoeirinha” (criação de suínos e peixes, suporte em pesquisas dos 
Departamentos de Zootecnia, de Biologia Animal e de Veterinária), no Abatedouro Escola 
(armazenamento de carnes para o RU, abates de bovinos e aves e processamento de carnes) e na 
“Funarbinha” (comercialização do excedente da produção). Na Tabela 17 são demonstrados os 
principais produtos comercializados na “Funarbinha”. 

Tabela 17 – Produtos comercializados na “Funarbinha” no ano de 2013 

PRODUTO QUANTIDADE  
Leite (Faz. Cachoeirinha) 66.210 l 
Carne Bovina 22.808Kg 
Carne Suína 124.538Kg 
Ovos de codorna 14.999Dz 
Ovos de galinha 31.000Dz 

Fonte: DPR/DLS/PAD 
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A Gerência de Resíduos e Rejeitos Tóxicos, Químicos, Biológicos e Radioativos (GRR) 
desenvolveu ações no atendimento das necessidades de gerenciamento de resíduos na UFV, como a 
coordenação das coletas internas e elaboração dos processos de contratação de serviço de 
destinação final de resíduos perigosos (infectantes, perfurocortantes, químicos, lâmpadas 
fluorescentes queimadas, pilhas e baterias). Também implementou procedimentos para identificação 
e solicitação de coletas para os resíduos perigosos, dando início a um cadastramento de todas as 
unidades geradoras do Campus UFV-Viçosa. Outras atividades relacionadas ao gerenciamento de 
resíduos no campus foram desenvolvidas, como auxílio no planejamento da coleta seletiva e 
convencional e capacitações para aproximadamente 50 servidores sobre gerenciamento de resíduos 
de serviço de saúde e construção civil. 

A GRR executou, ainda, atividades relacionadas ao licenciamento ambiental de bota-fora 
para as obras do Restaurante Universitário e Avenida da Saúde, solicitações para corte de árvores 
junto à Prefeitura Municipal de Viçosa, regularização ambiental no Campus UFV-Rio Paranaíba e 
elaboração de edital para Investigação de Passivo Ambiental. 

 

Principais resultados: 
 Melhoria da infraestrutura do sistema didático-científico da Instituição, com a 

conclusão de aproximadamente 31.005,38m², sendo 23.797,38m² de novas edificações e 7.208,00 
m² do campo de futebol da Asav, 10.000 m² de reformas e readequações de instalações existentes, 
bem como a recuperação de 30.000m² de telhados e 15.000m² de recuperação de fachada e pintura; 

 Desenvolvimento de projetos e contratação, por meio de licitações, de 65.085,40m² 
de novas obras; 

 Atendimento de aproximadamente 7.000 solicitações de serviços de manutenção 
predial. 

 
Principais problemas: 

 Redução do quantitativo de pessoal por aposentadorias; 
 Número significativo de servidores da área operacional com idade acima de 55 anos; 
 Dificuldade e, ou, disponibilidade de cargos de direção e funções gratificadas; 

 
Recursos alocados: 

Os recursos alocados foram integralmente executados e de importância significativa, uma 
vez que possibilitaram o atingimento de metas e o aprimoramento e a melhoria da infraestrutura da 
instituição em seus três campi.  

 
 

7- PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PGP 
Com a preocupação de manter e desenvolver pessoas com habilidades e motivação por meio 

de programas voltados para a qualificação e capacitação dos servidores, o atendimento à saúde, a 
melhoria da qualidade de vida no trabalho, além de sistemas de avaliação de desempenho, algumas 
ações foram desenvolvidas, a exemplo do aperfeiçoamento e ampliação das políticas de 
treinamento, qualificação e capacitação profissional e gerencial dos servidores nos três campi; além 
do aperfeiçoamento e normatização dos procedimentos relacionados à avaliação de desempenho dos 
servidores técnico-administrativos e ao estágio probatório. 

Outras ações relacionadas são aquelas que possibilitem eliminar ou diminuir os riscos 
laborais a que se expõem os trabalhadores, através de visitas aos locais de trabalho nos três campi e 
palestras e treinamentos de segurança para os servidores. Além disso, destacam-se a agilização nos 
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Processos que tratam das avaliações dos adicionais de insalubridade/periculosidade, inspeções de 
segurança, palestras em treinamentos para capacitação e treinamentos para o uso dos EPIs. 

As ações do Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da PGP estiveram 
voltadas, em 2013, a exemplo do ano anterior, para a área de saúde do trabalhador, com 
intervenções nos processos de adoecimento, nos aspectos individuais e sociais, destacando o 
trabalho com o acolhimento dos servidores e chefias que apresentem demandas relacionadas à área 
de saúde ocupacional, tais como acompanhamento dos servidores com afastamento para tratamento 
de saúde, análise da capacidade laboral, exames admissionais, reabilitação profissional. Além disso, 
destaca-se a implementação de ações voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida dos 
servidores, oferecendo atividades através dos projetos de Natação, Hidroginástica, Ginástica, 
Caminhada Orientada e Ginástica Terapêutica. 

As iniciativas da Pró-Reitoria voltadas para o desenvolvimento do pessoal estão pautadas na 
execução das ações propostas no Programa de Capacitação aprovado pelo Conselho 
Universitário. Além da qualificação, capacitação e treinamentos para os servidores, ressalta-se a 
coordenação de ações para a abertura de concurso público para provimento de cargos técnico-
administrativos; além do atendimento das demandas dos órgãos federais, como Ministérios, 
Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União, dentre outros. 

Para consolidar a oferta de capacitação de qualidade aos servidores, em 2013 o Serviço de 
Capacitação de Pessoal promoveu, em parceria com diversos Departamentos da UFV, destacando-se 
o Departamento de Medicina e Enfermagem, o Departamento de Engenharia Agrícola e o 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, a capacitação de servidores de diversos setores na área 
de prevenção de acidentes e ações de primeiros socorros, bem como o atendimento a diversos 
ambientes relacionados à infraestrutura. 

Em 2013, 913 servidores participaram de 22 ações de capacitação no Campus Viçosa, 10 
oferecidas fora de Viçosa, por empresas ou outras instituições públicas, além de cerca de 90 
servidores participaram dos Cursos de Extensão de Línguas - Língua Inglesa e Língua Brasileira de 
Sinais, coordenado pelo Departamento de Letras. 

Com o apoio financeiro estudantil, 18 servidores foram contemplados com bolsas de estudos 
para o ano de 2013, sendo 10 de Especialização, 7 de Mestrado e 1 de Doutorado. Treinamentos 
específicos para servidores das áreas da saúde, de laboratório e administrativa foram estruturados, 
objetivando a formação e atualização continuada dos mesmos. 

Ressaltamos que o apoio da administração superior e iniciativas como o Programa 
Funarserv, da FUNARBE, contribuíram para a execução desse trabalho. 

 
Corpo Docente 

Em dezembro de 2013, o corpo docente da UFV constituía-se de 1.241 docentes, sendo 
1.151 professores efetivos e 90 temporários. 

Dos 1.151 professores efetivos, 1.076 pertencem à carreira do magistério superior, estando 
904 lotados no Campus UFV-Viçosa, 60 no Campus UFV-Florestal e 112 no Campus UFV-Rio 
Paranaíba. Dos 75 docentes pertencentes à carreira de ensino básico, técnico e tecnológico, 44 
encontram-se no lotados no Campus UFV-Florestal e 31 no Campus UFV-Viçosa, atuando 
respectivamente nos cursos técnicos e tecnológicos e no Colégio de Aplicação. 

Dos docentes efetivos, 3,56% possuem nível de pós-doutorado, 72,98% o nível de 
doutorado, 20,68% o nível de mestrado, 2,43 % nível de especialização e 0,35% nível de graduação. 
Ressalta-se que 97% dos docentes efetivos atuam em regime de dedicação exclusiva – DE. Em 
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2013, encontravam-se em programas de treinamento 161 docentes da UFV, sendo 39 no exterior, 
100 no país e 22 na própria Instituição. 

 
Corpo técnico-administrativo 

O corpo técnico-administrativo da UFV constituía-se, no final de 2013, de 2.468 servidores, 
dos quais 326 pertenciam à categoria de nível E, 717 ao nível D, 674 ao nível C, 483 ao nível B e 
268 ao nível A, cuja distribuição por unidade/campi consta da Tabela 18. 

Tabela 18 – Distribuição do corpo técnico-administrativo por unidade em 2013 
ÓRGÃO A B C D E TOTAL 

TOTAL UFV 268 483 674 717 326 2.468 
Reitoria 13 6 41 45 26 131 
Pró-Reitoria de Administração 128 164 95 84 22 493 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 13 12 93 17 36 171 
Pró-Reitoria de Ensino 12 6 51 37 21 127 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 12 4 47 24 32 119 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas   9 32 15 56 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação   8 9 10 27 
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento 3 3 9 23 7 45 
Centro de Ciências Agrárias 35 144 99 102 24 404 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 23 49 86 103 43 304 
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas 8 12 38 67 2 127 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 10 1 26 43 11 91 
COLUNI 1  5 4 3 13 
CEPET 2 14 7 5 1 29 
CENTEV 1 1 6 4 1 13 
Diretoria de Tecnologia da Informação   12 24 25 61 
       
Campus UFV-Florestal 7 67 41 48 22 185 
Campus UFV-Rio Paranaíba   1 46 25 72 
Fonte: PGP 
 

Encontravam-se em programas de treinamento 70 servidores técnico-administrativos da 
UFV, sendo 29 em Doutorado, 34 em Mestrado e 7 em Especialização. Desse quantitativo, 68 
estavam no país e 2 no exterior, sendo 34 servidores matriculados em programa de pós-graduação 
na própria Instituição. Desse quantitativo, 18 servidores foram atendidos pelo programa 
institucional de bolsa de estudos para pós-graduação, nos níveis de Especialização, Mestrado e 
Doutorado, que é mantido com recursos orçamentários da UFV. 

Em 2013, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) continuou desenvolvendo ações 
relacionadas ao aperfeiçoamento e ampliação das políticas de treinamento, qualificação e 
capacitação profissional e gerencial de servidores dos três campi da UFV. 

Através de convênios e parcerias, foram oferecidos diversos cursos de treinamento e 
capacitação em todos os ambientes organizacionais, além do estabelecimento de processos de 
incentivo para o ingresso de servidores no Núcleo de Educação de Adultos (NEAD) para término da 
educação básica. Foram realizados 64 cursos, sendo 60% oferecidos para o ambiente administrativo 
e 40% voltados para servidores dos ambientes de infraestrutura, agropecuário, de saúde, de 
informação e com foco em gestão pública. 

Nesse ano, 913 servidores participaram de eventos de capacitação. Deste total, 65% atuavam 
no ambiente administrativo e o restante nos ambientes agropecuário, de infraestrutura, de 
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laboratório e da saúde. 

Além dessas ações, o curso de Língua Inglesa, em parceria com o Departamento de Letras 
da UFV, iniciou o ano com oito turmas exclusivas para servidores. E, com o apoio financeiro 
estudantil, 15 técnicos administrativos foram contemplados com bolsas de estudos para 2013: 10 de 
especialização, três de mestrado e duas de doutorado. Ressalta-se também o convênio efetuado com 
a Universidade Federal de Juiz de Fora para o treinamento de 5 servidores no programa de mestrado 
profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública. 

A expectativa para 2014 é continuar oferecendo o programa de capacitação para servidores 
do ambiente administrativo, iniciado em 2013, e o programa para servidores da área de laboratório e 
de saúde, por meio do apoio da administração superior e de convênios, como o que mantém com o 
Programa Funarserv, da Funarbe. Está prevista para o ano a inauguração do Laboratório de 
Informática, vinculado à Pró-Reitoria, que possibilitará ampliar o treinamento de servidores em 
diversos ambientes. Estudos e reuniões com outros órgãos têm sido efetuados para o 
estabelecimento de parcerias para ampliação do treinamento em nível de pós-graduação. 

No âmbito das políticas de Provimento, Acompanhamento e Avaliação dos servidores, foram 
desenvolvidos ações junto à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação para 
recomposição e ampliação dos quadros de docentes e técnico-administrativos. Além disso, foram 
estabelecidos estudos para redimensionamento do Quadro de Pessoal com vistas à transformação de 
cargos extintos em outros cargos ativos. Diversos concursos foram realizados, culminando na 
nomeação de 425 servidores, sendo 304 na carreira técnico-administrativa e 121 na carreira 
docente. 

As iniciativas da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida - DSS 
visam proporcionar aos servidores a melhoria do seu bem-estar, tanto laboral quanto social, através 
de ações relacionadas à sua segurança laboral, saúde e qualidade de vida. 

Dentre as principais ações do setor, no ano de 2013, destacam-se: 

 Entrega e treinamento de uso de equipamentos de proteção individual (1.400 
atendimentos); 

 Projeto SuperAção, que compreende atividades físicas, ginástica laboral e práticas 
corporais terapêuticas para servidores e dependentes (194 participantes); 

 Exames médicos admissionais e de retorno ao trabalho (386 atendidos); 
 Perícias singulares (840) e juntas médicas (141), com colaboração do Departamento 

de Medicina e Enfermagem, Divisão de Saúde e Divisão Psicossocial. Tendo em vista estar 
integrada à DSS a unidade UFV do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), 
as perícias e juntas médicas também atendem a servidores de outras instituições, quando requeridos; 

 Cursos de capacitação com temas voltados à segurança e saúde ocupacional; 
 Avaliações ergonômicas e ambientais para melhoria das condições de trabalho (25); 
 Emissão de LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho para 

atendimento dos levantamentos de riscos ambientais (150 ambientes); 
 Projeto de preparação para aposentadoria; 
 Acompanhamento Psicossocial dos servidores; 
 Projeto vacinação nos locais de trabalho, em parceria com a DSA/PCD; 

Fator marcante foi a inauguração, em abril de 2013, do prédio próprio da DSS, consolidando 
assim a integração da equipe multiprofissional do setor, bem como proporcionando conforto laboral 
e de atendimento. 

No período de 2008 a 2011, observa-se redução no total de servidores técnico-
administrativos, com sensível elevação no ano de 2012 e 2013 (Tabela 19), em razão da autorização 
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de contratação para os cargos das categorias D e E e a possibilidade de troca de cargos para aqueles 
extintos ou em extinção pertencentes à categoria C. As demais categorias (A e B), apresentam queda 
no quantitativo de pessoal técnico-administrativo, em função da falta de reposição de pessoal, 
levando a Instituição a elevar seus gastos com a terceirização de mão de obra nestas áreas. 

Tabela 19 – Evolução do número de técnicos-administrativos da UFV – 2008-2013 
CATEGORIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nível E 230 238 272 281 325 326 
Nível D 462 487 508 516 586 717 
Nível C 701 669 640 630 656 674 
Nível B 646 614 575 543 515 483 
Nível A 328 311 298 291 279 268 
Total 2.367 2.319 2.293 2.261 2361 2.468 
Fonte: PGP 
 

Como parte da comemoração de seus 87 anos, a UFV homenageou, pela primeira vez, 
servidores técnico-administrativos e professores aposentados. Eles receberam certificados de 
reconhecimento e agradecimento pelo compromisso que tiveram com a Instituição. Foram 
homenageadas 359 pessoas pelos 5 (Jubileu de Madeira), 10 (Jubileu de Estanho), 15 (Jubileu de 
Cristal) e 20 anos (Jubileu de Porcelana) de aposentadoria. 

 
Principais problemas: 

Os principais problemas enfrentados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas–PGP referem-
se à adequação às constantes alterações nas rotinas operacionais da unidade. 

Com as mudanças ocorridas nas Carreiras de Magistério Superior do Plano Único de 
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE, de que trata a Lei nº 7.596/1987, e 
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, passaram a pertencer ao Plano de Carreiras 
e Cargos de Magistério Federal a partir de 1º de março de 2013, conforme disposto na Lei nº 
12.772/2012. O enquadramento no Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal provocou a 
quebra de hierarquia entre os docentes, considerando o suprimento das classes de Auxiliar e 
Assistente, mantendo-se o interstício do enquadramento anterior. 

É importante ressaltar que, mesmo com a ampliação das contratações, principalmente com o 
advento do REUNI, diversos problemas foram detectados, como aumento das demandas para 
manutenção da infraestrutura, em razão da extinção de cargos e problemas dos serviços 
terceirizados.  

 

  

8- ENSINO MÉDIO E TÉCNICO  
O Colégio de Aplicação (Coluni) oferece ensino médio para estudantes interessados no 

ingresso em uma Universidade. O Coluni conta com adequado espaço físico e atende também à 
prática de ensino dos diversos cursos de licenciatura da UFV e, no campo da extensão, tem servido 
como paradigma para as escolas públicas e particulares da região, com relação à orientação de 
programas de Ensino Médio. 

Em 2013 estavam matriculados 415 estudantes e foram diplomados 415. São 150 vagas para 
cada uma das séries do ensino médio, para as quais concorrem 1.977 candidatos. 

Anualmente é realizado um Exame de Seleção para ingresso no Colégio de Aplicação, no 
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qual são exigidos conhecimentos de Língua Portuguesa, Ciências, Matemática, História, Geografia 
e Produção Textual. Nesse exame de seleção são oferecidas 150 vagas para a primeira série do 
ensino médio, as quais são preenchidas por ordem de classificação. Em 2013, foram 1.977 
inscrições para o preenchimento de 150 vagas, resultando a relação de 13,18 candidatos por vaga. 

O Coluni foi, mais uma vez, considerado a melhor escola pública do país e a primeira de 
Minas Gerais no Exame Nacional de Educação do Ensino Médio (Enem) 2012. Esta foi a sexta vez, 
desde 2007, e a quinta consecutiva que o Colégio de Aplicação obtém o melhor desempenho entre 
as escolas públicas. No ranking geral, que inclui também as particulares, o Coluni ficou em quarto 
lugar. 

Na Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal, no Campus UFV-
Florestal, foram oferecidos, além do ensino médio geral, os cursos técnicos concomitantes em 
Agropecuária, Processamento de Alimentos, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Hospedagem e, 
ainda o curso subsequente em Agropecuária. Todos os cursos técnicos também foram oferecidos na 
modalidade Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

No ano de 2013 estavam matriculados 809 estudantes, sendo 110 no ensino médio geral e 
699 no ensino médio técnico profissionalizante. Diplomaram-se 41 do ensino médio geral e 70 do 
técnico profissionalizante. 

A seleção para ingresso nos cursos técnicos se deu mediante processo seletivo específico, 
realizado com prova objetiva ao final do ano de 2012, sendo oferecidas 327 vagas, sendo 292 para 
os cursos técnicos e 35 para o ensino médio geral. O processo seletivo foi aplicado em cinco 
cidades: Florestal, Divinópolis, Janaúba, Teófilo Otoni e Viçosa, com 927 inscrições confirmadas, 
sendo 800 para os cursos técnicos e 127 para o ensino médio geral. 

Foram oferecidos pelo Campus UFV-Florestal os cursos técnicos a distância nas áreas de 
Hospedagem, Agropecuária e Informática para Internet, nos polos mineiros de Porteirinha, Boa 
Esperança, Alfenas, Belo Horizonte, Betim e Formiga, atendendo a 302 alunos, com o apoio da 
Cead – Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância. 

Por meio da Cedaf, a CAF aumentou a oferta e, consequentemente, a democratização do 
acesso à educação profissional e tecnológica com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), cujo objetivo é expandir a oferta de cursos a estudantes e 
trabalhadores, facilitando o acesso ao emprego. O programa conta com a “Bolsa-Formação”, que 
oferece gratuitamente vagas em cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) – de 
capacitação. 

Em 2013 estavam matriculados 1.199 estudantes nos cursos profissionalizantes – FIC 
(Tabela 20) e 107 nos cursos técnicos (Tabela 21). 

Tabela 20 – Número de Matriculados e Certificados nos Cursos PRONATEC - FIC em 2013 

CURSO LOCAL 
C.H. TO-
TAL EM 
HORAS 

MATRICULADOS CERTIFICADOS 

TOTAL  4.960 1.199 544 
Agente de resíduos sólidos Florestal 160 41 8 
Agente comunitário de saúde Pará de Minas 400 39 5 
Apicultor Florestal 160 28 12 
Assistente de produção cultural Florestal 240 20 9 

Auxiliar administrativo 
Florestal, Juatuba e 
Pará de Minas 

160 128 86 

Auxiliar de recursos humanos 
Florestal, Juatuba e 
Pará de Minas 

160 112 69 
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CURSO LOCAL 
C.H. TO-
TAL EM 
HORAS 

MATRICULADOS CERTIFICADOS 

Balconista de farmácia Pará de Minas 240 27 3 
Desenhista de produtos gráficos Florestal 160 36 17 
Domador de cavalos Florestal 160 42 26 
Inglês básico Florestal 160 142 36 
Inglês básico Juatuba 160 33 13 
Inglês básico Pará de Minas 160 46 25 
Inglês intermediário Florestal 160 67 16 
Inseminador artificial Florestal 160 25 12 
Instalador e reparador de redes de 
computadores 

Florestal 160 26 15 

Língua brasileira de sinais (libras)-
básico 

Florestal 160 29 18 

Língua brasileira de sinais (libras)-
básico 

Juatuba 160 25 22 

Manicure e pedicure Florestal 160 27 10 
Manicure e pedicure Florestal 160 27 22 
Montador e reparador de 
computador 

Florestal 160 40 11 

Operador de computador Juatuba 160 40 20 
Padeiro Florestal 200 27 18 
Produtor de embutidos e defumados Florestal 160 25 13 
Produtor de queijo Florestal 160 24 23 
Programador de dispositivos móveis Florestal 160 35 11 
Programador web Florestal 200 36 9 
Reciclador Florestal 160 21 9 
Viveirista de plantas e flores Florestal 160 31 6 

Fonte: CAF 
 

Tabela 21 – Número de Matriculados e Aprovados nos Cursos Técnicos PRONATEC em 2013 
CURSO MATRICULADOS APROVADOS 

TOTAL 107 90 
Agropecuária Concomitante 41 30 
Agropecuária Subsequente 37 34 
Informática 29 26 

Fonte: CAF 
 

No alojamento masculino do Campus UFV-Florestal são disponibilizadas 200 vagas (50 
apartamentos), para atendimento aos estudantes do ensino médio, técnico e tecnológico. A taxa de 
ocupação é de 195 vagas, das 200 existentes. 

 
 

9- ENSINO A DISTÂNCIA 
A Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (Cead) exerce a função de coordenação, 

supervisão, assessoramento e suporte técnico às atividades realizadas na área de educação aberta e a 
distância (EAD) na UFV. 

Dentro dessa proposta, a Cead apoia a produção de material didático (apostilas, vídeos, aulas 
narradas, tutoriais, animações, simulações, etc.) nas disciplinas presenciais; incentiva a utilização de 
novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas atividades de ensino e extensão; 
procura conscientizar professores, técnicos e alunos de pós-graduação e graduação sobre a 
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importância dessas tecnologias, por meio de apresentações e cursos de capacitação; busca também 
atrair novos públicos, com o oferecimento de cursos na modalidade de EAD (capacitação 
profissional, técnicos, lato sensu). 

Para o desenvolvimento dessas atividades, a Cead conta com profissionais e estudantes nas 
áreas de programação, de audiovisual, de comunicação e de programação visual. A equipe técnica 
trabalha com ambiente virtual de aprendizagem (AVA) próprio, o PVANet, que oferece ferramentas 
e recursos importantes para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Atualmente, 
encontram-se hospedadas no PVANet mais de 3.000 disciplinas de cursos presenciais (graduação, 
pós-graduação e Coluni) e a distância em seus três campi, com os mais diversos tipos de conteúdos 
(textos, links, filmes, animações e simulações). 

Em 2013 foram 18.485 estudantes matriculados em algum curso vinculado ao PVANet, com 
uma média de 7.000 acessos diários. Em 2013, o número de consultas chegou a 1.847.430. Para 
estes estudantes, o PVANet também é o mais importante canal de comunicação com tutores, 
professores e outros estudantes. 

No ano de 2013, a UFV, associada à Universidade Aberta do Brasil, ofereceu as 
Licenciaturas em Matemática e em História na modalidade a distância para professores da rede 
pública de ensino, com 209 matriculados. Ofereceu também cursos de pós-graduação lato sensu nas 
áreas de Proteção de Plantas, Gestão Ambiental, Gestão Escolar, Gestão Pública e Gestão Pública 
Municipal. Foram disponibilizados ainda cursos, como o Programa de Apoio aos Dirigentes 
Municipais de Educação (Pradime), que registrou 296 matriculados, e o Programa Curricular e 
Metodologia na Educação Integral, com 196 matriculados. 

Em parceria com o governo de Minas Gerais, por meio da Uaitec, a Cead iniciou o projeto 
Professor.ponto.com, visando à capacitação profissional de professores da rede pública de ensino 
mineira nas áreas de informática, educação e TICs aplicadas à prática docente. No primeiro curso, o 
de Introdução aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, matricularam-se 855 professores de várias 
regiões do Estado. 

Dentro dessa mesma parceria, começaram a ser desenvolvidas as práticas dos Laboratórios 
Virtuais, projeto que pretende atender a professores dos ensinos fundamental e médio e a estudantes 
de Licenciaturas de universidades mineiras. São 195 práticas que abordam experimentos de física, 
química, biologia, informática e Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), de forma didática e 
lúdica, utilizando recursos como vídeo, animações e simulações. O projeto deve ser lançado ainda 
no primeiro semestre de 2014. 

Foram também oferecidos os cursos técnicos e de aperfeiçoamento em Agropecuária, 
Informática e Hospedagem, em parceria com o Campus UFV-Florestal. 

A Cead desenvolveu, em conjunto com a Diretoria da Tecnologia da Informação (DTI), o 
novo portal da UFV. Os objetivos da reformulação foram a padronização do site; a manutenção de 
uma única identidade visual de todas as páginas; a divisão dos conteúdos principais por público e 
campus, e ainda com informações provenientes, em sua maioria, de banco de dados. 

Também em 2013, concluíram-se as novas instalações da CEAD. Um prédio com 2.100m2 
que conta com diferentes instalações voltadas para a produção de material didático e utilização de 
diferentes tecnologias de informação e comunicação. Entre esses espaços, destacam-se: estúdio; 
cabines de gravação; sala de programação; sala de animação, ilustração e design; sala de produção e 
edição de conteúdo; sala de videoconferência; sala de web conferência; apoio ao professor e 
auditório, entre outros. 

Em 2013 estavam matriculados 3.847 estudantes nos cursos oferecidos pela Cead, tendo 
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sido 774 diplomados (Tabela 22). 

Tabela 22 – Número de matriculados e diplomados nos cursos oferecidos pela Cead em 2013 
Curso Matriculados Diplomados 

APERFEIÇOAMENTO 3847 774 
Introdução ao PVANet 176 123 
Curso Básico de Linux 116 45 
Programação em Linguagem Fortran 27 13 
Visualização Científica por meio de linguagem NCL 18 8 
Programa Curricular e Metodologia na Educação Integral 197 * 
Professor.ponto.com 855 425 
Pradime 296 * 

LICENCIATURA   
História 152 * 
Matemática 66 * 

ESPECIALIZAÇÃO   
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Ambiental 36 * 
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar 851 * 
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública 273 * 
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal 265 * 
Pós-Graduação Lato Sensu em Proteção de Plantas 217 * 

TÉCNICO   
Agropecuária 172 128 
Informática 70 * 
Hospedagem 60 32 

Fonte: Cead 
* Em andamento 
 

Principais problemas: 

Dentre os principais problemas, estava a limitação de espaço físico e de recursos humanos. 
Mas a questão de espaço foi resolvida a partir do segundo semestre de 2013, com a conclusão das 
novas instalações. Com relação aos recursos humanos, por se tratar de área estratégica para 
qualquer universidade, a administração da Cead está buscando formas de obter novas vagas para 
profissionais de grande importância para o órgão, como cinegrafistas, editores de imagens, 
operadores de áudio, etc. Atualmente, parte de seus trabalhos é realizada por estagiários e 
trabalhadores terceirizados. 

Principais resultados: 

Como principais resultados registrados, destacam-se: a finalização das novas instalações do 
edifico da Cead, que, a partir de julho/2013, passou a contar com um espaço físico próprio 
(2.100m2); a consolidação do PVANet como ambiente virtual de aprendizagem, o que vem 
possibilitando avanços no processo de ensino-aprendizagem na UFV; aumento no número de 
propostas didáticas e de oficinas de capacitação dos professores e demais interessados no 
desenvolvimento de projetos em EAD. 

 
 

10- COMUNICAÇÃO SOCIAL 
A Coordenadoria de Comunicação Social da UFV é constituída dos seguintes setores: 

Divisão de Jornalismo, Divisão de Rádio e TV Educativa, Núcleo de Divulgação Científica e 
Núcleo de Produção Institucional. O órgão realiza, em consonância com a política de Comunicação 
da UFV, trabalhos jornalísticos nas diferentes mídias, assessoria de imprensa e marketing 
institucional, interagindo com a comunidade acadêmica e público externo. São estes os veículos 
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gerenciados pela CCS: Jornal da UFV - Divulga notícias sobre ações estratégicas no âmbito 
administrativo e sobre grandes eventos e pesquisas em geral. Sua publicação é mensal com tiragem 
média de mil exemplares; UFV em Rede - noticiário eletrônico, que tem como objetivo atingir toda 
a comunidade universitária. É divulgado diariamente. Aborda assuntos relacionados à educação, 
avisos internos, eventos oficiais e temas nacionais de interesse do público em geral; e Site da UFV- 
O link de notícias do site da UFV é administrado pela Divisão de Jornalismo da CCS, que publica 
diversas notícias todos os dias. Trata-se de mídia voltada para os públicos interno e externo à UFV. 

Em 2013, a Divisão de Jornalismo (DJO) deu continuidade ao trabalho de divulgação da 
UFV, realizando ações de assessoria de imprensa e produzindo informações para o Jornal da UFV, 
o site, o facebook e o twitter da instituição, bem como seu canal interno: UFV em Rede. A equipe da 
DJO atuou na cobertura de diversos eventos, destacando-se os de maior duração: Semana do 
Fazendeiro, Graduação na UFV, cerimônias de colação de grau, de titulação de mestres e doutores e 
do encontro de ex-alunos e comemoração do aniversário de 87 anos da Universidade. 

Foram veiculadas cerca de 1.800 informações na página de notícias da UFV e no UFV em 
Rede, produzidas 10 edições do Jornal da UFV, incluindo as especiais para as colações de grau de 
Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Foram feitas 46 inserções de atos administrativos no UFV em 
Rede. Destaca-se ainda que, até dezembro, foram realizadas cerca de 180 coberturas fotográficas. 

Os fatos com maior apelo jornalístico, de acordo com os interesses da Instituição, foram 
informados à mídia por meio de releases e oferecidos como sugestão de pautas para veículos de 
comunicação de alcance nacional, regional e local. Ressalta-se a utilização pela mídia – 
especialmente dos jornais locais - de material fotográfico e textos produzidos pela equipe da 
Divisão de Jornalismo durante todo o ano. 

A Divisão de Rádio e Televisão (RTV) realizou em 2013 várias atividades transmitidas pela 
Rádio FM e TV Universitária (Tabelas 23 e 24). 

Em 2013, o jornalismo da Universitária FM preservou sua periodicidade, com produções 
diárias de manhã e à noite, além de notícias a todo instante no decorrer da programação. Destaque 
para uma maior integração entre as equipes de TV e de rádio, que possibilitou uma maximização de 
recursos, com bolsistas realizando, frequentemente, múltiplas funções. 

Tabela 23 – Rádio Universitária FM – RTV/CCS – UFV - 2013 
ATIVIDADES RÁDIO / PRODUTOS QUANTIDADE  

Universitária Notícias* 248 
Notícia da Hora ** 1233 
Cobertura Especial*** 12 
Revista 100,7 239 
Espaço Ciência 105 
Agenda Cultural 372 
Notícias veiculadas**** 3145 
Fonte: CCS 
* Programa diário de segunda a sexta 
** Flashes quatro vezes ao dia, de segunda a sexta 
*** Cobertura de eventos especiais (Semana do Fazendeiro, Aniversário da UFV, Formatura, Ex-Alunos, etc) 
**** Flashes durante a programação (4 inserções por dia), mais 8 no radiojornal Universitária Noticias co flashes ao 
vivo, reportagens incluindo também material produzido em grandes eventos, nos quais o número de participações é 
aleatório. 
 

Vale ressaltar o lançamento pela CCS, em agosto de 2013, do Destaque UFV, um programa 
semanal de entrevistas na Rádio Universitária FM 100,7, que vai ao ar toda quarta-feira, às 12h. 
Com o objetivo de estreitar ainda mais a comunicação entre a Universidade e a sociedade, o 
programa informa, dentre outros assuntos, sobre realizações e eventos da Instituição.  



 
102 

Na TV Universitária foram realizadas as seguintes atividades: 

Tabela 24 – TV Viçosa - RTV/CCS – UFV 2013 
ATIVIDADES TV/ PRODUTOS QUANTIDADE  

Matérias realizadas na Universidade 584 
Matérias realizadas na cidade de Viçosa 832 
Matérias realizadas na região 44 
Programas Sala Especial 38 
Câmara ao vivo 48 
Transmissão ao vivo / Cobertura e Programas Especiais 11 
Jornal Regional 246 
Programa Estúdio Acústico 37 
Programa Nossa Terra Nossas Canções 49 
Programa do Vini 11 
Viva Saúde 33 
Culinária Universitária 22 
Fonte: CCS 
 

O Núcleo de Divulgação Científica (NDC) é responsável pela produção e divulgação de 
conteúdos gerados pela UFV em ciência, tecnologia e inovação. Cabe ao NDC prospectar matérias 
científicas junto aos departamentos e laboratórios da UFV, produzir releases sobre elas e oferecê-los 
como sugestões de pautas à imprensa nacional. O NDC também orienta professores e pesquisadores 
em entrevistas à imprensa e recebe e também orienta jornalistas e equipes de reportagem em 
trabalhos realizados em Viçosa. Estas funções foram cumpridas diariamente no ano de 2013. Além 
da rotina de trabalho, destacam-se: Gravação e produção dos programas Viva Saúde na TV Viçosa; 
Gravação, produção e direção dos programas Espaço Ciência UFV na rádio Universitária FM; 
Coordenação do Jornalismo da TV Viçosa e da Rádio Universitária FM; Estruturação do uso do 
estúdio da TV Viçosa para organização de todos os programas da casa; Abertura e gerenciamento do 
edital para novos bolsistas da CCS; Atendimento à imprensa externa; Elaboração e coordenação da 
mudança de programação da TV Viçosa; Supervisão de estagiários do Núcleo de Divulgação 
Científica e Jornalismo da CCS; Oferecimento de oficinas de Divulgação Científica para alunos da 
UFV; Orientação dos alunos de Medicina que fazem parte do Projeto Medicina Consciente em 
parceria com a TV Viçosa; Produção de matérias sobre ciência e institucionais para o Site e Jornal 
da UFV; e Assessoria Técnica da CCS. 

No ano de 2013 o Núcleo de Produção Institucional – NPI foi realocado no Sistema de 
Rádio e TV na Vila Gianetti, trabalhando, também, em coprodução com a FRATEVI em chamadas, 
eventos especiais e na realização de documentários. 

Em 2013 o NPI esteve em todas as formaturas, nos três campi da UFV, além de posses de 
diretores nos campi, visitas da Reitora e eventos de inaugurações. A produção cultural foi muito 
prestigiada com a cobertura dos eventos que aconteceram no Teatro Fernando Sabino, para o 
programa Aplausos para, também as Quintas culturais na Estaçãozinha, o projeto Segunda Opção 
da professora Teinha, a produção de material para a divulgação dos Jogos da LUVE, A produção de 
spots para a Semana do Fazendeiro e a cobertura completa do evento. Foi criado o espaço da 
Cultura em spot específico, realizou-se a cobertura da Feira do Conhecimento e de parte do 
Simpósio de Integração Acadêmica. Juntamente com a equipe de programação, buscou-se soluções 
para melhorar a audiência, promover mais interatividade entre a TV e o público, por isto, a iniciação 
de uma série de spots Meu Bairro (apresentado alguns aspectos dos bairros da Cidade), a cobertura 
de vários eventos nas Quatro pilastras da UFV, Dia do Trabalhador, Medalhas Candinho e Belo 
Lisboa, Homenagem ao Aposentado, festas folclóricas e homenagens realizadas pela UFV e seus 
segmentos. 
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Dentre outras produções do NPI, destacam-se: 

 Finalização do vídeo institucional do Campus UFV-Rio Paranaíba; 

 Produção e finalização do vídeo institucional sobre a UFV, como potencial de abrigar 
equipes para o treinamento olímpico para 2016 – vídeo que foi levado e exibido em 
Londres, nos Jogos Olímpicos; e 

 Produção e finalização de vídeo institucional para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
– visando à divulgação de serviços da Divisão de Saúde, a divulgação da Editora da UFV, 
Pílulas do Enem e a cobertura completa da Graduação na UFV, Medalha Bernardes 
Mascarenhas e a Produção de Mensagens de Fim de Ano com coordenadores de vários 
segmentos da sociedade. 

O NPI, em 2013, contou com o apoio de três estagiários em regime de quatro horas/dia, de 
acordo com a grade escolar. Trabalha com uma equipe formada por estudantes de várias áreas da 
UFV, selecionados através de entrevistas e com experiência na área de artes e produção de vídeo, o 
que permitiu a capacitação de alguns deles para a utilização do audiovisual nas suas atividades 
curriculares e profissionais. 

Dentre as funções do NPI estão a produção de conteúdo e a inserção da programação do 
telão que está localizado em frente ao RU – Restaurante Universitário. O telão encontra-se 
desligado por problemas desde junho de 2012, devendo ter seu formato remodelado em função da 
localização para o usuário e da segurança e manutenção técnica do equipamento. 

 
 
11- INTERNACIONALIZAÇÃO 

Em 2013, encontravam-se vigentes na UFV 134 convênios internacionais, com instituições 
de países como Alemanha, Angola, Argentina, Austrália Bélgica, Canadá, Chile, China, Colômbia, 
Estados Unidos da América, Equador, Escócia, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, 
Inglaterra, Itália, Japão, México, Moçambique, Noruega, Omã, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, 
Venezuela, além dos convênios firmados com Capes, CNPq, Fapemig, Finep, Funarbe, SIF, Unesco, 
entre outros. Só no ano de 2013 foram celebrados 17 convênios internacionais. 

Dos estudantes em intercâmbio internacional, aproximadamente 472 saíram da UFV e 197 
chegaram. 

Os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Capes e do 
CNPq, criaram, em 2011, o Programa “Ciência sem Fronteiras” (CsF), que prevê a concessão de 
100 mil bolsas de estudos, em quatro anos, para alunos de graduação e pós-graduação. O Programa 
tem o objetivo de promover a internacionalização da ciência e da tecnologia, da inovação e da 
competitividade por meio da mobilidade internacional e do intercâmbio. Na UFV, no ano de 2013, 
303 estudantes iniciaram o intercâmbio de Graduação Sanduíche pelo Programa CsF, distribuídos 
em 18 países. 

 
Programas Implementados 

A UFV, desde a década de 1970, aderiu ao Programa de Estudantes - Convênio de 
Graduação (PEC-G), que constitui um dos instrumentos de cooperação educacional que o Governo 
brasileiro oferece a outros países em desenvolvimento, especialmente os da África e os da América 
Latina. Esse Programa é desenvolvido com base na assinatura de protocolos entre o Ministério da 
Educação (MEC), com participação das Instituições de Ensino Superior (IES), e o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), com a participação das Missões Diplomáticas e Repartições 
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Consulares. A UFV recebe, a cada início de ano letivo, estudantes selecionados dos mais diversos 
países, mormente os estudantes de países africanos. Em 2013, tínhamos em nossos quadros 
acadêmicos 32 estudantes do PEC-G sendo 7 de Angola, 11 de Cabo Verde, 8 de Guiné Bissau, 1 de 
Honduras, 2 de Moçambique, 1 da Nicarágua, 1 de São Tomé e Príncipe e 1 do Senegal. 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) consiste na oferta de 
auxílio financeiro renovável a cada ano, no valor de R$622,00, em moeda corrente brasileira para 
alunos estrangeiros regularmente matriculados em cursos de graduação das IFES, participantes do 
Programa Estudante - Convênio de Graduação (PEC-G), que tenham bom aproveitamento escolar, 
frequência e atendam às exigências dos Editais estabelecidos. No orçamento de 2013, foram 
aportados R$126.888,00 (cento e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e oito centavos), que 
permitiram a concessão de bolsas para 30 estudantes, sendo 18 no primeiro semestre e 12 no 
segundo. 

A Instituição selecionou também discentes para o Projeto Bramex, intermediado pelo Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), para intercâmbio entre estudantes brasileiros e 
mexicanos, e o Programa Branetec, para intercâmbio entre estudantes brasileiros e holandeses, 
financiados, respectivamente, pela Capes/NUFFIC. Além desses tivemos uma significativa 
interação com instituições francesas por meio dos Programas Brafagri e Brafitec, nas áreas de 
tecnologia, agricultura e engenharia. 

A DRI assumiu em 2013 a tarefa de implementar um núcleo para aplicação de testes de 
proficiência de inglês. Foram aplicados gratuitamente testes para mais de 1.500 estudantes, 
candidatos ao programa Ciência sem Fronteiras. Essa disponibilidade de testes em Viçosa foi um 
dos fatores que permitiu a um maior número de estudantes viabilizarem suas candidaturas ao 
programa de intercâmbio. 

A DRI realizou em 2013 duas iniciativas associadas ao incremento da internacionalização 
por meio do uso da língua inglesa. Uma delas foi uma ação conjunta com a PPG, PRE e DTI, para 
tradução dos nomes de todas as disciplinas e cursos da UFV para o inglês, e a possibilidade de 
emissão de histórico na língua inglesa. A segunda foi uma consulta e orientação para que os 
diversos Departamentos oferecessem cursos em língua inglesa. 

 
Principais Problemas: 

A DRI aguarda o desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de informações de 
intercâmbio, que seria interligado ao Sapiens. Sem esse sistema, não é possível precisar várias 
informações: os números de estudantes da UFV que realizam intercâmbio no exterior, o destino 
desses estudantes, o número de estudantes estrangeiros recebidos, a origem desses estudantes. 

Com relação às iniciativas associadas ao incremento da internacionalização por meio do uso 
da língua inglesa, os principais problemas foram a demora dos Departamentos da UFV em 
verificarem as traduções dos nomes das disciplinas e a baixa adesão ao oferecimento de cursos em 
língua inglesa. 

Para a recepção de estudantes estrangeiros, um dos problemas enfrentados tem sido a falta 
de local adequado para hospedagem temporária dos estudantes. Foi discutida a alocação de um 
imóvel dentro da UFV com esse objetivo, mas uma ação ainda não foi realizada. 

 
 

12- INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - CENTEV 
O CenTev (Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa) é órgão da UFV 

vinculado diretamente à Reitoria e composto pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
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(IEBT/CenTev), pelo Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ), pela Central das Empresas 
Juniores (CEMP), pelo Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional (Nudese). O 
funcionamento do CenTev é viabilizado pela UFV, com o apoio da Prefeitura Municipal de Viçosa 
(PMV) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais 
(SECTES). 

Em termos de inovação e empreendedorismo, 2013 foi um ano de sucesso para a UFV. Por 
meio das atividades desenvolvidas pelo CenTev, foi possível oferecer apoio ao desenvolvimento de 
novas spin-offs acadêmicas; o Parque Tecnológico recebeu novas empresas residentes; dezenas de 
encontros de inovação entre empresas e pesquisadores foram realizados através do CENTEV 
Innovation Link; o tecnoPARQ passou a integrar o WoFIN - Word Food Inovation Networking; o 
Movimento de Empresas Juniores da UFV foi premiado no Prêmio Sebrae-MG de Inovação; e 
projetos de inovação foram apresentados a investidores. Também é importante destacar a criação do 
Conselho Municipal de Inovação, do qual a UFV faz parte. 

No ano de 2013 o CenTev participou de eventos e missões, em busca de oportunidades de 
parcerias, destacando-se: Visita à equipe da Wageningen University and Research Centre The 
Netherlands/Holanda, Embrapa Gado de Leite e Polo de excelência do Leite, Visita da equipe do 
Centennial Campus- EUA, Innovet 2013 em Lyon, WoFIN - Word Food Inovation Networking, 
WagrALIM & Co - Connections Day, Missão à Europa, Assinatura da Lei de Inovação Municipal e 
Posse do Conselho e a visita de Comitiva Europeia. 

A relevância da atuação do CenTev/UFV é evidenciada pelas 192 publicações em que 
recebeu destaque nos canais de notícias, apenas no primeiro semestre de 2013. 

Em 2013 a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) desenvolveu no âmbito 
do CenTev, várias atividades, destacando-se: atendimento para registro de marca no INPI, 
atendimento para registro de software no INPI, atendimento para depósito ou dúvidas sobre 
patentes, reuniões com empresas visando parcerias ou transferência de tecnologias, palestras e 
cursos. 

O CenTev mantém, também, o Programa de Estágio do CenTev/UFV, que tem por objetivo 
estimular o desenvolvimento profissional dos estudantes por meio de experiências práticas da 
vivência empresarial e organizacional de uma entidade voltada ao estímulo da inovação e do 
empreendedorismo. Desta forma, possibilita a seus estagiários oportunidades de colocação no 
mercado, crescimento profissional, acesso às empresas vinculadas à Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica e ao tecnoPARQ, valorizando o currículo do estudante. 

Em 2013 foram realizados treinamentos para estagiários e profissionais do CenTev em 
diversas temáticas relacionadas a tecnologias de gestão e inovação, em parceria com o 
Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da UFV, com 30 participantes; Workshop 
sobre a abordagem Design Thinking, oferecido para estagiários e profissionais do CenTev, contando 
com 20 participantes; e 17 supervisões e orientações de estágio em parceria com a UFV, Fapemig, 
Sectes, Simi e CNPq. 

O CenTev desenvolveu três importantes projetos no ano de 2013 (Tabela 25): 
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Tabela 25 – Projetos desenvolvidos pelo CenTev 

PROJETO 
NÚMERO DE PESSOAS 

ENVOLVIDAS  PARCERIA 

TOTAL 40 - 
Projeto “CenTev em Sinergia” 8 UFV 
Projeto “Estudo, Diagnóstico e Proposições das Incubadoras 
de Empresas de Minas Gerais” 23 

MCTI, UFV, SECTE, 
SEBRAE, RMI 

Projeto “Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação (NAGI)” 
9 

UFV, UFMG, FIENG, 
IEL, FINEP 

Fonte: CenTev 
 

Para a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), podemos destacar como 
pontos positivos no ano de 2013 a consolidação dos processos e das atividades do modelo CERNE; 
melhoria da infraestrutura física e de pessoal; significativo aumento do número de projetos 
submetidos ao Programa de Incubação; aprovação de projeto no edital FAPEMIG 18/2012, no valor 
de R$80.000,00; e a consolidação dos produtos e serviços oferecidos. Todas essas ações reforçam a 
qualidade das atividades da Incubadora para o desenvolvimento das empresas. Como pontos 
negativos, é possível citar o desligamento das empresas Mimética e Celícias do Programa de 
Incubação, em função da desistência do negócio por parte dos empreendedores e das dificuldades 
de obtenção de recursos financeiros para o desenvolvimento e ampliação das atividades. 

As Tabelas 26 e 27 demostram o quantitativo de seleções de empresas e projetos da IEBT, 
bem como os cursos que promoveu no ano de 2013. 

Tabela 26 – Seleções de Incubação, Pré-incubação e Programa Spin-off realizados em 2013 

ATIVIDADE 
NÚMERO DE 

PESSOAS 
ENVOLVIDAS 

PROPOSTAS 

INSCRITAS 
SUBME-
TIDAS 

APRO-
VADAS 

TOTAL 48 33 29 18 
Seleção de empresas 9 3 3 2 
Seleção dos projetos de pré-incubação 19 14 12 6 
Seleção dos projetos para o Programa Spin-off 20 16 14 10 

Fonte: CenTev 
 

Tabela 27 – Cursos promovidos pela IEBT em 2013 - Programa de Qualificação Empreendedora 

CURSO 
CARGA  

HORÁRIA (H) 
INSCRI-

TOS 
PARTIC I-
PANTES PARCERIA 

TOTAL 140 243 199  
Oficina de Plano de Negócios    Sebrae 
Oficina Estratégias de Comercialização 4 20 12 Sebrae 

Elaboração de Projetos para captação de 
recursos não reembolsáveis 

8 29 28 
Viçosatec, 
Sebrae -
CERNE 

ISO 9001 Interpretação da Norma e auditoria 
interna 

24 13 24 
Viçosatec, 

Sebrae 
Produtividade em Vendas 24 25 21 Sebrae- Cerne 

Criação de Negócios Inovadores 16 22 16 
Viçosatec, 

Sebrae 
Tecnologias de Gestão 16 34 31 Ntg-Ufv 
Gestão Financeira na Medida 20 23 19 Sebrae 
Workshop Elaboração de Projetos com ênfase 
no Edital Tecnova/FAPEMIG 

4 11 6 
Fapemig , 

Cppi 
Workshop "O investidor acionário e a empresa 8 20 15 Sebrae - 
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CURSO 
CARGA  

HORÁRIA (H) 
INSCRI-

TOS 
PARTIC I-
PANTES PARCERIA 

inovadora" Cerne 
Workshop “Plano de desenvolvimento do 
empreendedor" 

12 35 27 
Sebrae - 
Cerne 

Workshop “Propriedade Intelectual” 4 11 
 

11 
Cppi 

Fonte: CenTev 
 

O Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ) foi inaugurado em Abril de 2011, sendo o 
primeiro parque tecnológico de Minas Gerais em operação. O local de implantação do tecnoPARQ 
compreende 214 hectares, sendo 174 de preservação permanente e 84 lotes de 2.000 m² cada, e está 
a 5km do centro da cidade de Viçosa. O prédio principal do CenTev/UFV possui uma área de 
aproximadamente 4.500 m², destinada à instalação do Condomínio de Empresas do tecnoPARQ e 
da Incubadora, da estrutura administrativa do CenTev, dos serviços de apoio empresarial (salas de 
reunião, salas de treinamento, laboratórios, auditório, etc.) e conveniências (restaurante, lanchonete, 
etc.). 

O tecnoPARQ é um empreendimento que visa promover o desenvolvimento regional por 
meio da atração de novos negócios de base tecnológica e da fixação e consolidação das empresas 
graduadas da incubadora. O Parque apresenta ênfase em biotecnologia agroalimentar, ciências 
ambientais e florestais, e tecnologia da informação e comunicação. É também um agente promotor 
da cultura da inovação, competitividade industrial, capacitação empresarial e transferência de 
conhecimento e tecnologia entre universidades, instituições de pesquisa e empresas, com o objetivo 
de promover a geração de riquezas para a comunidade e o desenvolvimento regional. 

Na Tabela 28 são apresentadas as atividades desenvolvidas pelo TecnoPARQ em 2013. 

Tabela 28 – Atividades do tecnoPARQ em 2013 
LOCAL OCORRÊNCIA 

TOTAL 139 
Prospecção de empresas e parceiros 43 
Encontros de Inovação 12 
Assessorias e Consultorias 6 
Reuniões de acompanhamento empresarial 4 
Realização de pesquisa de satisfação das empresas residentes 1 
Participação em eventos 14 
Recebimento de visitas e missões institucionais 7 
Projetos para captação de recursos 2 
Reuniões temáticas 17 
Promoção de eventos 14 
Projetos relacionados às Condicionantes do Licenciamento Ambiental e à 
regularização ambiental 

9 

Projetos de manutenção e engenharia 10 
Fonte: CenTev 
 
Innovation Link – Escritório de Ligação da UFV 

Como ação central, o CenTev/UFV promove a interação entre empresas e pesquisadores da 
UFV por meio do Innovation Link - Escritório de Ligação do CenTev. O Escritório de Ligação (em 
inglês, Industrial Liaison Office) é uma estrutura formal do CenTev responsável por gerir a interface 
entre a UFV e instituições externas, incluindo a indústria, o governo e outras organizações de 
pesquisa. Também pode ser utilizado como uma organização “chamariz”, sendo uma centralizadora 
de serviços que direciona as empresas que estão buscando ajuda especializada para a competência 
certa dentro da UFV. 
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Os tipos de interação prospectados pelo Escritório são transferência de tecnologia; 
transferência de conhecimento; suporte à pesquisa; pesquisa colaborativa; testes de tecnologia; 
consultorias e assessorias; criação de empresas; Incubadora; Parques Científicos e Tecnológicos. 

As principais atividades desenvolvidas pelo Escritório são: Atualização contínua do 
portfólio tecnológico: tecnologias, PI; laboratórios, projetos, grupos de pesquisa; Contato com os 
pesquisadores; Desenvolvimento de estudos de viabilidade – Programa de Spin-off da UFV; 
Monitoramento e busca de investimento público; Workshops com investidores; Encaminhamento de 
proteção intelectual e transferência para CPPI; Desenvolvimento de relacionamento e negócios com 
as empresas vinculadas ao CenTev e Rodadas de negócios e feiras. 

No escritório as empresas buscam ideias e projetos fora de seus centros de P&D, sendo, 
também, o espaço para pesquisadores ofertarem suas tecnologias e converterem seus conhecimentos 
em modelos de negócio. Por meio desse escritório o CenTev age prospectando grupos e projetos de 
pesquisa inovadores de áreas como Ciências Agrárias, Ciências Florestais, Engenharia Agrícola, 
Tecnologia de Alimentos e Biotecnologia na UFV, bem como demandas de empresas, facilitando a 
parceria no desenvolvimento de novas tecnologias e/ou transferência de tecnologia. 

Em 2013, 12 encontros de inovação foram promovidos, dando destaque para 2 que já 
tiveram resultados de parcerias formalizados, a empresa Valleé com pesquisadores da UFV e a 
empresa Danisco, que formalizou parceira com uma empresa incubada, a CentroInova. 

O CenTev e o tecnoPARQ elaboraram projetos com vistas à melhoria de sua infraestrutura 
física e ambiental. Para a infraestrutura física, foram realizadas revisão dos projetos de 
infraestrutura e urbanismo; execução das obras de infraestrutura para a quadra; aquisição de 
equipamentos para implantação de um Centro de Tecnologia e Quarentena Vegetal (CTBQV) no 
TecnoPARQ; plano de modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) do TecnoPARQ; implantação de sistema de segurança e controle de acesso ao prédio 
principal, estruturação do laboratório de bioquímica para uso compartilhado, auditório principal, 
laboratório de controle de qualidade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), estruturação de 
Centros Tecnológicos - Centro Tecnológico de Bioagentes e Biossegurança (CTBB) e estruturação 
do Centro Tecnológico de Alimentos. 

A Central de Empresas Juniores (Cemp) tem por missão disseminar a cultura do 
empreendedorismo e formar novas lideranças com caráter, ética e eficiência, por meio das empresas 
juniores da UFV. A central contribui como fomentadora, no espaço universitário, de 
empreendedorismo, tecnologia, inovação, ética e responsabilidade social empresarial. Visa 
promover a integração entre a central e as empresas juniores da UFV; articular intercâmbio social e 
profissional entre a central e outras entidades; desenvolver a cultura empreendedora; fomentar a 
criação e estruturação de novas empresas juniores pelos estudantes da UFV. A Cemp juntamente 
com a central estudantil de empresas juniores – Ceempre, compõe o núcleo de empresas juniores, 
que atua na disseminação da cultura do empreendedorismo entre as empresas juniores da UFV. 

Atualmente, a Cemp conta com 33 empresas juniores, que envolvem mais de 800 alunos, 
nos três campi da UFV. Em 2013, realizou debates, cursos de capacitação, encontros, assembleias, 
reuniões, projetos de interação, elaboração do regimento e posse da gestão 2014. 

O Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional - Nudese busca promover a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade local e regional por meio de atividades socioeducativas que 
valorizam a pessoa humana. As atividades do Núcleo possibilitam às empresas residentes no 
tecnoPARQ (Parque Tecnológico de Viçosa) uma oportunidade de produzirem também programas 
de cidadania corporativa. 

Atualmente, o Núcleo tem produzido ações sociais no CenTev. Foram disponibilizadas aulas 
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de várias modalidades esportivas e cursos sobre empreendedorismo para estimular o bem-estar 
social na comunidade. 

Em 2013 foram consolidadas parcerias com o Departamento de Educação Física, empresas 
juniores da UFV, plataforma HP LIFE e-learning. 

Destaca-se, também, a gestão de projetos de Inovação do Programa SEBRAEtec/UFV-TEC, 
com a realização de 44 atividades, envolvendo 175 pessoas. 

 

Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos: 

Para o ano de 2014, a UFV planeja executar diversas ações visando à melhoria do ensino, 
pesquisa e inovação, extensão, assistência estudantil e gestão. Para consolidar a expansão 
promovida pelo Reuni, as metas que tratam da finalização das edificações dos pavilhões de aula, 
laboratórios e restaurante universitário merecem destaque. Outra meta importante na gestão se 
refere à mão de obra terceirizada, considerando o impacto orçamentário que essa prática tem 
provocado na UFV. Este ano será também período importante para aprimorar a política multicampi 
da instituição. 

Com a adesão da UFV, em 2012, ao novo modelo de acesso ao ensino de graduação nas 
Universidades Federais, o SiSU/Enem, e o fim do Sistema Seriado de Acesso (PASES), em 2015 
100% do acesso à UFV se dará por meio do SISU. O processo seletivo próprio será apenas para 
ingresso no médio e técnico. 

Outra ação da UFV, seguindo estratégia nacional, foi vivenciada em 2013 com a 
implementação do modelo de estudantes cotistas, conforme previsto na Lei nº 12.711, sancionada 
em agosto de 2012. Neste primeiro ano, 20% das 3.280 vagas ofertadas pelos 67 cursos dos três 
campi foram disponibilizadas para esses estudantes. Em 2014, serão 30%. Para o bom desempenho 
dos cerca de 700 estudantes cotistas, a UFV procurou integrar várias ações que incluíram, por 
exemplo, o fortalecimento da assistência estudantil e do apoio pedagógico por meio das monitorias 
e do Programa de Tutoria. 

Abaixo são destacadas algumas metas estratégicas previstas para o ano 2014, extraídas do 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/UFV/2012-2017: 
 
Objetivo: Aprimorar a política de gestão integrada e desenvolvimento de pessoas. 
Metas a serem perseguidas: a) ampliar a promoção de políticas voltadas para o controle e 
desenvolvimento de pessoal; b) ampliar a promoção da qualidade de vida e segurança do trabalho, 
bem como para a prevenção de doenças ocupacionais e c) ampliar para 85% o número de servidores 
atendidos por programa de capacitação e treinamento, oferecidos pela Instituição ou por meio de 
convênios (atingir 70% em 2014). 
 
Objetivo:  Aprimorar a política de saúde, cultural, esportiva e de lazer da UFV e ampliar a política 
de gestão social voltada para a qualidade de vida da comunidade. 
Visa alcançar as seguintes metas: a) aumentar em 30% o número de programas, projetos e eventos 
culturais e esportivos., b) Ampliar e priorizar a infraestrutura para eventos culturais e esportivos; c) 
estabelecer mecanismos de identificação e valorização do talento artístico e esportivo da 
comunidade universitária; d) ampliar em, no mínimo, 15% a capacidade de atendimento da Divisão 
de Saúde, Divisão Psicossocial e serviço correspondente no Campus UFV-Florestal; e) implantar 
infraestrutura para a promoção e incentivo da prática de atividades físicas e culturais no Campus 
UFV-Rio Paranaíba; f) ampliar a infraestrutura para promoção e incentivo da prática de atividades 
físicas, de esporte e de lazer nos campi UFV-Viçosa e UFV-Florestal e g) implementar, em parceria 
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com o AGROS, estrutura para atendimento na área da saúde para o Campus UFV-Rio Paranaíba. 
Objetivo: Ampliar o plano de assistência estudantil, visando à formação qualificada e à redução das 
desigualdades, da retenção e da evasão escolar. 
Tendo como metas: a) adequar e ampliar a capacidade de atendimento nos restaurantes 
universitários dos campi da UFV.; b) atender 100% dos estudantes de graduação em maior 
vulnerabilidade socioeconômica comprovada, com serviços e/ou bolsas custeadas com recursos do 
Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES; e c) adequar as condições da estrutura física 
dos alojamentos dos campi da UFV. 
 
Objetivo: Aprimorar o Projeto Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos de cursos de 
graduação, com a meta: garantir a atualização de 100% dos projetos pedagógicos dos cursos da 
UFV (atingir 80% em 2014). 
 
Objetivo:  Estabelecer e consolidar programas voltados para melhoria do ensino, aprimorando as 
políticas de formação. 
Tendo como metas: a) propiciar treinamentos em práticas didático-pedagógicas aos docentes, b) 
aumentar para 38 o número de projetos de ensino; c) fomentar as iniciativas e experiências didáticas 
e metodológicas; d) propiciar estrutura física e equipamentos para melhoria na aprendizagem dos 
estudantes portadores de necessidades especiais. 
 
Objetivo: Ampliar o acesso aos programas de ensino, pesquisa e extensão da UFV por meio da 
educação a distância. 
Visa alcançar as metas: a) intensificar a divulgação na comunidade universitária da utilização de 
novas tecnologias de informação e comunicação na educação; b) ampliar para 75 o número de 
disciplinas de graduação e de pós-graduação que utilizam novas tecnologias de informação e 
comunicação; c) consolidar e ampliar para 3 a oferta de licenciaturas na modalidade a distância; d) 
ampliar para 6 a oferta de cursos de pós graduação lato sensu na modalidade a distância; e) ampliar 
para 15 o número de cursos de capacitação profissional na modalidade a distância; e f) ampliar para 
3 o número de portais para públicos específicos. 
 
Objetivo: Consolidar e aperfeiçoar os cursos de graduação e de nível médio, observando as 
políticas de expansão da Instituição. 
Tendo como metas: a) aumentar a taxa de diplomação da graduação para 85%; b) ampliar e 
melhorar os espaços físicos de salas de aula, laboratórios e bibliotecas centrais e criar ambientes 
específicos para estudo e; c) avaliar permanentemente os processos de seleção e acesso e 
implementar política de divulgação dos cursos de graduação e de nível médio. 
 
Objetivo: Fortalecer a política institucional de apoio à criação, consolidação e expansão de 
programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu. 
Com as metas: a) aumentar em 10% o número de programas de pós-graduação com conceito 4 e 5; 
b) aumentar em 25% o número de programas de pós-graduação de excelência (conceitos 6 e 7); c) 
aumentar em 10% o número de programas de pós-graduação stricto sensu; d) aumentar em 50% o 
número de programas de mestrado profissional; e e) aumentar em 100% o número de cursos de pós-
graduação lato sensu. 
 
Objetivo:  Aprimorar políticas de intercâmbio acadêmico com instituições nacionais e 
internacionais. 
Alcançando as metas: a) aumentar em 1,5% ao ano o número de discentes da UFV que participam 
de algum programa de treinamento no exterior; b) aumentar de 100 para 200 o número de discentes 
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e visitantes estrangeiros que participam de alguma atividade de ensino, pesquisa ou extensão na 
UFV. 
Objetivo: Aprimorar a política de extensão da UFV, em consonância com o Plano Nacional de 
Extensão Universitária. 
Com as metas: a) aumentar em 30% a participação da comunidade universitária nas atividades de 
extensão; b) consolidar dois Programas Institucionais de Extensão voltados para o desenvolvimento 
regional; e c) inserir a extensão universitária nos projetos pedagógicos de cursos de graduação e de 
pós-graduação. 
Objetivo: Fortalecer a política institucional de pesquisa. 
Visa alcançar as metas: a) aumentar em 25% o número de discentes envolvidos com a iniciação 
científica; b) incrementar a capacidade da infraestrutura para auxílio na elaboração de projetos de 
pesquisa; c) ampliar em 50% do número de institutos nacionais de ciência e tecnologia (ou 
equivalentes); d) aumentar em 25% o número de pesquisadores participando em redes formalmente 
estabelecidas por agências de fomento ou equivalentes; e) consolidar os grupos de pesquisa 
registrados no CNPq e aumentar seu número em 20%; f) aumentar em 50% o número de 
participantes no Simpósio de Integração Acadêmica (SIA); g) aumentar em 50% o número de 
trabalhos apresentados no SAI; e h) consolidar e apoiar os laboratórios de pesquisa multiusuários e 
fomentar pesquisas em áreas de interesse institucional. 
 
Objetivo:  Ampliar a produção científica, intelectual e cultural. 
Metas: a) aumentar em 25% a publicação científica em periódicos indexados em bases de dados 
internacionais; b) aumentar o número médio de citações das publicações científicas; e c) implantar 
rede de comunicação/divulgação científica e cultural, utilizando redes sociais, páginas web e 
circuito interno.  
 
Objetivo: Consolidar políticas institucionais de biossegurança, de inovação e de proteção da 
propriedade intelectual. 
Com as metas: a) consolidar o programa de instalação do Parque Tecnológico de Viçosa 
(tecnoPARQ); e b) instalar o Centro Tecnológico de Biossegurança e Quarentena Vegetal - CTBQV. 
 
Objetivo: Prover continuamente a manutenção de edificações e de equipamentos, e melhores 
condições de uso do solo, considerando os aspectos de responsabilidade socioambiental e de 
segurança patrimonial e comunitária. 
Tendo como metas: a) readequar e/ou reformar as instalações físicas do sistema didático-científico 
dos campi da UFV em 5.000m2; b) readequar e/ou reformar as instalações físicas de moradia 
estudantil dos campi da UFV em 2.000m2; c) adequar as instalações físicas da UFV para garantir 
acessibilidade aos portadores de necessidades físicas em 5 edifícios; d) implantar sistema integrado 
de vigilância eletrônica nos campi da UFV; e e) implantar sistema eletrônico de controle de acesso 
nos edifícios dos campi da UFV em 5 edifícios. 
 
Objetivo: Aprimorar os sistemas viário, de água, de esgoto, de energia e de resíduos nos campi da 
UFV. 
Com as metas: a) aprimorar a política de gestão de recursos hídricos e energéticos para os campi da 
UFV – Implantação; b) ampliar e melhorar a infraestrutura do sistema viário dos campi da UFV -
UFV-Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba; c) implantar projetos de melhoria das condições de 
mobilidade, acessibilidade e trânsito nos campi da UFV-Florestal e Rio Paranaíba; d) implantar 
plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em todas as 37 Unidades Geradoras (UG) 
do Campus UFV-Viçosa e em 10 UG do Campus UFV-Florestal; e) aprimorar e ampliar o sistema 
de gestão dos resíduos sólidos químicos, biológicos e tóxicos; e f) implantar unidade de reciclagem 
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de resíduos de construção civil no Campus UFV-Viçosa -Projeto. 
Objetivo: Aprimorar os sistemas de tecnologia da informação e comunicação de dados e voz nos 
campi da UFV. 
Com as metas: a) disponibilizar a 80% dos usuários da UFV o acesso à UFVNet e seus recursos 
computacionais; b) atender, sob a coordenação da DTI, 80% das demandas de desenvolvimento de 
ferramentas informatizadas para as áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração dos três 
campi; c) consolidar a infraestrutura de data center da DTI para abrigar os serviços informatizados 
da UFV, tais como banco de dados, sistemas acadêmicos e administrativos, correio eletrônico, 
segurança, sítios, entre outros; e d) consolidar e estimular a política de uso de softwares livres. 
 
Objetivo:  Aprimorar a comunicação entre a universidade e a sociedade, com o apoio de veículos de 
mídias e suportes digitais. 
Tendo como metas: a) elaborar e implantar o Plano de Comunicação da UFV; b) migrar, 
gradativamente, o sistema de rádio e televisão, de analógico para digital; c) modernizar os sistemas 
de informática e telecomunicação para atendimento das mídias institucionais; e d) aprimorar a 
produção e a socialização da informação institucional da UFV nos cenários regional, estadual, 
nacional e internacional. 
 
Objetivo: Promover a expansão das áreas físicas do sistema didático-científico e comunitário. 
Com as metas: a) ampliar em 12 mil m2 as áreas físicas do sistema didático-científico dos campi da 
UFV; b) construir o Centro de Convenções do Campus UFV-Viçosa. - Projeto Construção 
(20.000m2, 2014-2015); c) readequar e ampliar as estruturas físicas dos Restaurantes Universitários 
dos campi da UFV em 2.000m2; d) ampliar as áreas físicas das unidades administrativas, de 
almoxarifados e oficinas de manutenção do Campus UFV-Viçosa em 8.000m2; e e) readequar e 
ampliar as áreas físicas destinadas às atividades de esporte e lazer dos campi da UFV em 7.000m2 . 
 
Objetivo: Aprimorar a eficiência administrativa, organizacional, financeira e econômica da UFV, 
por meio da otimização de recursos e dos processos de aquisição, distribuição, aplicação e controle 
de bens e serviços. 
Tendo como metas: a) efetivar 85% das solicitações de compra de bens e serviços; b) implementar 
procedimentos digitalizados nos processos de compras; c) implantar modelo de planejamento 
orçamentário-financeiro integrado, em substituição ao Sistema Integrado de Materiais – SIM; d) 
aprimorar os mecanismos de coleta de dados institucionais para alimentar relatórios para órgãos 
internos e externos; e e) implementar mecanismos de acompanhamento da captação de recursos na 
UFV. 
 
Objetivo: Consolidar os processos de planejamento e avaliação como instrumentos de tomada de 
decisão. 
Com as metas: a) atingir 25% de participação da comunidade universitária no processo de 
autoavaliação institucional; b) sistematizar o acompanhamento de indicadores e resultados das 
avaliações internas e externas; c) divulgar os resultados da Autoavaliação Institucional, visando sua 
integração às ações de planejamento da UFV, até quatro meses após encerramento da consulta; d) 
submeter o Plano de Gestão ao Conselho Universitário, até doze meses após a posse do Reitor e; e) 
promover a avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI a cada dois anos. 



 
113 

2.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

Os quadros e instruções deste subitem destinam-se a orientar o atendimento do subitem 2.2. 
da Parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013, contudo não se aplicam à UFV os seguintes 
subitens: o subitem 2.2.1, já que a mesma não abrange Secretaria Executiva, o subitem 2.2.2 pois 
essa UJ não cumpre de forma estratégica e diretamente o desenvolvimento dos Objetivos, já que os 
mesmos estão sob responsabilidade do Ministério da Educação. 

2.2.1 Programa temático 

Não compete a esta UJ, visto que é exclusivo das Secretarias-Executivas dos Ministérios ou 
Secretarias com status de Ministérios. 

2.2.2 Objetivo 

Não compete a esta UJ, visto que não é responsável pelo Objetivo, apenas pelas metas 
diretas. 

2.2.3 Ações 

Este item abrange informações referentes a ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social – OFSS (Quadros 2.2.3.1 a 2.2.3.3) e Orçamento de Investimentos (Quadro 2.2.3.4). Porém 
para a UFV não se aplicam os quadros 2.2.3.1 e 2.2.3.4, referentes à execução integral da ação e ao 
Orçamento de Investimento, respectivamente. 

2.2.3.1 Ações - OFSS 

Este subitem não se aplica à UFV, pois ela não tem a seu cargo a execução da integralidade 
dos valores consignados à ação, mas apenas a um subtítulo, devendo, então, ser preenchido o 
Quadro do subitem 2.2.3.2. 

2.2.3.2 Ações/Subtítulos - OFSS 

Foram elaboradas as informações constantes do Quadro 2.2.3.2 – Ações/Subtítulos – OFSS, 
visto que a UFV é responsável apenas por um subtítulo de cada ação. 

Os Quadros desta série (A.2.2.3.2) demonstram a execução orçamentária e financeira, bem 
como as metas físicas das ações que constituem os seguintes Programas: 

1- Programas Temáticos 

1.1- Educação Básica 

1.2 - Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão  

2- Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

3- Operações Especiais 
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Os Programas Temáticos expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens 
e serviços à sociedade. Cada ação orçamentária desses Programas está vinculada a uma única 
Iniciativa e a uma meta que representa uma medida do alcance do objetivo da ação. 

O Programa da Educação Básica tem duas ações: “Funcionamento das Instituições Federais 
de Educação Básica” (20RI) e “Apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores, 
profissionais, funcionários e gestores para a educação” (20RJ). 

O Programa da Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão tem cinco ações: “Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão” (20GK), 
“Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior” (20RK), “Reestruturação e 
Expansão das Instituições de Ensino Superior” (8282), “Assistência ao Estudante de Ensino 
Superior” (4002) e “Universidade Aberta e a Distância” (6328). 

Os quadros A.2.2.3.2A a A.2.2.3.2G apresentam a execução orçamentária, financeira e metas 
das ações relacionadas aos Programas Temáticos. 

QUADRO A.2.2.3.2A – AÇÃO: 20RI.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20RI Tipo: Atividades 
Descrição Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica 

Iniciativa 
Manutenção das instituições federais de educação básica e apoio financeiro aos entes 
federados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Código: 02BY 

Objetivo 

Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao 
desenvolvimento da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à 
alfabetização e educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da 
valorização da pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, 
intolerância e discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de 
padrão de qualidade, da igualdade de condições para acesso e permanência do educando na 
escola, da garantia de sua integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade, 
observado o regime de colaboração com os entes federados. Código: 0598 

Programa Educação Básica Código: 2030   Tipo: Programa Temático 
Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais  
342.974,00 342.974,00 342.272,51 108.829,24 86.100,30 22.728,94 233.443,27 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Montante 
Previsto Reprogramado (*) Realizada 

00031 – Minas 
Gerais  Aluno Matriculado Unidade 480 480 480 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado  
Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – Minas 
Gerais 253.128,05 204.674,07 -599,98 Aluno Matriculado Unidade 480 
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Análise Situacional: 

A ação 20RI - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica cumpriu 
integralmente a meta física estabelecida, tendo em vista o criterioso processo seletivo e os exames 
de aproveitamento de vagas ociosas para a educação básica, por meio do Colégio de Aplicação da 
UFV (Coluni). O COLUNI, mais uma vez, foi considerado a melhor escola pública do país e a 
primeira de Minas Gerais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. Esta foi a sexta vez, 
desde 2007, e a quinta consecutiva que o Colégio de Aplicação obteve o melhor desempenho entre 
as escolas públicas. No ranking geral, que inclui também as particulares, o Coluni ficou em quarto 
lugar. Este cenário, certamente, contribui para o total preenchimento das vagas, com excelente 
qualidade dos alunos selecionados, devido à alta relação candidato-vaga. 

Dos recursos empenhados, 31,8% foram liquidados e 68,2% foram inscritos em Restos a 
Pagar (RP). Tal fato não prejudicou a qualidade do ensino, visto que o Coluni já utiliza a 
infraestrutura da Universidade para o desempenho de suas atividades acadêmicas e administrativas. 

Ressalta-se a liquidação de 81% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2B – AÇÃO: 20RJ.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20RJ Tipo: Atividades 

Descrição 
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 
Funcionários e Gestores para a Educação Básica. 

Iniciativa 

Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada 
de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas 
modalidades presencial e a distância, considerando programas específicos, como para 
professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a 
educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena, afro brasileira e africana, o 
atendimento educacional especializado, a educação em tempo integral, a educação de jovens e 
adultos, a educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações 
etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente. Código: 
02BQ 

Objetivo 

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos 
profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a 
estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as 
relações democráticas de trabalho. Código: 0597 

Programa Educação Básica Código: 2030   Tipo: Programa Temático 
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 
Lei Orçamentária Anual - 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – 

Minas Gerais 
3.016.120,00 3.016.120,00 2.938.394,00 2.918.924,00 2.663.335,14 255.588,86 19.470,00 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – 

Minas Gerais Pessoa Beneficiada Unidade 400 1352 1352 
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  Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas Gerais 270.000,00 270.000,00 0,00 Pessoa Beneficiada Unidade 400 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 

A meta física desta ação (20RJ) foi superada em cerca de 240%, tendo sido liquidados 
próximo de 100% do valor empenhado. Contudo, a execução total dos recursos dentro do exercício 
financeiro tem sido dificultada pelas seguintes razões: demora das secretarias do MEC na definição 
dos cursos a serem oferecidos; dificuldade de contratação da Fundação de Apoio; dificuldade de 
participação de professores nos diversos projetos da ação, já que estes programas sobrecarregam os 
docentes da área de Educação; coleta de documentos dos cursistas para efetivação das matrículas; 
impossibilidade de acúmulo de pelo menos mais uma bolsa do SGB para a equipe, em vista do 
oferecimento de duas turmas simultâneas; e necessidade de atualização do material de estudo pelo 
MEC. 

Ressalta-se a liquidação integral dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2C – AÇÃO: 20GK.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20GK Tipo: Atividades 
Descrição Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

Iniciativa 

Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, 
valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional 
no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, 
inclusive formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero. Código: 
0390 

Objetivo 

Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema 
nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o 
fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao 
desenvolvimento sustentável do Brasil. Código: 0803 

Programa 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Código:2032   Tipo: Programa Temático 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 1.872.928,00 1.872.928,00 1.863.270.23 1.605.828,38 1.475.189,26 130.639,12 257.441,85 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – 

Minas Gerais 
Projeto Apoiado Unidade 19 19 19 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas Gerais 520.503,35 461.659,36 -6.963,44 Projeto Apoiado Unidade 19 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 

A ação Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 
(20GK) teve 19 programas e projetos de extensão aprovados no Edital do Proext-2013, cujos 
recursos orçamentários disponibilizados foram aplicados na melhoria e ampliação das atividades de 
extensão, envolvendo pagamento de bolsas aos discentes, despesas de custeio e outros. Do valor 
total empenhado, 86% foram liquidados. 

Por meio do Proext, tem-se ampliado a visibilidade da extensão como atividade-fim da IES. 
Ao longo dos anos os programas e projetos contemplados com recursos do PROEXT (Programa de 
Extensão Universitária) possibilitaram a formação de núcleos, que promovem ações e discutem 
temas em consonância com as políticas públicas. A Universidade Federal de Viçosa tem sido 
referência na Zona da Mata Mineira para temas como: agricultura familiar, agroecologia, economia 
popular solidária, uso de técnicas sustentáveis, ocupação eficiente do solo em assentamentos de 
reforma agrária e formação de professores, dentre outros. 

Ressalta-se a liquidação de 90% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2D – AÇÃO: 20RK.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20RK Tipo: Atividades 
Descrição Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

Iniciativa 

Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação 
Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do 
mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos 
humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo 
condições de acessibilidade. Código: 03GD 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, 
em especial, da expansão, da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de 
estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 
promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade 
acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841 

Programa 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Código:2032   Tipo: Programa Temático 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – 
Minas 
Gerais 54.726.842,00 71.195.076,00 70.854.641,20 46.666.955,01 42.140.830,40 4.526.124,61 24.187.686,19 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do Descrição da meta Unidade de Montante 
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subtítulo/ 
Localizador 

medida 
Previsto Reprogramado (*) Realizada 

00031 – 
Minas 
Gerais 

Aluno Matriculado Unidade 17.078 17.360 17.360 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 
01/01/2013 

 Valor 
Liquidado  

 
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas 
Gerais 15.132.184,96 11.541.857,65 

 
-221.852,58 Aluno Matriculado Unidade 17325 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 
Na ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior, 66% dos 

valores empenhados foram liquidados e 34% inscritos em restos a pagar.  

Os recursos disponibilizados para esta ação são destinados à manutenção das atividades 
acadêmicas e administrativas da Instituição em custeio e capital, que possibilitaram o oferecimento 
de boas condições de aulas práticas e teóricas, aquisição de material de consumo, equipamentos, 
atualização e ampliação do acervo bibliográfico, e melhoria e ampliação da estrutura física. 

Ressalta-se a liquidação de 88% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2E – AÇÃO: 4002.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4002 Tipo: Atividades 
Descrição Assistência ao Estudante de Ensino Superior 

Iniciativa 

Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação 
superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento 
estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade 
e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência. Código: 3GA 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, 
em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de 
estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 
promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade 
acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841 

Programa 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Código:2032   Tipo: Programa Temático 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 10.877.284,00 10.877.284,00 10.874.129,23 7.865.168,52 7.234.906,62 630.261,90 3.008.960,71 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
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Localizador 
00031 – 

Minas Gerais 
Aluno Assistido Unidade 11.350 11.350 11.350 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas Gerais 6.129.183,81 4.451.663,86 -75.757,00 Aluno Assistido Unidade 11.350 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A ação 4002 (Assistência ao Estudante de Ensino Superior) disponibiliza recursos 
orçamentários que permitem à UFV realizar importantes atividades relacionadas à assistência e 
permanência do estudante na Instituição. 

Além deste recurso, resultante da Matriz PNAES (Programa Nacional de Assistência 
Estudantil), a UFV mantêm a tradição de investir outros recursos de seu orçamento na 
complementação da assistência estudantil. Principais resultados contemplados com este recurso: 
contratação de prestação de serviços de alimentação; aquisição de gêneros alimentícios; ampliação 
substancial das atividades de esporte e lazer na UFV; aumento no valor e na quantidade de bolsas 
assistenciais, auxílios e serviços para permanência dos estudantes na UFV em 2013; aumento, 
também, na cobertura de atendimentos na área de saúde e psicossocial, além de campanhas de 
saúde, direitos humanos e de prevenção ao consumo excessivo de álcool e outras drogas; 
informatização do acesso aos restaurantes universitários, abolindo-se o uso de tickets de papel; 
introdução de frutas como opção de sobremesa nas refeições dos restaurantes universitários, na 
perspectiva da segurança alimentar e nutricional nos campi da UFV. Com este recurso pode-se, 
também, iniciar a construção de três novos restaurantes universitários (um para cada campi da 
UFV), cujas etapas de obras foram empenhadas e motivam os 28% do total inscrito em restos a 
pagar. 

Ressalta-se a liquidação de 74% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2F – AÇÃO: 6328.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 6328 Tipo: Atividades 
Descrição Universidade Aberta e a Distância 

Iniciativa 

Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação 
superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento 
estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade 
e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, 
indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência. Código: 3GA 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por 
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de 
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento 
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da 
qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841 

Programa 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Código:2032   Tipo: Programa Temático 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
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Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 20.000,00 123.120,00 108.726,29 30.279,54 17.252,76 13.026,78 78.446,75 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – Minas 

Gerais 
Vaga Disponibilizada Unidade 595 667 705 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – Minas 
Gerais 89.463,08 83.054,08 0,00 Vaga Disponibilizada Unidade 705 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 
A meta física realizada superou em 18% a meta prevista para a Ação 6328. O sucesso da 

ação se deve à integração entre os diferentes órgãos da UFV que atuam com vista ao oferecimento 
dos cursos a distância: Departamentos, Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância – CEAD, 
Pró-Reitoria de Ensino e Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento. 

Para o desenvolvimento das atividades de ensino a distância, a UJ tem contado, também, 
com recursos orçamentários de outras fontes, provenientes de projetos específicos da área. Além 
disso, foram aplicados os valores inscritos em restos a pagar de exercícios anteriores, cuja 
liquidação foi de 93%. 

QUADRO A.2.2.3.2G – AÇÃO: 8282.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 8282 Tipo: Atividades 
Descrição Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior 

Iniciativa 

Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação 
Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do 
mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos 
humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo 
condições de acessibilidade. Código: 03GD 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por 
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de 
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento 
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da 
qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. Código: 0841 

Programa 
Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Código:2032   Tipo: Programa Temático 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
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0031 – 
Minas 
Gerais 21.913.003,00 22.115.904,00 22.087.247,00 12.884.563,72 10.612.466,53 2.272.097,19 9.202.683,28 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – 
Minas 
Gerais 

Vaga Disponibilizada Unidade 835 835 835 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas 
Gerais 7.789.883,28 5.902.714,74 -48.382,94 Vaga Disponibilizada Unidade 835 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 

Na ação 8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior, 58% 
dos valores empenhados foram liquidados e 42% inscritos em restos a pagar. Os recursos 
disponibilizados para esta ação são destinados à consolidação do processo de expansão da 
Instituição em custeio e capital, que possibilitaram o oferecimento de boas condições de aulas 
práticas e teóricas, aquisição de material de consumo, equipamentos, atualização e ampliação do 
acervo bibliográfico, manutenção e ampliação da rede de energia e dados e voz, e melhoria e 
ampliação da estrutura física. A despeito do cumprimento da meta física da ação, a legislação que 
regulamenta a contratação de bens e serviços, como a lei de licitações, impõe restrições e 
dificuldades que tornam morosa a gestão pública levando à inscrição do alto valor em restos a 
pagar. A maior parte do valor inscrito em restos a pagar se refere à contratação de obras das diversas 
edificações em andamento nos 3 campi, além de equipamentos e mobiliários. 

Ressalta-se a liquidação de 76% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 

A UFV tem, sob sua responsabilidade, dois Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao 
Estado constantes do PPA, quais sejam: 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da 
Educação e 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União. 

No Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União, a UFV aplica os recursos 
orçamentários no 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis. Já o Programa 
de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação possui 8 ações associadas a ele: 

 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes; 

 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e 
Militares; 

 2011 - Auxílio – Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares; 
 2012 - Auxílio – Alimentação aos Servidores e Empregados; 
 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação; 
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 00MO  - Contribuição à Entidades Nacionais Representativas de Educação e Ensino; 
 09HB  - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais; e 
 20TP  - Pagamento de Pessoal Ativo da União. 

Os quadros A.2.2.3.2H a A.2.2.3.2P apresentam a execução orçamentária, financeira e metas 
das ações relacionadas aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. 

QUADRO A.2.2.3.2H – AÇÃO: 0181.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 0181 Tipo: Operações Especiais 
Descrição Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Programa 
Previdência de Inativos e Pensionistas Código: 0089 Tipo: Programa de Gestão e 
Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar 
inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado 

0031- 
Minas 
Gerais 132.469.360,00 166.925.161,00 159.960.903,70 159.960.903,70 159.947.153,74 13.749,96 0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 

A ação 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões não tem meta física, não cabendo, 
portanto, análise em relação à porcentagem de atendimento. Contudo, o valor empenhado reflete o 
compromisso da Instituição com o cumprimento de normas legais ligadas a esta ação, tendo 
empenhado e liquidado 96% da dotação final. 

QUADRO A.2.2.3.2I – AÇÃO: 20TP.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 20TP Tipo: Atividades 
Descrição Pagamento de Pessoal Ativo da União 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – 

Minas Gerais 243.734.551,00 296.647.724,00 284.935.722,20 284.935.722,2 284.924.833,48 10.888,72 ,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Situacional:  

A ação 20 TP – Pagamento de Pessoal Ativo não tem meta física. A liquidação foi de 100% 
do valor empenhado para a ação. 

QUADRO A.2.2.3.2J – AÇÃO: 2004.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2004 Tipo: Atividades 

Descrição 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes. 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – 
Minas 
Gerais 13.705.514,00 16.546.300,00 16.376.174,51 16.376.174,51 16.376.099,15 75,36 0,00 

Execução Física da Ação - Metas 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto 
Reprogramado 

(*) Realizada 
00031 – 
Minas 
Gerais 

Pessoa Beneficiada Unidade 11.558 11.620 11.620 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 
Esta ação visa proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, 

em caráter suplementar, condições para manutenção da saúde física e mental, tendo sido liquidados 
100% do valor empenhado e cumprida sua meta física. 

QUADRO A.2.2.3.2K – AÇÃO: 2010.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2010 Tipo: Atividades 
Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares. 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 408.000,00 448.000,00 437.469,11 437.469,11 437.469,11 0,00 0,00 
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Gerais 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – Minas 

Gerais 
Criança Atendida Unidade 382 461 461 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A ação teve liquidação de 100% do valor empenhado. A meta física foi superada em 20% em 
razão da contratação de servidores com filhos na faixa etária de concessão do benefício, e também 
ao aumento do número de nascimentos de dependentes dos nossos servidores. 

QUADRO A.2.2.3.2L – AÇÃO: 2011.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2011 Tipo: Atividades 
Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 386.376,00 446.376,00 420.617,67 420.617,67 420.617,67 0,00 0,00 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – Minas 

Gerais 
Pessoa Beneficiada Unidade 179 117 117 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A ação teve liquidação de 100% do valor empenhado. A meta física foi reduzida em 35%, 
em razão da melhoria nos procedimentos para concessão do benefício. Com a publicação da 
Orientação Normativa Nº 4 do MPOG/SRH, em abril de 2011, esta Universidade efetuou o 
recadastramento de seus servidores que utilizam o auxílio-transporte, exigindo a apresentação dos 
bilhetes de passagem para a comprovação do uso do transporte coletivo. 

QUADRO A.2.2.3.2M – AÇÃO: 2012.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2012 Tipo: Atividades 
Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares. 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
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Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 
Lei Orçamentária Anual - 2013 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – 

Minas Gerais 13.414.359,00 16.414.358,00 16.332.763,80 16.332.763,80 16.332.763,80 0,00 0,00 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – 

Minas Gerais 
Pessoa Beneficiada Unidade 3.677 3.677 3.618 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A ação teve 100% de seu valor empenhado liquidado. Embora a meta física tenha ficado 
ligeiramente abaixo da prevista, seu número e despesa foram maiores que os praticados em 2012, 
tendo em vista o aumento no número de ingressantes no quadro funcional da Instituição. 

QUADRO A.2.2.3.2N – AÇÃO: 4572.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4572 Tipo: Atividades 

Descrição 
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação. 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 246.344,00 246.344,00 238.548,57 232.213,57 232.213,57 0,00 6.335,00 
Execução Física da Ação - Metas 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizada 
00031 – 

Minas Gerais 
Servidor Capacitado Unidade 950 950 1.019 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Nº do 

subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

00031 – 
Minas Gerais 74.091,69 69.081,52 0,00 Servidor Capacitado Unidade 950 
Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Situacional:  

Quase 100% do valor empenhado nesta ação foram liquidados. Com o recurso 
disponibilizado, foi possível cumprir a meta física, com a execução do plano de capacitação. 
Ressalta-se o apoio da administração superior, a cooperação de servidores da UFV atuando como 
instrutores e o desempenho da equipe do Serviço de Capacitação. Entretanto, a melhoria da ação 
ainda requer definição de estrutura física exclusiva, contratação de instrutores externos e a 
ampliação no número de servidores no Serviço de Capacitação. Um destaque em 2013 foi a 
viabilização de cursos presenciais no Campus UFV-Rio Paranaíba e cursos com tecnologia de 
videoconferência no Campus UFV-Florestal, ampliando as oportunidades de atualização a seus 
servidores. Em relação à capacitação de servidores em nível de pós-graduação, destaca-se sua 
consolidação a cada ano, o que permitiu, em 2013, a concessão de bolsas para 13 servidores, nas 
seguintes categorias: 10 bolsas de Especialização, 1 bolsa de Mestrado e 2 bolsas de Doutorado. 

Ressalta-se a liquidação de 93% dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores. 

QUADRO A.2.2.3.2O – AÇÃO: 00M0.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 00M0 Tipo: Operações Especiais 
Descrição Contribuição à Entidades Nacionais Representativas de Educação e Ensino 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0031 – Minas 

Gerais 56.397,00 56.397,00 49.048,44 49.048,44 24.524,22 24.524,22 0,00 
Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

Esta ação não possui meta física. Portanto, não cabe análise em relação à percentagem de 
atendimento. Contudo, o valor empenhado reflete o compromisso da Instituição com o 
cumprimento de normas legais, tendo sido liquidados 100% do valor empenhado. 

QUADRO A.2.2.3.2P – AÇÃO: 09HB.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 09HB Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais. 

Programa 
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. Código:2109   Tipo: 
Programa de Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 
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Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar inscritos 

2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0001 - 

Nacional 49.332.210,00 55.682.136,00 54.754.680,26 54.754.680,26 54.754.680,26 0,00 0,00 
Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional: 

Esta ação não possui meta física. Portanto, não cabe análise em relação à percentagem de 
atendimento. Contudo, o valor empenhado reflete o compromisso da Instituição com o 
cumprimento de normas legais, tendo sido liquidados 100% do valor empenhado. 

No Programa Operações Especiais – Cumprimento de Sentenças Judiciais constam 3 ações: 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Pagamento de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor (00G5), Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
/Precatórios (00O5) e Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos (0716), cujos 
Quadros demonstrativos são A.2.2.3.2Q a A.2.2.3.2S. 

QUADRO A.2.2.3.2Q – AÇÃO: 00G5.0001 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 00G5 Tipo: Operações Especiais 

Descrição 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Pagamento de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor 

Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901 
Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 
0001 - Nacional 271.520,00 271.520,00 271.520,00 163.767,88 163.767,88 0,00 107.752,12 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
 Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0001 - Nacional 294.092,64 0,00 -177.081,40 - - - 
Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A dotação orçamentária da ação 00G5 – Contribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do Pagamento de Previdência dos Servidores Públicos Federais 
decorrentes do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - foi 100% 
disponibilizada para o Tribunal Regional Federal - 1ª Região, por meio de descentralização 
automática. 
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QUADRO A.2.2.3.2R – AÇÃO: 0005.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 0005 Tipo: Operações Especiais 
Descrição Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 
Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901 
Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processado 
0031- Minas 

Gerais 3.016.402,00 2.817.838,00 2.817.836,65 2.817.836,65 2.817.836,65 0,00 0,00 
   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do 
subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 
Valor em 

01/01/2013 
 Valor 

Liquidado  
 Valor 

Cancelado  
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizada 

0031- Minas 
Gerais 88.477,00 0,00 0,00 - - - 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A dotação final da ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(Precatórios) - foi 100% disponibilizada para o Tribunal Regional Federal - 1ª Região, por meio de 
descentralização automática. 

QUADRO A.2.2.3.2S – AÇÃO: 0716.0031 – OFSS 

Identificação da Ação 
Código 0716 Tipo: Operações Especiais 
Descrição Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos. 
Programa Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais Código: 0901 
Unidade Orçamentária 26282 
Ação Prioritária ( ) Sim (X)Não Caso positivo: (  )PAC    (  ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 
Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processado 
0031- Minas Gerais 45.000,00 28.000,00 27.120,48 27.120,48 27.120,48 0,00 0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A ação 0716 - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos foi liquidada em 
100% do valor empenhado. 
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2.2.3.3 Ações não previstas na LOA 2013 – Restos a pagar não processados - OFSS 

Os Quadros da série 2.2.3.3 referem-se a restos a pagar não processados – OFSS de Ações 
não Previstas na LOA 2013. 

Para a UFV as alterações nas ações foram as seguintes: 

1- A ação 10G1 foi extinta; 

2- A ação 11DO passou a ser 8282; 

3- As ações 4004, 4006 e 8667 foram englobadas na ação 20GK; 

4- As ações 4008, 4009 e 2992 foram englobadas na ação 20RK; e 

5- A ação 2991 passou a ser 20RI. 

QUADRO A.2.2.3.3A – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 10G1 Tipo:  Projetos 
Título Expansão do Ensino superior - Campus UFV-Rio Paranaíba. 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com 
vistas a disseminar o conhecimento. 

Programa Brasil Universitário Código: 1073   
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizado 

19.628,73 865,10 0,00 Vaga disponibilizada 1090 600 
Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3B – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 11DO Tipo:  Projetos 
Título REUNI – Readequação da infraestrutura da universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a 
disseminar o conhecimento. 

Programa Brasil Universitário Código: 1073   
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizado 

8.808.689,06 7.056.955,12 -146.404,45 Vaga disponibilizada 
500 (Ano 2010) 

1720 (Ano 
2011) 

1.720 (Ano 
2010) 

1.943 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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QUADRO A.2.2.3.3C – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4004 Tipo:  Atividades 
Título Serviços á comunidade por meio da extensão universitária. 

Objetivo 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com 
vistas a disseminar o conhecimento. 

Programa Brasil Universitário Código: 1073   
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

128.310,57 5.822,54 -122.488,03 Pessoa beneficiada 
430 (Ano 2010) 

646.827 (Ano 2011) 

616.423 (Ano 
2010) 

738.099 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3D – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4006 Tipo:  Atividades 
Título Funcionamento de cursos de pós-graduação 

Objetivo 

Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento 
científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do 
Brasil. 

Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica. Código: 1375   
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

16.826,22 3.450,00 -2.782,24 Aluno matriculado 
3.450 (Ano 2010) 
2.585 (Ano 2011) 

2.762 (Ano 
2010) 

2.601 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3E – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4008 Tipo:  Atividades 

Título 
Acervo bibliográfico destinado às instituições federais de ensino superior e hospitais de 
ensino. 

Objetivo 

Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento 
científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do 
Brasil. 

Programa Brasil Universitário Código: 1073 
Unidade 26282 
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Orçamentária 
Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 

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

Valor em 
01/01/2013 

Valor 
Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizado 

84.801,41 1.349,41 -83.452,00 Volume disponibilizado 12.000 4.511 
Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3F – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 4009 Tipo:  Atividades 

Título 
Funcionamento de Cursos de Graduação. 

Objetivo 

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com 
vistas a disseminar o conhecimento. 

Programa Brasil Universitário Código: 1073   
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

433.023,33 216.886,95 -164.072,97 Aluno matriculado 
10.650 (Ano 2010) 
11.373 (Ano 2011) 

11.347 (Ano 
2010) 

11.918 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3G – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2991 Tipo:  Atividades 
Título Funcionamento do Ensino Médio na rede federal. 

Objetivo 

Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas 
condições de acesso e permanência. 

Programa Brasil Escolarizado. Código: 1061  
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 
medida 

Realizado 

2.661,75 ,00 ,00 Aluno matriculado 

500 (Ano 
2010) 

480 (Ano 
2011) 

480 (Ano 
2010) 

480 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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QUADRO A.2.2.3.3H – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 2992 Tipo:  Atividades 
Título Funcionamento da Educação Profissional. 

Objetivo 

Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com 
melhoria da qualidade. 

Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. Código: 1062  
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

41.167,33 519,02 -35.465,51 Aluno matriculado 
650 (Ano 2010) 
460 (Ano 2011) 

465 (Ano 
2010) 

480 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 

QUADRO A.2.2.3.3I – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA 2013 - RESTOS A PAGAR - OFSS 

Identificação da Ação 
Código 8667 Tipo:  Atividades 
Título Pesquisa universitária e difusão de seus resultados. 

Objetivo 

Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento 
científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do 
Brasil. 

Programa Desenvolvimento do Ensino de Pós-graduação e de Pesquisa Científica. Código: 1375 
Unidade 
Orçamentária 

26282 

Ação Prioritária ( ) Sim ( x )Não  Caso positivo: (  )PAC   (  ) Brasil sem Miséria 
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 
Valor em 

01/01/2013 
Valor 

Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta Unidade de medida Realizado 

10.989,71 0,00 -198,42 Pesquisa publicada 
6.960 (Ano 2010) 
6.720 (Ano 2011) 

6.690 (Ano 
2010) 

7.120 (Ano 
2011) 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Situacional:  

A Universidade Federal de Viçosa procedeu à inscrição de despesas com restos a pagar no 
encerramento do exercício financeiro, observadas as condições estabelecidas nos Decretos 
93.872/1986 e 7.654/2011. 

Assim, os valores inscritos em restos a pagar das ações que não constam da LOA 2013 
seguiram indicação do ordenador de despesas e têm validade até 30 de junho do segundo ano 
subsequente ao de sua inscrição. Contudo, poderão permanecer válidos, após esta data, mediante as 
seguintes situações: 

I- refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou 
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mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com 
execução iniciada até a data prevista no § 2o; ou 

II - sejam relativos às despesas: a) do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; b) do 
Ministério da Saúde; ou c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino. 

A execução iniciada referida no item I se aplica em casos de aquisição de bens, se a despesa 
for constatada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e nos casos de realização de 
serviços e obras, se a despesa for verificada pela realização parcial com a medição correspondente 
atestada e aferida. 

As Ações 10G1, 11DO, 4004, 4006, 8667, 4008, 4009, 2992 e 2991 não constam da LOA 
2013 e ainda tem valores inscritos em restos a pagar. 

O valor de restos a pagar da Ação 10G1 é do ano de 2011 e 95% de seu total se referem a 
material permanente e 5% a material de consumo. 

A ação 11DO teve inscritos em restos a pagar os valores de R$2.528.904,03, referente ao 
ano de 2012 e R$6.279.785,03 de 2011 relativos a despesas com investimento. Observa-se que 82% 
do valor total já foram liquidados. 

A ação 4004 teve R$128.310,57 inscritos em restos a pagar, sendo R$2.693,00 de 2010 e 
R$125.617,57 de 2011. Contudo, observa-se que 100% destes valores já foram liquidados ou 
cancelados. 

A ação 4006 teve R$16.310,57 inscritos em restos a pagar, sendo R$57,24 de 2010 e 
R$16.768,98 de 2011. Observa-se que 37% do valor total já foram liquidados ou cancelados. 

Do valor total inscrito em restos a pagar da ação 4008, referente a material permanente de 
acervo bibliográfico do ano 2011, 100% já foram liquidados ou cancelados. 

Do valor total inscrito em restos a pagar da ação 4009 (R$231.742,33 de 2010 e 
R$201.281,00 de 2011), 88% já foram liquidados ou cancelados e são, em sua maioria, despesas 
com obras. 

A ação 2991 teve R$2.661,75 inscritos em restos a pagar, sendo R$342,80 de 2010 e 
R$2.318,95 de 2011, em material de consumo. 

A ação 2992 teve R$41.167,33 inscritos em restos a pagar, sendo R$18.161,07 de 2010 e 
R$23.006,26 de 2011, a maioria em material de consumo. Ressalta-se que 87% do valor total já 
foram liquidados ou cancelados. 

Do valor total de inscritos em restos a pagar da ação 8667, apenas R$89,52 são de 2010 e 
R$10.900,19 de 2011. 

De maneira geral, a razão predominante para a permanência de valores em restos a pagar se 
refere à inadimplência de parte dos fornecedores, que não respeitam o prazo de entrega, 
descumprindo, consequentemente, suas obrigações com a Instituição. 

Por isso, a UFV tem implementado mecanismos de controle mais rigorosos. Foi instituída, 
em 05/09/2011, por meio da Portaria RTR nº 1.150/2011, Comissão Técnica de Execução de 
Empenho, cuja atribuição é analisar e conceder prazos de entrega de mercadorias, não eximindo o 
fornecedor das sanções civis e administrativas cabíveis. Em março de 2013 foi iniciado, por essa 
mesma comissão, trabalho de identificação das causas para os empenhos inscritos em restos a pagar 
e ainda não liquidados, e de posterior cobrança dos respectivos fornecedores. 
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2.2.3.4 Ações - Orçamento de investimento - OI  

Este subitem também não se aplica à UFV, visto que essa UJ não possui créditos 
provenientes do Orçamento de Investimento. 

2.2.3.5 Análise situacional 

Conforme Portaria TCU nº 175/2013, a unidade jurisdicionada deverá fazer análise da 
execução de forma individualizada ou para o conjunto das ações, devendo a escolha sobre uma ou 
outra forma considerar a que melhor se adequa ao acompanhamento da gestão, notadamente face ao 
número de ações sob a responsabilidade da unidade. 

Assim, optou-se por fazer a análise situacional ao final de cada Quadro demonstrativo da 
execução orçamentária, financeira e metas que compõem a série A.2.2.3.2 e A.2.2.3.3. 

2.3 Informações sobre outros resultados da gestão 

Além das relevantes realizações da UFV relatadas no subitem 2.1 deste Relatório, são 
utilizados pela Instituição outros indicadores para monitoramento e demonstração do desempenho 
da gestão. 

A UFV possui indicadores institucionais próprios que são utilizados na composição de 
matrizes de alocação interna das cotas orçamentárias das unidades Acadêmicas e Administrativas. O 
uso desses indicadores possibilita adoção de gestão baseada em critérios e transparência, sendo 
valorizado o desempenho e a produtividade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A seguir são listados alguns desses indicadores: 

 Índice de Atividades de Extensão – IAE: é o resultado da divisão entre o número de 
atividades de extensão realizadas pelo Departamento e seu número de docentes; 

 Índice de Produção Científica – IPCI: corresponde ao total de publicações do 
Departamento dividido pelo seu número de docentes; 

 Índice de Qualificação do Corpo Docente – IQCD: indica a qualificação dos 
docentes de um Departamento em especialistas, mestres e doutores, tendo cada categoria um peso; 

 Índice de Projetos de Pesquisa – IPP: corresponde ao número de projetos de pesquisa 
desenvolvidos pelo Departamento dividido pelo seu número de docentes. 

A aplicação desses indicadores tem contribuído para incentivar a dedicação dos técnicos e 
dos docentes da UFV, gerando melhora progressiva da produtividade em ensino, pesquisa e 
extensão. 

Além desses índices, a UFV utiliza em suas matrizes de alocação interna de distribuição de 
cotas orçamentárias outros parâmetros, como Carga Horária de Aula Prática, Carga Horária de Aula 
Teórica e Número de Alunos nas Disciplinas. Tais parâmetros visam valorizar as atividades das 
unidades acadêmicas que possuem elevada carga horária didática, além de promover melhor 
dimensionamento das turmas no que diz respeito ao número de alunos. 

Adicionalmente, os indicadores acima mencionados são utilizados também nos processos de 
promoção na carreira docente, demonstrando que a UFV reconhece a importância de indicadores de 
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qualidade como critério para melhorar a gestão de recursos humanos e orçamentários. 

Especificamente na área acadêmica, a Instituição também utiliza alguns indicadores para 
acompanhar o desempenho de suas atividades, conforme Tabela 29. 

Tabela 29 – Indicadores utilizados pela UFV 
INDICADORES 2011 2012 2013 

Número Médio de Disciplinas Cursadas 6,44 6,06 6,19 
Carga Horária Semanal Média Cursada 26,47 24,72 25,32 
Média de Créditos Cursados 23,63 22,14 22,70 
Índice de Aprovação 86,50% 90,43% 84,83% 
Índice de Reprovação 10,58% 7,39% 11,84% 
Índice de Abandono 2,91% 2,18% 3,32% 
Coeficiente Médio de Rendimento dos Alunos 68,20 68,20 68,20 
Média de Alunos Matriculados por Disciplina 53,95 47,08 49,02 
Média de Abandonos por Disciplina 1,57 1,03 1,63 

Dados extraídos do sistema em 11-3-2014 

Em virtude da greve ocorrida nas Universidades Federais no ano de 2012, os dados de 2013 são parciais, visto que seu período letivo ainda estava em 
curso em 2014. 

Fonte: PPO 

Vale destacar que a UFV busca a melhoria de sua gestão e desempenho baseando-se, 
também, nos indicadores nacionais adotados nos processos de avaliação da Instituição (Sinaes-CPA 
e TCU), dos cursos (Sinaes-Inep) e dos programas de pós-graduação (Capes). 
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3. Estruturas de governança e de autocontrole da gestão 

(Parte A, item 3 – Anexo II da DN TCU nº 119, de 18/01/2012) 

3.1 Estruturas de governança 

A Universidade Federal de Viçosa adota modelo de gestão baseado na estrutura colegiada. 
Conta com dois colegiados superiores máximos, presididos pelo Reitor, com funções normativas, 
consultivas e deliberativas: o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, responsável pela 
coordenação e supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, no plano didático-
científico; e o Conselho Universitário – CONSU, com as questões de administração geral da 
Instituição. 

As Pró-Reitorias das atividades-fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) da Instituição contam, 
cada uma delas, com o Conselho Técnico, assim como a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
conta com o Conselho Comunitário. 

As Pró-Reitorias das atividades-meio compreendem as atividades de Administração e 
Gestão da Infraestrutura dos Campi, Gestão de Pessoas, e Planejamento e Orçamento. Esta última é 
responsável pelas atividades de organização, gestão de material e patrimônio, e planejamento e 
execução financeira e orçamentária da Instituição. 

Os campi UFV-Florestal e UFV-Rio Paranaíba contam com o Conselho Acadêmico e 
Administrativo. Estes campi contam com os Institutos (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da 
Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais), aos quais estão vinculados 
os cursos de graduação e os programas de pós-graduação. 

Os Centros de Ciências (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas 
e Tecnológicas e Ciências Humanas, Letras e Artes), no Campus Viçosa, têm sua gestão didático-
pedagógica exercida pela Câmara de Ensino, enquanto as questões acadêmico-administrativas são 
apreciadas pelo Conselho Departamental, que é um colegiado consultivo e deliberativo. 

Vinculados a estes Centros estão os Departamentos, que constituem unidades básicas da 
estrutura universitária para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de 
distribuição de pessoal e compreendem disciplinas afins oferecidas para os cursos de graduação e 
pós-graduação, sendo sua gestão feita pelo Colegiado do Departamento. 

Além disso, cada curso de graduação e programa de pós-graduação conta com uma 
Comissão Coordenadora, responsável pela coordenação didático-pedagógica. 

Esses colegiados respondem pela definição de linhas estratégicas da Instituição em sua área 
de competência, cuja operacionalização é acompanhada pelo dirigente da unidade específica, 
respeitada a legislação pertinente. 

Nesse processo de gestão colegiada, é importante ressaltar que os colegiados e comissões 
são compostos por membros representantes da comunidade acadêmica, dos segmentos estudantil, 
docente e técnico-administrativo e da comunidade local, no que couber. 

A UFV busca adotar a gestão compartilhada e participativa em sua estrutura formal e 
também constitui comissões específicas, de teor técnico e de assessoramento e avaliação, para tratar 
de questões estratégicas para a Instituição, como: Comissão Permanente de Pessoal Docente – 
CPPD, Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação da UFV – CISTA, Comissão de Espaço Físico – COESF, Comissão 
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Permanente de Propriedade Intelectual – CPPI, Comissão Executiva de Tecnologia da Informação – 
COETI, Comissão Permanente de Avaliação de Disciplinas – COPAD, Comissão Permanente da 
Semana do Fazendeiro, Comissão Própria de Avaliação – CPA, Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos, Comissão de Ética no Uso de Animais e outras. 

Buscando pautar suas ações nos princípios da eficiência, presteza, comprometimento, 
qualidade e transparência na gestão pública, a UFV dispõe de um Sistema de Ouvidoria, 
disponibilizado para a comunidade acadêmica e geral, o qual recebe manifestações de reclamações, 
denúncias, críticas, sugestões ou elogios. Conta, também, com o site Acesso à Informação 
(www.sic.ufv.br) e com o Portal da Transparência Pública. 

A Auditoria Interna integra a estrutura de controle interno, com ações de assessoramento à 
administração superior e de orientação e supervisão do controle interno, com vistas ao alcance da 
eficácia, eficiência e de redução de riscos das operações. 

3.2 Avaliação do funcionamento dos controles internos 

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ 

Elementos do sistema de controles internos a serem avaliados Valores 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1- A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

    X 

2- Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores 
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 

   X  

3- A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  
4- Existe código formalizado de ética ou de conduta.    X  
5- Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

   X  

6- Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores 
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

    X 

7- As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X 

8- Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  
9- Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 
UJ. 

   X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10- Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11- Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

   X  

12- É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

    X 

13- É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

   X  

14- A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

   X  

15- Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

   X  

16- Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

    X 

17- Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

    X 
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Elementos do sistema de controles internos a serem avaliados Valores 
18- Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade. 

   X  

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19- Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

    X 

20- As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 
de acordo com um plano de longo prazo. 

   X  

21- As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

   X  

22- As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle. 

    X 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23- A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

    X 

24- As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25- A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

   X  

26- A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   X  

27- A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28- O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade 
e qualidade ao longo do tempo. 

    X 

29- O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

    X 

30- O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.     X 
Análise Crítica: A avaliação dos sistemas de controle internos levou em consideração o funcionamento geral na 
Instituição, de órgãos afetados à execução e controle de atividades de natureza acadêmico-administrativa, quanto aos 
aspectos técnico-operacionais e legais. A metodologia utilizada para análise dos quesitos baseou-se em discussões e 
avaliações que ocorreram em reunião com a participação da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, Auditoria 
Interna, Diretoria Financeira, Diretoria de Material e Gabinete da Reitoria. Os quesitos foram analisados 
individualmente e a resposta, quando não obtida por consenso, foi decidida por meio de aferição da maioria. 
Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 
em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 
sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

Fonte: SIAFI Gerencial 

3.3 Remuneração paga a Administradores 

Não se aplica. 

3.4 Sistema de correição 

A Universidade Federal de Viçosa conta com a Seção de Sindicâncias e Processos 
Disciplinares, vinculada funcionalmente à Reitoria, onde as Comissões nomeadas exercem os 



 
139 

trabalhos relativos aos Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicâncias, bem como aos 
Termos Circunstanciados Administrativos (TCAs). Essa seção conta com espaço físico próprio e 
equipamentos, a fim de promover apoio logístico e secretarial ao trabalho das comissões. 

No ano de 2013 foram instaurados 20 processos, conforme tabela a seguir. 

Tabela 30 – Dados correcionais gerais – servidores estatutários – Ano 2013 
DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

PADs instaurados 5 
Sindicâncias Punitivas instauradas 2 
Sindicâncias Investigativas instauradas 13 
PADs julgadas 2 
Sindicâncias julgadas 13 
Quantidade de suspensões aplicadas a estatutários 0 
Quantidade de advertências aplicadas a estatutários 3 
Fonte: CGU-PAD 
 

Quanto a “Celetistas demitidos por justa causa em 2013”, nada temos a informar. 

3.5 Cumprimento pela instância de correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 

A condução dos trabalhos obedece aos preceitos estabelecidos nos artigos 116 a 182 da Lei 
nº 8.112/1990 e o andamento processual é lançado, desde o ano de 2007, no Sistema de Gestão de 
Processos Disciplinares – CGU-PAD, em atendimento ao disposto nos artigos 4º e 5º da Portaria nº 
1.043, de 24/07/2007, da Controladoria-Geral da União. 

3.6 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos 
controles internos 

A UFV ainda não tem instituído o conjunto de indicadores para monitorar e avaliar o seu 
modelo de governança e efetividade dos controles internos. Por ora as avaliações circunscrevem 
apenas conjuntos de elementos de valoração de dimensões do esforço (economicidade, excelência, 
execução) e dimensões do resultado (eficácia, efetividade, eficiência,) para avaliar o desempenho. 
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4. Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira 

(Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

4.1 Execução das despesas 

Este grupo fornece dados sobre a programação da despesa, movimentação de créditos 
interna e externa e execução das despesas por modalidade de contratação, bem como por grupo de 
elemento de despesa. 

4.1.1 Programação 

O quadro A.4.1.1 registra o total de R$549.856.184,00 da dotação inicial aprovada pela Lei 
Orçamentária Anual nº 12.798, de abril de 2013 para as despesas correntes e de capital. 

Ao longo do exercício, a Unidade Orçamentária 26282 recebeu créditos suplementares no 
valor de R$116.428.454,00. Os créditos extraordinários abertos foram cancelados ao longo do ano, 
além desse, houve o cancelamento de R$757.078,00. Dessa forma, o recurso total disponível, no 
ano de 2013 para UFV, foi de R$666.073.560,00. 

QUADRO A.4.1.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS 

Unidade Orçamentária: 
Fundação Universidade Federal de Viçosa 

Código UO: 26282 UGO: 154051 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  428.277.006,00 0,00 91.593.652,00 

C
R

É
D

IT
O

S

 

Suplementares 0,00 0,00 0,00 Suplementares 93.717.900,00  15.360.346,00 

Especiais 
Abertos 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 

Extraordinários 
Abertos 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados -184.982,00 0,00 -572.096,00 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 
Dotação final 2013 (A) 521.809.924,00 0,00 106.381.902,00 
Dotação final 2012(B) 452.775.714,00 0,00 95.385.970,00 
Variação (B/A-1)*100 15,25 0,00 11,53 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Grupos de Despesa Capital 9 - Reserva de 

Contingência 4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização 
da Dívida 

DOTAÇÃO NICIAL 29.985.526,00 0,00 0,00 0,00 

 

C
R

É
D

IT
O

S

 

Suplementares 7.896.208,00 0,00 0,00 0,00 
Suplementares 0,00 0,00 0,00 0,00 
Especiais 

Abertos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extraordinários 
Abertos 9.995.175,00 0,00 0,00 0,00 
Reabertos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créditos Cancelados -9.995.175,00 0,00 0,00 0,00 

Outras Operações 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dotação final 2013 (A) 37.881.734,00 0,00 0,00 0,00 
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Dotação final 2012(B) 35.165.639,00 0,00 0,00 0,00 
Variação (B/A-1)*100 7,72 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

4.1.1.1 Análise crítica 

Do recurso total, créditos originário, suplementar e extraordinário, disponível para UFV no 
ano de 2013, 78,34% representam o orçamento para despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 
15,97% para Outras Despesas Correntes e 6,03% para as despesas em Investimentos. 

A dotação orçamentária disponibilizada para Pessoal e Encargos Sociais apresentou em 2013 
um acréscimo de 15,25% em relação a 2012, visando suprir à contratação de docentes e servidores 
técnico-administrativos e melhoria na tabela salarial dos servidores. 

No grupo Outras Despesas Correntes, houve um acréscimo de 11,53% na LOA em relação a 
2012. Apesar desse aumento, os limites estabelecidos para custeio não foram suficientes para o 
desenvolvimento das ações da UFV, devido ao momento da expansão da universidade, que tem 
provocado aumento nas despesas fixas, principalmente com a contratação de mão de obra 
terceirizada. 

No Quadro acima observa-se também um acréscimo de 7,72% dos recursos destinados a 
despesas de investimento. 

Dos Créditos Suplementares recebidos ao longo do ano, no valor de R$116.974.454,00, 
foram destinados 80,12% às despesas com pessoal e benefícios, 13,13% a Outras Despesas 
Correntes e 6,75% a investimento. 

4.1.2 Movimentação de créditos interna e externa 

O Quadro A.4.1.2.1 deste subitem não se aplica à Universidade Federal de Viçosa, visto 
que ela possui apenas uma Unidade Orçamentária (UO 26282) e não existe outra UJ em seu âmbito 
(da UO). Além disso, segundo a DN TCU nº 127/2013, não devem ser informadas as 
movimentações internas entre as UG associadas à UJ. Também não se aplicam o subitem 4.2, 
referente a Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e o subitem 4.5.1, 
pois não há utilização da Conta do Tipo B para Suprimento de Fundos pela UFV. 

O Quadro A.4.1.2.2, denominado Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de 
Despesa, compreende o conjunto dos créditos orçamentários concedidos ou recebidos de UG não 
associada à Unidade Orçamentária 26282. Ou seja, os créditos orçamentários concedidos são 
aqueles que a UFV recebe via LOA e, devido a acordos e termos de cooperação entre outras 
Unidades Orçamentárias, cede uma porcentagem desses créditos a outras UJ. 

Quanto aos créditos recebidos por movimentação orçamentária externa, trata-se de créditos 
de outras UJ que são concedidos a UO 26282 também através de acordos e termos de cooperação. 
Como, por exemplo, créditos recebidos via FNDE, MAPA, FNS, MEC – Pronatec, entre outros. 
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QUADRO A.4.1.2.2 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA 

Origem da 
Movimentação 

UG 

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros 
e 

Encargos 
da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

- 090032 '262822884609010005 2.283.383,00 ,00 ,00 
- 090032 2628228846090100G5 271.520,00 ,00 ,00 

Total Créditos Concedidos: Pessoal e Encargos 
Sociais 

2.554.903,00 ,00 ,00 

- 090032 262822884609010005 ,00 ,00 534.455,00 
- 153010 2628212364203220RK ,00 ,00 427,36 
- 153015 2628212364203220RK ,00 ,00 1.709,44 
- 153030 2628212364203220RK ,00 ,00 854,72 
- 153032 2628212364203220RK ,00 ,00 11.111,37 
- 153035 262821236423220RK ,00 ,00 3.276,43 
- 153036 2628212364203220RK ,00 ,00 3.133,97 
- 153038 2628212364203220RK ,00 ,00 854,72 
- 153046 2628212364203220RK ,00 ,00 5.197,93 
- 153052 2628212364203220RK ,00 ,00 1.139,63 
- 153056 2628212364203220RK ,00 ,00 4.843,42 
- 153061 2628212364203220RK ,00 ,00 58.704,57 
- 153062 2628212364203220RK ,00 ,00 13.248,17 
- 153065 2628212364203220RK ,00 ,00 1.994,35 
- 153115 2628212364203220RK ,00 ,00 8.482,17 
- 153165 2628212364203220RK ,00 ,00 1.424,53 
- 153166 2628212364203220RK ,00 ,00 2.564,16 
- 154040 2628212364203220RK ,00 ,00 1.994,35 
- 154043 2628212364203220RK ,00 ,00 7.122,68 
- 154046 2628212364203220RK ,00 ,00 24.786,90 
- 154049 2628212364203220RK ,00 ,00 854,72 
- 154069 2628212364203220RK ,00 ,00 9.401,93 
- 158123 2628212364203220RK ,00 ,00 1.994,35 

Total Créditos Concedidos: Outras Despesas 
Correntes 

,00 ,00 699.576,87 

Recebidos 

420013 - 2210120125202820ZX ,00 ,00 80.000,00 
420013 - 2210120608201420ZV ,00 ,00 20.000,00 
13005 - 2210120609202820ZW ,00 ,00 122.101,32 
135046 - 2220220572204220Y6 ,00 ,00 26.495,81 
152734 - 261011236420324005 ,00 ,00 1.522.268,22 
152734 - 261011236420328282 ,00 ,00 899.989,97 
153046 - 2623412364203220RK ,00 ,00 8.369,50 
153103 - 2624312364203220RK ,00 ,00 1.263,47 
153114 - 2624412364203220RK ,00 ,00 555,74 
153036 - 2625512364203220RK ,00 ,00 400.083,30 
153015 - 2625712363203120RL ,00 ,00 408,50 
153028 - 2626012364203220RK ,00 ,00 914,26 
154040 - 2627112364203220RK ,00 ,00 1.550,00 
154044 - 2627512364203220RK ,00 ,00 1.879,32 
154045 - 2627612364203220RK ,00 ,00 1.594,72 
154046 - 262771236420328282 ,00 ,00 16.800,00 
154069 - 2628512364203220RK ,00 ,00 17.098,40 
154069 - 262851236420328282 ,00 ,00 2.041,60 
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154003 - 262911236420320487 ,00 ,00 2.080.365,17 
153173 - 262981230620308744 ,00 ,00 87.000,00 
153173 - 2629812363203120RW ,00 ,00 2.672.258,85 
153173 - 262981236320318252 ,00 ,00 261.679,98 
153173 - 2629812368203020RJ ,00 ,00 480.000,00 
257001 - 3690110128201520YD ,00 ,00 13.725,82 
257001 - 3690110305201520YJ ,00 ,00 118.973,00 
380001 - 3810111334202920YT ,00 ,00 19.759,88 
530023 - 5310122691202920N8 ,00 ,00 3.483.860,56 

Total Créditos Recebidos: Outras Despesas 
Correntes 

,00 ,00 12.341.037,29 

Origem da 
Movimentação 

UG 

Classificação da ação 

DESPESA DE CAPITAL 

Concedente Recebedora 
4 – Investi- 

mentos 

5 – 
Inversões 
Financeir

as 

6 – 
Amortização 

da Dívida 

Concedidos - - - ,00 ,00 ,00 

Recebidos 

153028 - 262601236420328282 1.045.454,54 ,00 ,00 
154003 - 2629112364203220GK 1.755.903,91 ,00 ,00 
153173 - 262981236320318252 94.715,00 ,00 ,00 
393003 - 392522678220757F51 4.756.662,00 ,00 ,00 

Total Créditos Recebidos: Despesa de Capital 7.652.735,45 ,00 ,00 
Créditos Concedidos Total 3.254.479,87 
Créditos Recebidos Total 19.993.772,84 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Crítica 
No Quadro acima, no grupo Despesas Correntes houve a concessão de créditos através de 

Movimentação externa no valor de R$3.254.479,87. Desse valor, 78,50% referem-se a Pessoal e 
Encargos Sociais e são relativos à descentralização automática ao Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (UG 090032), para o cumprimento de sentença judicial transitado em julgado (precatórios) e 
contribuição da União para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 
decorrentes do pagamento de precatórios. 

Os 21,50% do restante dos créditos concedidos referem-se ao grupo de Outras Despesas 
Correntes. Desse total, R$534.455,00 também se tratam de descentralização automática ao Tribunal 
Regional Federal (UG 090032) para o cumprimento de sentença judicial transitado em julgado e 
R$165.121,87 tratam-se de descentralizações de crédito a diversas Universidades e Institutos 
Federais para pagamento a servidores pela participação em banca examinadora e elaboração de 
concurso. 

Quanto aos créditos recebidos por movimentação externa, esses possibilitaram a 
complementação da dotação orçamentária para a execução das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da UFV. A Unidade Orçamentária 26282 recebeu, em 2013, um montante de 
R$19.993.772,84 de descentralização de crédito. 

Desse total, 61,72% referem-se a créditos recebidos por movimentação externa no grupo 
Outras Despesas Correntes (R$12.341.037,29) e o restante, 38,28%, são créditos recebidos para 
Investimentos (R$7.652.765,45). 

Dos R$12.341.037,29 de créditos recebidos por movimentação externa para despesas 
correntes, ressalta-se que 28,37% são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE (UG 153173) para financiar diversos programas, tais como Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE, Programa de Educação Profissional e Tecnológica a Distância – E-
TEC Brasil, Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo – 
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PROCAMPO e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Este 
último recebeu no ano de 2013 o montante de R$2.672.258,85 com o objetivo de melhorar os 
cursos de qualificação profissional presencial e a distância. 

Ainda no grupo de Outras Despesas Correntes, 28,23% dos créditos recebidos são 
originários do Ministério da Integração Nacional (UG 530023) para atender à execução do projeto 
Desenvolvimento Sustentável “Busca Ativa”; 19,63% foram enviados pelo Ministério da Educação 
(UG 152734) para apoio à residência em saúde e consolidação do curso de Medicina. A Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – FUCAPES/DF (UG 154003) 
enviou 16,86% desse recurso para atender à reestruturação e expansão das IFES, com a concessão 
de bolsa de Pós-Doutorado através do Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP. 

Os demais créditos recebidos em Despesas Correntes correspondem a 6,92% e vieram do 
Fundo Nacional da Saúde (UG 257001), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(UG 420013 e UG 13005), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (UG 135046), do 
Ministério do Trabalho (UG 380001), e de diversas Universidade e Institutos Federais para 
promover a reorientação da formação profissional em saúde (Pró Saúde e Pet Saúde); apoiar estudos 
e pesquisas voltados para ações de vigilância, prevenção e controle da Leishmaniose e outras 
doenças negligenciadas; atender termos de cooperação técnica; realizar o 7º Congresso Brasileiro de 
Melhoramento de Plantas; e remunerar servidores devido à participação em Bancas de Concursos. 

A Movimentação Externa dos créditos recebidos em Despesa de Capital totalizaram 
R$7.652.735,45. Desse total, 62,16% são destaques recebidos do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT (UG 393003) para apoio administrativo, técnico e 
operacional, abrangendo a supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de 
programas ambientais para as obras do trecho rodoviário nas divisas PI/BA, BA/SE na BR – 235 no 
Estado da Bahia. A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – 
FUCAPES/DF (UG 154003) enviou 22,94% para o Programa Pró-Equipamentos; 13,66% são 
provenientes da Bancada Mineira (UG 153028); e 1,24% vieram do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE (UG 153173) para o Programa E-TEC Brasil. 

4.1.3 Realização da despesa 

As informações sobre a realização da despesa serão apresentadas de acordo com a origem do 
crédito, se originários ou recebidos por movimentação externa, por intermédio dos seguintes 
quadros: 

a. Despesas por Modalidade de Contratação; 

b. Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa. 

Os Quadros A.4.1.3.1 a A.4.1.3.4 a seguir destinam-se à demonstração da execução das 
despesas cujos créditos orçamentários foram recebidos diretamente da LOA. Já os Quadros 
A.4.1.3.5 e A.4.1.3.6 apresentam a execução das despesas dos créditos recebidos por Movimentação 
Externa. 

4.1.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação – Créditos Originários – Total 

O Quadro A.4.1.3.1 abaixo, denominado Despesas por Modalidade de Contratação dos 
créditos originários da UJ - Total, apresenta os meios de contratação utilizados pela Instituição, 
considerando a totalidade dos recursos da UO 26282, mesmo que a UFV não seja responsável pela 
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totalidade de sua execução direta, já que alguns dos recursos recebidos via LOA são concedidos a 
outras Unidades Orçamentárias através de movimentação externa de créditos, conforme explicitado 
no Quadro A.4.1.2.2. 

QUADRO A.4.1.3.1.– DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 
ORIGINÁRIOS - TOTAL 

Unidade Orçamentária: Fundação Universidade Federal de Viçosa  Código UO: 26282 UGO: 154051 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 
1. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 

47.841.687,79 34.710.382,45 41.044.726,44 33.780.131,03  

a) Convite ,00 ,00 ,00   
b) Tomada de Preços 620.573,92 350.317,88 513.359,55  350.317,88 
c)  Concorrência 3.039.376,53 1.970.300,30 1.114.623,95  1.968.859,81 
d) Pregão 44.181.737,34 32.389.764,27 39.416.742,94 31.460.953,34 
 d.1) Eletrônico 35.523.887,46 25.985.265,37 32.737.669,33 25.077.986,94 
d.2) Registro de Preço (d.2.1+d.2.2) 8.657.849,88 6.404.498,90 6.679.073,61 6.382.966,40 
  d.2.1) Adesão 51.158,14 998.369,41 51.158,14 998.369,41 
  d.2.2) Gerenciadora 8.624.691,74 5.406.129,49 6.627.915,47 5.384.596,99 
e)  Concurso ,00 ,00 ,00  0,00 
f)  Consulta ,00 ,00 ,00  0,00 
g) Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
,00 ,00 ,00  0,00 

2.  Contratações Diretas (h+i) 9.471.613,95 9.662.668,17 8.567.730,90  9.650.504,63 
h)  Dispensa 6.483.454,02 7.533.282,58 5.736.654,56  7.524.992,22 
i) Inexigibilidade 2.988.159,93 2.129.385,59 2.831.076,34 2.125.512,41 

3.  Regime de Execução Especial 83.628,31 73.656,78 83.628,31 73.656,78 
j) Suprimento de Fundos 83.628,31 73.656,78 83.628,31 73.656,78 

4.  Pagamento de Pessoal (k+l) 503.180.486,52 476.199.278,58 503.155.847,84 476.199.278,58 
k) Pagamento em Folha 502.098.456,19 475.002.261,88 502.073.817,51 475.002.261,88 
l) Diárias 1.082.030,33 1.197.016,70 1.082.030,33 1.197.016,70 

5.  Outros 48.011.450,11 10.573.740,83 47.837.227,53 8.347.980,36 
6.  Total (1+2+3+4+5) 608.588.866,68 531.219.726,81 600.689.161,02 528.051.551,38 
Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Crítica 

Observa-se no Quadro A.4.1.3.1 que, entre as modalidades de contratação realizadas, 
82,68% referem-se a pagamento de pessoal (item 4), seguido do item outras modalidade de 
contratação (item 05), com 7,89%, e licitação (item 1), com 7,86%. 

No item Outras modalidades de contratação, 98,64% dos valores empenhados foram 
executados pela UFV através das UG's 154051 e 154052. O restante da execução trata-se de 
créditos concedidos a outras Universidades Federais e Institutos Federais, a título de pagamento de 
servidores por participação de banca de concurso, e ao Tribunal Federal, como descentralização 
automática. 

Dos valores executados pela UFV no item outras modalidades de contratação, 36,38% 
tratam-se de benefícios, tais como auxílio-natalidade, alimentação, creche e transporte; 34,58% 
referem-se ao ressarcimento a assistência médica/odontológica; 15,66% são concessões de bolsas de 
estudos e pagamentos a estagiários; 8,88% são despesas com Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor – PASEP; e os 13,38% restantes, tratam-se de despesa em geral para o funcionamento 
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da Instituição. 

Na modalidade Licitação, 92,35% das despesas foram através do Pregão. Desse total, 
80,40% foram realizados através do Pregão Eletrônico e 19,60% através do Registro de Preço. 

O Registro de Preço apresentou um aumento de 35,18% em relação ao ano anterior, 
reforçando a política da Universidade em aproveitar as vantagens dessa modalidade, quais sejam a 
entrega dos bens adquiridos no momento previsto e/ou a minimização da permanência dos mesmos 
em estoque. 

Repetindo a política do ano de 2012, a UFV foi Gerenciadora em 99,62% dos Registros de 
Preço, o que lhe possibilitou especificar o produto de acordo com a sua necessidade e recebê-lo na 
própria Instituição. 

Em relação à modalidade Regime de Execução Especial – Suprimento de Fundos (item 03 
do quadro), ressalta-se que os motoristas da Instituição representam 90% dos agentes supridos e a 
execução dessa modalidade de contratação será explicada no Item 4.5, denominado Suprimento de 
Fundos. 

4.1.3.2 Despesas totais por modalidade de contratação – Créditos Originários – Executados 
diretamente pela UJ 

Os valores informados neste quadro abrangem apenas os recursos recebidos via LOA e 
executados diretamente pela Unidade Orçamentária 26282. 

QUADRO A.4.1.3.2 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – 
VALORES EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UJ 

Unidade Orçamentária: Fundação Universidade Federal de Viçosa  Código UO: 26282 UGO: 154051 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 
1. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f+g) 47.841.687,79 34.710.382,45 41.044.726,44 33.780.131,03  

a) Convite ,00 ,00 ,00   
b) Tomada de Preços 620.573,92 350.317,88 513.359,55  350.317,88 
c)  Concorrência 3.039.376,53 1.970.300,30 1.114.623,95  1.968.859,81 
d) Pregão 44.181.737,34 32.389.764,27 39.416.742,94 31.460.953,34 
  d.1) Eletrônico 35.505.887,46 25.985.265,37 32.737.669,33 25.077.986,94 
 d.2) Registro de Preço 

(d.2.1+d.2.2) 
8.657.849,88 6.404.498,90 6.679.073,61 6.382.966,40 

  d.2.1) Adesão 51.158,14 998.369,41 51.158,14 998.369,41 
  d.2.2) Gerenciadora 8.624.691,74 5.406.129,49 6.627.915,47 5.384.596,99 
e)  Concurso ,00 ,00 ,00  0,00 
f)   Consulta ,00 ,00 ,00  0,00 
g) Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
,00 ,00 ,00  0,00 

2.  Contratações Diretas (h+i) 9.471.613,95 9.662.668,17 8.567.730,90 9.650.504,63 
h)  Dispensa 6.483.454,02 7.533.282,58 5.736.654,56 7524.992,22 
i)  Inexigibilidade 2.988.159,93 2.129.385,59 2.831.076,34 2.125.512,41 

3.  Regime de Execução Especial 83.628,31 73.656,78 83.628,31 73.656,78 
j) Suprimento de Fundos 83.628,31 73.656,78 83.628,31 73.656,78 

4.  Pagamento de Pessoal (k+l) 500.733.336,49 474.278.428,57 500.708.697,81 472.323.472,10 
k) Pagamento em Folha 499.651.306,16 473.081.411,87 499.626.667,48 471.126.455,40 
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l)  Diárias 1.082.030,33 1.197.016,70 1.082.030,33 1.197.016,70 
5.  Outros 47.356.260,15 8.154.766,46 47.182.037,57 7.883.962,46 
6.  Total (1+2+3+4+5) 605.486.526,69 526.879.902,43 597.586.821,03 523.711.727,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Análise Crítica 

A composição das modalidades de contratação desse Quadro repete basicamente a mesma 
encontrada no Quadro A.4.1.3.1, as duas únicas diferenças encontram-se nos valores da modalidade 
“Pagamento em Folha” (item 4) e “Outros” (item 5), somando um montante de R$3.102.339,99. 

Essa diferença ocorreu porque esse valor foi executado por outras Unidades Orçamentárias, 
na modalidade de contratação “Pagamento em Folha”, que representa 78,88% desse valor. A 
execução ocorreu através das descentralizações automáticas à Justiça Federal (UO 12000), para o 
cumprimento de sentença judicial transitado em julgado, e contribuição da União para o custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, decorrentes do pagamento de precatórios. 
Na modalidade de contratação “Outros”, que representa 21,12% do total, parte também se trata de 
descentralização automática à Justiça Federal (UO 12000), para o cumprimento de sentença judicial 
transitado em julgado, e o restante foi executado por outras Universidades e Institutos Federais, 
para pagamento a servidores pela participação em banca examinadora e elaboração de concurso da 
UFV. 

4.1.3.3 Despesas por grupo e elemento de despesa – Créditos Originários - Total 

O Quadro A.4.1.3.3 abaixo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de 
Despesa dos créditos originários da UJ, dispõe sobre a totalidade dos recursos consignados à UO 
26282, não necessariamente executado por essa, contendo quatro colunas com os seguintes campos: 
Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP não processados e Valores Pagos. Cada coluna está 
dividida nos exercícios 2013 e 2012. As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três (3) 
grupos da Despesa Corrente, quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 
3 - Outras Despesas Correntes. Cada grupo de despesa apresenta os três elementos de maior 
montante empenhado em 2013 discriminados em ordem decrescente desse montante, enquanto o 
quarto elemento totalizador, denominado “Demais elementos do grupo”, acumula todos os demais 
elementos de despesa do grupo. 
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QUADRO A.4.1.3.3 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL 

Unidade Orçamentária: Universidade Federal de Viçosa  Código UO: 26282 UGO: 154051 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas Correntes Total 608.064.741,78 532.035.220,00 599.396.715,57 524.892.240,91 8.668.026,21 7.142.979,12 594.824.164,06 521.740.909,24 
1. Despesas de Pessoal 502.206.208,31 446.153.395,03 502.098.456,19 445.947.906,79 107.752,12 205.488,24 502.073.817,51 443.992.950,32 
Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil 

278.930.389,69 245.690.599,31 278.930.389,69 245.690.599,31 0,00 ,00 278.921.920,07 244.106.830,44 

Aposent. RPPS, Reser. 
Remuner. e Refor.Militar 

134.314.667,65  113.917.834,33 
134.314.667,65

  
113.917.834,33  0,00 ,00  134.300.917,69 113.917.834,33 

Obrigações Patronais 55.643.107,15  50.046.448,61 55.643.107,15  50.046.448,61  0,00 ,00  55.640.688,05 50.046.448,61 
Demais elementos do grupo 33.318.043,82  36.498.512,78 33.210.291,70  36.293.024,54 107.752,12 205.488,24  33.210.291,70 35.921.836,94 
2. Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Outras Despesas 
Correntes  105.858.533,47  85.881.825,00  97.298.259,38 78.944.334,12 8.560.274,09  6.937.490,88  92.750.346,55 77.255.223,95 

Outros Serviços de 
Terceiros- PJ 

36.172.184,14  28.701.997,20 31.290.450,70  25.272.977,78  4.881.733,44 3.429.019,42   29.384.609,54 24.600.179,36 

Indenizações e Restituições 16.454.741,23  13.337.628.52  16.454.741,23  13.337.628,52  0,00 0,00  16.452.152,46 13.337.628,52 
Auxilio-Alimentação 16.110.728,21  12.843.422,90  16.110.728,21  12.843.422,90  0,00 0,00  16.110.728,21 12.843.422,90 
Demais elementos do grupo 37.120.879,89  30.506.041,41 33.442.339,24  27.490.304,92 3.678.540,65 3.508.471,46  30.802.856,34 26.966.728,14 
DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas de Capital Total 37.626.344,07 28.426.428,08 9.192.151,11 6.327.485,90 28.434.192,96 22.098.932,18 5.864.996,96 6.310.642,14 
4. Investimentos 37.626.344,07 28.426.428,08 9.192.151,11 6.327.485,90 28.434.192,96 22.098.932,18 5.864.996,96 6.310.642,14 
Obras e Instalações 25.481.256,06 19.115.611,98 3.659.950,45 2.220.324,50 21.821.305,61 16.895.287,48 1.627.983,50 2.218.884,01 
Equipamento e Material 
Permanente 

12.145.088,01  9.310.806,10  5.532.200,66  4.107.161,40  6.612.887,35 5.203.644,70  4.237.013,46   4.091.758,13 

5. Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 
6. Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas Correntes e de 
Capital Total 

645.691.085,85 560.461.638,11 608.588.866,68 531.219.726,81 37.102.219,17 29.241.911,30 600.689.161,02 528.051.551,38 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica 

No Quadro A.4.1.3.3 o grupo com maior montante empenhado em 2013 é o de Pessoal, 
representando 77,78% do total de R$645.691.085,85, seguido de Outras Despesas Correntes, com 
16,39%, e, por fim, Investimentos, com 5,83%. 

Pelo terceiro ano consecutivo, o elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica continuou sendo o de maior montante empenhado (34,17%) dentro do Grupo Outras 
Despesas Correntes. Além disso, houve um aumento de 26,03% desse elemento em relação ao ano 
anterior. 

Vale destacar que o efeito da terceirização dos serviços tem impactado sensivelmente o 
orçamento, comprometendo recursos que poderiam ser destinados a atividade-fim. Além disso, 
verificou-se que os problemas enfrentados com algumas empresas terceirizadas reduziram-se 
sensivelmente, caracterizando uma boa gestão da UFV. 

O segundo grupo com maior valor empenhado dentro de Outras Despesas Correntes trata-se 
de Indenizações e Restituições, que se refere a ressarcimento de assistência médica e odontológica 
aos servidores e seus dependentes. 

No grupo Despesa de Capital houve a liquidação de apenas 24,43% dos recursos 
empenhados devido, principalmente, ao fato de serem obras de grande vulto, que demandam mais 
tempo para a sua execução. 

4.1.3.4 Despesas por grupo e elemento de despesa – Créditos Originários – Valores executados 
diretamente pela UJ 

A estrutura do Quadro A.4.1.3.3 se repete no Quadro A.4.1.3.4. A diferença é que no 
primeiro é considerada a integralidade dos recursos direcionados à UO 26282, enquanto no 
segundo, apenas os valores diretamente executados por ela. 
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QUADRO A.4.1.3.4 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – VALORES EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA 
UJ 

Unidade Orçamentária: Fundação Universidade Federal de Viçosa  Código UO: 26282 UGO: 154051 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas Correntes Total 604.810.263,26 527.489.907,41 596.294.375,58 520.552.416,53 8.515.887,68 6.937.490,88 591.721.824,07 514.401.084,86 
1. Despesas de Pessoal 499.651.306,16 442.100.817,38 499.651.306,16 442.100.817,38 ,00 0,00 499.626.667,48 440.145.860,91 
Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil 

278.930.389,69 245.690.599,31  278.930.389,69 245.690.599,31  ,00 0,00 
278.921.920,07

  
 244.106.830,44 

Aposent. RPPS, Reser. 
Remuner. e Refor.Militar 

134.314.667,65 113.917.834,33  134.314.667,65 113.917.834,33 ,00 0,00 
 134.300.917,6

9 
 113.917.834,33 

Obrigações Patronais 55.643.107,15 50.046.448,61  55.643.107,15 50.046.448,61 ,00 0,00  55.640.688,05 50.046.448,61 
Demais elementos do grupo 30.763.141,67 32.445.935,13  30.763.141,67 32.445.935,1  ,00 0,00 30.763.141,67  32.074.747,53 
2. Juros e Encargos da 
Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 

3. Outras Despesas 
Correntes 105.158.957,10 85.389.090,03  96.643.069,42 78.451.599,15  8.515.887,68  6.937.490,88 92.095.156,59  77.255.223,95 

Outros Serviços de 
Terceiros - PJ 

36.172.184,14 28.701.997,20 31.290.450,70  25.272.977,78  4.881.733,44  3.429.019,42 29.384.609,54  24.600.179,36 

Indenizações e Restituições 16.454.741,23 13.337.628,52  16.454.741,23  13.337.628,52  ,00 0,00 16.452.152,46 13.337.628,52 
Auxilio-Alimentação 16.110.728,21 12.843.422,90  16.110.728,21  12.843.422,90  ,00 0,00 16.110.728,21 12.843.422,90 
Demais elementos do grupo 36.421.303,52 30.506.041,41  32.787.149,28  26.997.569,95  3.634.154,24 3.508.471,46 30.147.666,38 26.473.993,17 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas de Capital Total 37.626.344,07 28.426.418,08 9.192.151,11 6.327.485,90 28.434.192,96 22.098.932,18 5.864.996.96 6.310.642,14 
4. Investimentos 37.626.344,07 28.426.418,08 9.192.151,11 6.327.485,90 28.434.192,96 22.098.932,18 5.864.996.96 6.310.642,14 

Obras e Instalações 25.481.256,06  19.115.611,98 3.659.950,45   2.220.324,50 21.821.305,61 
 16.895.287,4

8 
 1.627.983,50 2.218.884,01  

Equipamento e Material 
Permanente 

12.145.088,01  9.310.806,10  5.532.200,66  4.107.161,40  6.612.887,35 5.203.644,70   4.237.013,46 4.091.758,13  

5. Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 
6. Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00 
Despesas Correntes e de 
Capital total 

642.436.607,33 555.916.325,49 605.486.526,69 526.879.902,43 36.950.080,64 29.036.423,06 597.586.821,03 523.711.727,00 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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Análise Crítica 

A descrição e análise dos campos é a mesma do quadro anterior, alterando apenas a 
abrangência dos valores informados, já que esses se referem apenas aos diretamente executados 
pela Universidade Federal de Viçosa. 

Pode-se verificar que o Quadro A.4.1.3.4 possui uma diferença de R$3.254.478,52 nos 
valores empenhados em relação ao Quadro A.4.1.3.3. Essa diferença está distribuída entre os grupos 
Despesas de Pessoal e Outras Despesas Correntes, no quarto elemento totalizador denominado 
“Demais elementos do Grupo”. 

No grupo Despesas de Pessoal, que representa 78,50% desse valor, a execução ocorreu 
através das descentralizações automáticas à Justiça Federal (UO 12000) para o cumprimento de 
sentença judicial transitado em julgado e contribuição da União para o custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais, decorrentes do pagamento de precatórios. No Grupo 
Outras Despesas Correntes, que representa 21,50% do total, parte também se trata de 
descentralização automática à Justiça Federal (UO 12000), para o cumprimento de sentença judicial 
transitado em julgado, e o restante foi executado por outras Universidades e Institutos Federais, para 
pagamento a servidores pela participação em banca examinadora e elaboração de concurso da UFV. 

 

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

A Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UFV por Movimentação 
contempla os Quadros 4.1.3.5 e 4.1.3.6 com a mesma estrutura de informações daqueles referentes a 
Créditos Originários. A diferença entre os dois conjuntos está no fato de que o primeiro se refere à 
execução dos créditos iniciais recebidos da LOA ou dos créditos adicionais obtidos ao longo do 
exercício, enquanto o segundo se refere à execução dos créditos recebidos por movimentação 
externa. 

4.1.3.5 Despesas totais por modalidade de contratação – Créditos de Movimentação 

Os valores informados neste quadro abrangem as descentralizações de créditos, isto é, os 
destaques recebidos e a modalidade de contratação no qual eles foram executados pela Unidade 
Orçamentária 26282. 

QUADRO A.4.1.3.5 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO 

    Valores em R$1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 
2013 2012 2013 2012 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 2.049.169,27 1.543.963,32 1.631.826,42 1.385.288,50 
a) Convite 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Tomada de Preços 0,00 316.856,88 0,00 316.856,88 
c) Concorrência 0,00 0,00 0,00 0,00 
d) Pregão (d.1+ d.2) 2.049.169,27 1.227.104,44 1.631.826,42 1.068.431,62 

   d.1) Eletrônico 1.705.604,07 1.159.787,54 1.468.670,46 1.016.570,72 
  d.2) Registro de Preço 343.565,20 67.316,90 163.155,96 51.860,90 
e) Concurso 0,00 0,00 0,00 0,00 
f)  Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 
g) Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Contratações Diretas (h+i) 645.103,88 506.719,72 643.973,88 118.612,17 
h) Dispensa 524.284,28 500.305,72 523.154,28 114.178,17 
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i)  Inexigibilidade 120.819,60 6.414,00 120.819,60 4.434,00 
3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) Suprimento de Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 586.499,69 1.374.078,13 586.057,19 1.307.303,17 

k) Pagamento em Folha 0,00 865.604,01 0,00 798.829,05 
l)  Diárias 586.499,69 508.474,12 586.057,19 508.474,12 

5. Outros 3.554.888,75 1.070.348,79 3.535.648,75 1.039.188,86 
6. Total (1+2+3+4+5) 6.835.661,59 4.495.109,96 6.397.506,24 3.850.392,70 
Fonte: SIAFI Gerencial 

4.1.3.6 Despesas totais por grupo e elemento de despesa – Créditos de Movimentação 

Neste subitem, é apresentada a execução por grupo e elemento de despesa na qual os 
créditos recebidos por movimentação foram executados pela UO 26282. 

O Quadro A.4.1.3.6 contém quatro colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, 
Despesa Liquidada, RP não processados e Valores Pagos. Cada coluna está dividida nos exercícios 
2013 e 2012. As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três grupos da Despesa 
Corrente, quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas 
Correntes. Cada grupo de despesa apresenta os três elementos de maior montante empenhado em 
2013 discriminados em ordem decrescente desse montante, enquanto o quarto elemento totalizador, 
denominado “Demais elementos do grupo”, acumula todos os demais elementos de despesa do 
grupo. 
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QUADRO A.4.1.3.6 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENT AÇÃO 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas Correntes Total 12.335,758,45 7.889.214,66 6.816.715,79 4.116.453,64 5.519.042,66 3.772.761,02 6.387.646,44 3.471.736,38 
1. Despesas de Pessoal ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2. Juros e Encargos da Dívida ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
3. Outras Despesas Correntes 12.335,758,45 7.889.214,66 6.816.715,79 4.116.453,64 5.519.042,66 3.772.761,02 6.387.646,44 3.471.736,38 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 5.720.584,98 3.425.556,69 1.035.362,99 868.473,60 4.685.221,99 2.557.083,09 993.783,44 457.737,08 
Material de Consumo 2.114.598,48 1.793.615,35 1.291.283,87 580.749,42 823.314,65 1.212.865,93 930.899,30 449.467,28 
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 1.794.080,89 268.954,00 1.794.080,89 268.954,00 ,00 ,00 1.794.080,89 268.954,00 
Demais elementos do grupo 2.706.494,10 2.401.088,62 2.695.988,04 2.398.276,62 10.506,06 2.812,00 2.668.882,81 2.295.578,02 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa 
Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Despesas de Capital Total 7.652.735,45 9.806.122,68 18.945,80 378.656,32 7.633.789,65 9.427.466,36 9.859,80 378.656,32 
4. Investimentos 7.652.735,45 9.806.122,68 18.945,80 378.656,32 7.633.789,65 9.427.466,36 9.859,80 378.656,32 
Outros Serviços de Terceiros - PJ 4.756.662,00 ,00 ,00 ,00 4.756.662,00 ,00 ,00 ,00 
Equipamento e Material Permanente 1.850.618,91 2.639.976,60 18.945,80 61.799,44 1.831.673,11 2.578.177,16 9.859,80 61.799,44 
Obras e Instalações 1.045.454,54 7.166.146,08 ,00 316.856,88 1.045.454,54 6.849.289,20 ,00 316.856,88 
Demais elementos do grupo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
5. Inversões Financeiras ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
6. Amortização da Dívida ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
TOTAL DESPESAS CORRENTES E 
DESPESAS DE CAPITAL 

19.988.493,90 17.695.337,34 6.835.661,59 4.495.109,96 13.152.832,31 13.200.227,38 6.397.506,24 3.850.392,70 

Fonte: SIAFI Gerencial 
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4.1.3.7 Análise crítica da realização da despesa 

O Quadro A.4.1.3.5, que se refere à modalidade de contratação de créditos recebidos por 
movimentação externa, apresentou 52,01% do total dos recursos liquidados como contratações 
realizadas pelo grupo Outros (item 5). Esse grupo tem em sua maioria créditos provenientes do 
Ministério da Educação para custear o programa de residência em saúde, seguido de recursos vindo 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (UO 26298), destinado aos 
Programas E-TEC Brasil e bolsas de formação para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC – Rede Federal. O restante trata-se de créditos recebidos de 
outras Universidades e Institutos Federais para pagamento de servidores da UFV pela participação 
em banca examinadora e elaboração de concurso externo e, em menor escala, recurso destinado ao 
PROAP. O restante dos recursos destinados a esse Programa foi executado através da modalidade 
pregão e contratações diretas. 

A segunda maior modalidade de contratação foi a de licitação por meio do Pregão, com 
29,89%. A despesa liquidada dessa modalidade de licitação aumentou 66,99% em relação ao ano 
anterior. 

Na modalidade de contratação realizada via dispensa e inexigibilidade o valor liquidado foi 
de 9,44%, indicando que não houve concentração de contratação nessa modalidade. 

O Quadro A.4.1.3.6 apresenta os grupos e elementos de despesas das contratações do 
Quadro A.4.1.3.5. Do total empenhado de R$19.988.493,90, cerca de 61,71% trata-se do grupo 
Outras Despesas Correntes, que tem o elemento Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
como o de maior montante empenhado em 2013. O total geral desse grupo apresenta um aumento 
de 56,36% em relação ao ano anterior, tendo mais da metade de seus recursos liquidados ainda no 
exercício. 

O restante dos créditos recebidos por movimentação externa, 38,29%, foram empenhados no 
Grupo de Despesa em Investimento. O elemento de maior destaque nesse grupo foi Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica, representando 62,16% do total do grupo. Esse elemento, que não 
existia em 2012, trata-se de destaques recebidos do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT (UG 393003) para apoio administrativo, técnico e operacional abrangendo a 
supervisão e gerenciamento ambiental, bem como a execução de programas ambientais para as 
obras do trecho rodoviário nas divisas PI/BA, BA/SE na BR – 235 no Estado da Bahia. Esse valor 
foi integralmente inscritos em Resto a Pagar já que esse crédito foi liberado no dia 20 de dezembro 
de 2013, ficando prejudicada sua execução no exercício. 

Os demais créditos recebidos no Grupo de Despesa em Investimento também foram 
prejudicados com a liberação dos créditos próximo ao final do exercício sendo possível apenas 
finalizar os processos de licitação, ficando o início da execução das obras e recebimento dos 
equipamentos para o próximo exercício. Isso explica porque 99,75% dos recursos empenhados 
foram inscritos em Resto a Pagar. 

Outro destaque desse grupo trata-se do elemento de despesa Obras e Instalações que 
apresentou queda de 85,41% em relação ao ano anterior. E o empenho desse valor em 2013 só foi 
possível porque a UFV recebeu créditos de emenda da Bancada Mineira. Em 2012 os valores 
recebidos nesse elemento de despesa vieram todos do Ministério da Educação, destinados à 
expansão das IFES, com a construção de Laboratórios de Ensino e drenagem e pavimentação nos 
campi UFV-Rio Paranaíba (CRP) e UFV-Florestal (CAF). 
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4.2 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos 

Não se aplica. 

4.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

O Quadro A.4.3 contempla o montante de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e 
os respectivos valores cancelados e pagos no decorrer do exercício de referência do relatório de 
gestão. O saldo a pagar, por sua vez, corresponde ao apurado no dia 31/12/2013. Os dados estão 
divididos em duas partes: Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados. 

QUADRO A.4.3 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  

Valores em R$1,00 

Restos a Pagar não Processados  
Ano de 

Inscrição 
Montante 
01/01/2013 

Valores 
Liquidados 

Pagamento Cancelamento 
Saldo a pagar 

31/12/2013 
2012 42.236.650,44 32.615.852,41 27.912.511,58 -1.298.986,15 13.025.152,71 
2011 9.686.186,37 7.208.076,34 7.171.927,93 -528.836,24 1.985.422,20 
2010 2.788.415,79 2.582.963,59 2.144.492,34 -109.462,55 534.460,90 

TOTAL I 54.711.252,60 42.406.892,34 37.228.931,85 -1.937.284,94 15.545.035,81 
Restos a Pagar Processados  

Ano de 
Inscrição 

Montante 
01/01/2013 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 
31/12/2013 

2012 4.110.297,72 3.803.266,89 -243.273,35 63.757,48 
2011 66.276,51 49.633,90 ,00 16.642,61 
2010 303.225,92 104.952,46 ,00 198.273,46 
2009 43.892,63 ,00 ,00 43.892,63 
2008 24.306,43 ,00 ,00 24.306,43 
2007 4.354,12 ,00 ,00 4.354,12 
2006 6.068,35 ,00 ,00 6.068,35 

TOTAL II 4.558.421,68 3.957.853,25 -243.273,35 357.295,08 
TOTAL I e II 59.269.674,28 41.186.785,10 -2.180.558,29 15.902.330,89 

Fonte: SIAFI Gerencial 
Obs: Seguindo instrução contida na mensagem nº2013/0481194 da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de Restos a 
Pagar Processados Relativos à Folha de Pagamento no montante de R$2.319.136,46 foi acrescido ao montante inscrito 
de 2012, em razão da ausência de controle no SIAFI por ano de empenho até 2012. 

4.3.1 Análise crítica 

Em 2013, a UFV possuía R$59.269.674,28 inscritos em RP Processados e Não Processados 
referentes aos anos de 2006 a 2012. Desse total, houve o pagamento de R$41.186.785,10, que 
representam 69,49% do montante inscrito. Isto demonstra a eficiência da Instituição na política de 
redução do saldo de RP, restando apenas 26,83% do total inscritos em Resto a Pagar como saldo em 
31/12/2013. 

Os Restos a Pagar Não Processados Inscritos entre 2010 a 2012 e ainda vigentes no 
exercício de referência do Relatório de Gestão somam-se o total de R$54.711.252,60. Desse total, 
68,05% foram pagos, 3,24% cancelados e o saldo em 31/12/2013 foi de apenas 28,41%. 

Dos valores inscritos em RP Não Processados de 2010 a 2012, as obras (ND 449051), 
representam mais de 60% do valor, ou seja, R$34.330.789,67, e se referem à construção dos 



 
156 

Edifícios do CCH II, Departamento de Saúde, segunda etapa do CEAD, Laboratórios das 
Engenharias, Pavilhão de Aulas 4, entre outros. Até 31/12/2013 foram liquidados 72,02% desse 
valor, a maioria proveniente de RP Não Processados inscritos em 2010 e 2011. Isso demonstra um 
avanço na entrega global das obras, contribuindo para melhoria da infraestrutura dos três Campi da 
UFV. 

O restante dos valores inscritos em RP Não Processados desse período, trata-se de material 
de consumo (ND 339030), Outros Serviços de Pessoa Jurídica e Pessoa Física (ND 339039 e ND 
339036), locação de mão de obra (ND 339037), passagens e despesas com locomoção (ND 339033) 
e equipamento e material permanente (ND 449052). 

Quanto aos Restos a Pagar Processados, grande parte está concentrada entre os anos de 2010 
a 2012, com o valor de R$4.479.800,15. Ressalta-se que o montante inscrito em Restos a Pagar 
Processados no exercício de 2012 foi acrescido de valores relativos à folha de pagamento, já que até 
o ano de 2012 não havia o controle por ano de empenho no SIAFI. Dessa forma, os valores 
referentes a folha de pagamento são: R$2.319.136,46 inscritos, R$2.021.725,79 pagos, R$-
243.273,35 cancelados, restando um saldo de R$54.137,32. 

No que se refere aos valores inscritos em RP Processados em 2012, excluindo-se pagamento 
em folha, 99,46% desse valor foram pagos ainda em 2013 e se referem, em sua maioria, a despesas 
com Outros serviços de Terceiros – Pessoa Física (ND 339036), obrigações tributárias e 
contributivas (ND 339047), indenizações e restituições (ND 339093), passagens e locomoção (ND 
339033) e obras. Todos esses elementos foram totalmente pagos em 2013. E o saldo a pagar 
encontrado no dia 31/12/2013 refere-se a locação de mão de obra (ND 339037), equipamento e 
material permanente (ND 449052), material de consumo (ND 339030) e Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica (ND 339039). 

O montante de Restos a Pagar Processados inscritos em 2011 e ainda vigentes em 
01/01/2013 foi de R$66.276,51. Desse valor, 74,77% referem-se a equipamento e material 
permanente (ND 449052) e 99,95% desse valor inscrito foi pago ainda nesse exercício. Do restante 
inscrito, 22,43% referem-se a Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ND 339039) e 2,80% 
a material de consumo (ND 339030). 

Os Restos a Pagar Processados inscritos em 2010 foram de R$303.225,92 sendo que 60,45% 
desse valor referem-se a Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ND 339039) e 34,08% são 
obras de construção do laboratório das engenharias, da 2º etapa do edifício da Licenciatura, do 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes II, entre outras. Dos valores inscritos em obras, 100% 
foram pagos ainda em 2013. Quanto ao restante dos valores inscritos no ano de 2010, tratam-se de 
material de consumo (ND 339030), Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (ND 339036), mão 
de obra (ND 3390397) e equipamento e material permanente (ND 449052). Esse último também foi 
pago 100% no exercício de 2013. 

Em relação aos Restos a Pagar Processados Inscritos de 2006 a 2009 e ainda vigentes no 
exercício de análise desse Relatório, soma-se o total de R$78.621,53. Desse total, 47,38% referem-
se a obras (ND 449051), seguidos de 27,02% de mão de obra (ND 339037), 11,40% de Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (ND 339039) e os 14,20% restantes referem-se a material de 
consumo (ND 339030), passagens e locomoção (ND 339033) e material permanente e 
equipamentos (ND 449052). Esses Restos a Pagar Processados ainda persistem em 2013, pois se 
referem a empresas que ainda estão sub judice. 
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4.4 Transferências de recursos 

Este tópico trata das transferências realizadas pela UJ no exercício de referência do Relatório 
de Gestão, mediante convênios, contratos de repasse, termo de cooperação, termo de compromisso, 
bem como transferências a título de subvenções, auxílios ou contribuições, de modo a permitir a 
avaliação das ações de controle e acompanhamento efetuadas pela UJ sobre essas modalidades de 
transferências financeiras a terceiros. 

4.4.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício 

Em 2013, a UFV concedeu transferências de créditos às UJs relacionadas no Quadro 
A.4.4.1.A e recebeu transferências de créditos de diversas UJs conforme constam da série dos 
Quadros A.4.4.1B a 4.4.1V. 
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QUADRO A.4.4.1A – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  
Posição em 31-12-2013 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Universidade Federal de Viçosa - UFV 

CNPJ: 25.944.455/0001-96 UG/GESTÃO: 154051/15268 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento 
Beneficiário  

UG 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3 0112000000 153061 58.704,57 0,00 58.704,57 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 153062 13.248,17 0,00 13.248,17 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 154043 7.122,68 0,00 7.122,68 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 153010 427,36 0,00 427,36 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 154046 24.786,90 0,00 24.786,90 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 153046 5.197,93 0,00 5.197,93 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 153065 1.994,35 0,00 1.994,35 0,00 02/13 12/13 1 
3 0112000000 154069 9.401,93 0,00 9.401,93 0,00 02/13 12/13 1 
3 0112000000 153056 4.843,42 0,00 4.843,42 0,00 02/13 12/13 1 
3 0112000000 158123 1.994,35 0,00 1.994,35 0,00 03/13 12/13 1 
3 0112000000 153032 11.111,37 0,00 11.111,37 0,00 03/13 12/13 1 
3 0112000000 153038 854,72 0,00 854,72 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112000000 153115 8.482,17 0,00 8.482,17 0,00 05/13 12/13 1 
3 0112000000 153166 2.564,16 0,00 2.564,16 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 153035 3.276,43 0,00 3.276,43 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 153030 854,72 0,00 854,72 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 154040 1.994,35 0,00 1.994,35 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 153036 3.133,97 0,00 3.133,97 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 153015 1.709,44 0,00 1.709,44 0,00 06/13 12/13 1 
3 0112000000 154049 854,72 0,00 854,72 0,00 08/13 12/13 1 
3 0312000000 153165 1.424,53 0,00 1.424,53 0,00 10/13 12/13 1 
3 0312000000 153052 1.139,63 0,00 1.139,63 0,00 10/13 12/13 1 

TOTAL 165.121,87 0,00 165.121,87 0,00    
LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -Termo de Compromisso Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -

Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 
Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1B – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SPO – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

CNPJ: 00.394.445/0002-84 UG/GESTÃO: 152734/00001 
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3  0112915063 UFV 768.880,58 0,00 749.720,85 0,00 01/13 12/13 1 
3 0312915063 UFV 82.332,03 0,00 82.332,03 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112915064 UFV 611.197,18 0,00 607.365,21 0,00 01/13 12/13 1 
3 0312915064 UFV 82.850,13 0,00 82.850,13 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112915066 UFV 900.000,00 0,00 899.989,97 0,00 01/13 12/13 1 

Total Geral 2.445.259,92 0,00 2.422.258,19 0,00    
LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1C – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas 

CNPJ: 17.879.859/0001-15 UG/GESTÃO: 153028/15248  
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0100000000 UFV 1.045.454,54 0,00 1.045.454,54 0,00 10/13 12/13  1 
3 0250262600 UFV 914,26 0,00 914,26 0,00 01/13 12/13 1 

TOTAL 1.046.368,80 0,00 1.046.368,80 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1D – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCI A 

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coord. Geral de Execução Financeira – CGEF/SPOA 

CNPJ: 00.396.895/0011-05 UG/GESTÃO: 130005/00001 
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0100000000 UFV 122.101,32 0,00  122.101,32 0,00 03/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1E – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: FNDE – Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação 

CNPJ: 00.378.257/0001-81 UG/GESTÃO: 153173/15253  
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3 0118033907 UFV 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112915173 UFV 3.212.000,00 0,00 2.672.258,85 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112915173 UFV 481.035,90 0,00 356.394,98 0,00 01/13 12/13 1 
3 0313150072 UFV 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 01/13 12/13 1 

TOTAL 4.260.035,90 0,00 3.595.653,83 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1F – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - FUCAPES 

CNPJ: 00.889.834/0001-08 UG/GESTÃO: 154003/15279  
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3  0112915405 UFV 2.174.590,00 0,00 2.080.365,17 0,00 01/13 12/13 1 
3 0112915044 UFV 1.760.000,00 0,00 1.755.903,91 0,00 07/13 12/13 1 

TOTAL 3.934.590,00 0,00 3.836.269,08 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1G – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária - EMBRAPA 

CNPJ: 00.348.003/0001-10 UG/GESTÃO: 135046/13203 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0100000000 UFV 450.000,00 0,00 26.495,81 0,00 11/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -Termo 
de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência 
Suspensa; 4 -Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1H – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

CNPJ: 32.479.123/0001-43 UG/GESTÃO: 153046/15225 
Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0250000025 UFV 8.369,50 0,00 8.369,50 0,00 11/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -Termo de 
Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência 
Suspensa; 4 -Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1I – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC-MAPA 
CNPJ: 00.396.895/0069-13 UG/GESTÃO: 420013/00001 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3 0176013065 UFV 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 07/13 12/13 1 
3 0150013039 UFV 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 07/13 12/13 1 

TOTAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 
-Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 –Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1J – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE 
CNPJ: 37.115.367/0044-09 UG/GESTÃO: 380001/00001 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0174381011 UFV 32.367,42 0,00 19.759,88 0,00 08/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 -Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1K – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde 
CNPJ: 00.530.493/0001-71 UG/GESTÃO: 257001/00001 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 6153000000 UFV 14.431,20 0,00 13.725,82 0,00 1/13 12/13 1 
3 6151000000 UFV 118.973,00 0,00 118.973,00 0,00 12/13 12/13 1 

TOTAL 133.404,20 0,00 132.698,82 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 
4 -Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1L – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCI A 

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha - UFVJM 
CNPJ: 16.888.315/0001-57 UG/GESTÃO: 153036/15243 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0250262550 UFV 396.900,00 0,00 396.852,00 0,00 11/13 12/13 1 
3 0112000000 UFV 1.536,30 0,00 1.536,30 0,00 01/13 12/13 1 
3 0650159999 UFV 1.695,00 0,00 1.695,00 0,00 01/13 12/13  

TOTAL 400.131,30 0,00 400.083,30 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1M – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊ NCIA 

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: SDR – Secretaria de Desenvolvimento Regional 
CNPJ: 03.353.358/0001-96 UG/GESTÃO: 530023/00001 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0100000000 UFV 3.483.860,56 0,00 3.483.860,56 0,00 11/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 –Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1N – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNC IA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes 
CNPJ: 04.892.707/0001-00 UG/GESTÃO: 393003/39252 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0100000000 UFV 4.756.662,00 0,00 4.756.662,00 0,00 12/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1O – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: FUFMT – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
CNPJ: 33.004.540/0001-00 UG/GESTÃO: 154045/15262 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0112000000 UFV 1.594,72 0,00 1.594,72 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1P – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei 
CNPJ: 21.186.804/0001-05 UG/GESTÃO: 154069/15276 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

3 0112000000 UFV 19.140,00 0,00 19.140,00 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1Q – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFRS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 92.969.856/0001-98 UG/GESTÃO: 153114/15235 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0112000000 UFV 555,74 0,00 555,74 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1R – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFOP -Universidade Federal de Ouro Preto 
CNPJ: 23.070.659/0001-10 UG/GESTÃO: 154046/15263 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0112000000 UFV 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1S – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFAC – Fundação Universidade Federal do Acre 
CNPJ: 04.071.106/0001-37 UG/GESTÃO: 154044/15261 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0112000000 UFV 1.879,32 0,00 1.879,32 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 



 
168 

QUADRO A.4.4.1T – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
CNPJ: 24.365.710/0001-83 UG/GESTÃO: 153103/154051 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0250154214 UFV 1.263,47 0,00 1.263,47 0,00 01/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 

QUADRO A.4.4.1U – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCI A 

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 
CNPJ: 17.220.203/0001-96 UG/GESTÃO: 153015/15245 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0250262570 UFV 408,50 0,00 408,50 0,00 10/13 12/13 1 

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional 
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QUADRO A.4.4.1V – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Posição em 31-12-2013 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: FUB - Fundação Universidade de Brasília 
CNPJ: 00.038.174/0001-43 UG/GESTÃO: 154040/15257 

Informações sobre as transferências 

Modalidade Nº do instrumento Beneficiário 
Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit. 
Global Contrapartida No exercício Acumulado até exercício Início Fim 

 3 0112000000 UFV 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 12/13 12/13 1 
3 0112000000 UFV 300,00 0,00 300,00 0,00 01/13 12/13 1 

TOTAL 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00    

LEGENDA 
Modalidade: 1 -Convênio, 2 -Contrato de Repasse; 3 -Termo de Cooperação; 4 -
Termo de Compromisso 

Situação da Transferência: 1 - Adimplente; 2 -Inadimplente; 3 -Inadimplência Suspensa; 4 -
Concluído; 5 -Excluído; 6 -Rescindido; 7 -Arquivado 

Fonte: SIAFI Operacional
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4.4.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 
últimos exercícios 

O Quadro A.4.4.2 abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de 
transferência e os respectivos valores repassados nos exercícios de 2013, 2012 e 2011, sendo que os 
valores se referem à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício. 

QUADRO A.4.4.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS ÚLTIMOS TRÊS 
EXERCÍCIOS 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: UFV – Universidade Federal de Viçosa 

CNPJ: 25.944.455/0001-96 UG/GESTÃO: 154051 / 15268 

Modalidade 

Quantidade de instrumentos 
celebrados em cada exercício 

Valores repassados em cada exercício 
(Valores em R$1,00) 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Convênio       

Contrato de Repasse       

Termo de Parceria       

Termo de Cooperação 132 31 30 202.525,81 32.420,86 28.283,20 

Termo de Compromisso       

Totais       

Fonte: SIAFI Operacional 

4.4.3 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 
contratos de repasse 

O Quadro A.4.4.3 abaixo visa a demonstrar a quantidade de instrumentos de convênio, de 
termo de cooperação e de contrato de repasse, assim como os respectivos montantes repassados, 
segmentados por ano em que deveriam ser prestadas as contas, de forma a evidenciar o perfil da 
prestação de contas das transferências sob essas modalidades. 

A data que deve ser considerada para identificar a prestação ou não das contas é 31/12. 
Assim, o Quadro evidenciará a quantidade e o montante repassado dos instrumentos até o final de 
cada exercício de referência do relatório, de acordo com a situação da prestação de contas: prestadas 
ou não prestadas. 
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QUADRO A.4.4.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATO S DE 

REPASSE. 

Unidade Concedente 
Nome: Universidade Federal de Viçosa 
CNPJ: 25.944.455/0001-96 UG/GESTÃO: 154051/15268 

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

2013 

Ainda no prazo 
de prestação de 

contas 

Quantidade 01 132 

Montante Repassado 24.136.012,04 202.525,81 

Com prazo de 
prestação de 

contas vencido 

Contas 
prestadas 

Quantidade 0 0 
Montante 
Repassado (R$) 

0,00 0,00 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 0 0 
Montante 
Repassado (R$) 

0,00 0,00 

2012 

Contas prestadas 
Quantidade 0 31 
Montante 
Repassado (R$) 

0,00 32.420,86 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 01 0 
Montante 
Repassado (R$) 

24.136.012,04 0,00 

2011 

Contas prestadas 
Quantidade 02 30 
Montante 
Repassado (R$) 

3.422.195,89 28.283,20 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 01 0 
Montante 
Repassado (R$) 

24.136.012,04 0,00 

Anteriores a 
2011 

Contas NÃO prestadas Quantidade 03 0 

Fonte: SIAFI Operacional 

4.4.4 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 
repasse 

O Quadro A.4.4.4 contempla informações sobre a análise das prestações de contas a cargo 
do concedente e do contratante. Com base nos exercícios em que as contas foram apresentadas, a UJ 
deve apresentar informações de quantidade e montante envolvendo contas analisadas e não 
analisadas, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento empreendido pela UJ. A data de 
referência a ser considerada em cada exercício é 31 de dezembro. 
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QUADRO A.4.4.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E 
CONTRATOS DE REPASSE. 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Universidade Federal de Viçosa 
CNPJ: 25.944.455/0001-96 UG/GESTÃO: 154051/15268 

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

2013 

Quantidade de contas prestadas 1 0 
Com prazo de 

análise ainda não 
vencido 

Quantidade 24.136.012,04 132 

Montante repassado (R$) 0,00 202.525,81 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas 
analisadas 

Quantidade 
Aprovada 

0 0 

Quantidade 
Reprovada 

0 0 

Quantidade de 
TCE 

0 0 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 0 0 
Montante 
repassado (R$) 

0,00 0,00 

2012 

Quantidade de contas prestadas 0 31 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 0 31 
Quantidade Reprovada 0 0 
Quantidade de TCE 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 0 0 
Montante repassado (R$) 24.136.012,04 32.420,86 

2011 

Quantidade de contas prestadas 2 30 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 2 30 
Quantidade Reprovada 0 0 
Quantidade de TCE 0 0 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 1 0 
Montante repassado 24.136.012,04 0,00 

Exercícios 
anteriores a 2011 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade 3 0 

Montante repassado 27.558.207,93 0,00 

Fonte: SIAFI Operacional 

4.4.5 Análise crítica 

O acompanhamento das transferências é realizado pelos Coordenadores/Gestores com a 
finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 
todos os seus aspectos. 

Em relação ao Quadro A.4.4.1, primeiramente foram apresentados os Termos de Cooperação 
em que a UFV foi a Concedente. Essas transferências a terceiros realizadas no exercício de 2013 
foram para pagamento de “Gratificação de Curso/Concurso” a Servidores de outros órgãos da 
Administração Pública que participaram de bancas de concursos. Em seguida, foram apresentados 
os Termos de Cooperação onde a UFV figura como Proponente, ou seja, recebedora de recursos 
financeiros de terceiros. 

Verifica-se que, no ano de 2013, todos os Termos de Cooperação firmados por esta UJ 
estavam com a situação de transferência adimplente, demonstrando o controle e o cumprimento dos 
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objetivos desses repasses. 

No Quadro em que a UFV foi a Concedente não foram discriminadas as transferências para 
os beneficiários que efetuaram a devolução do valor orçamentário, bem como os destaques da 
SOF/MPOG para o Tribunal Regional Federal 1ª Região, no valor de R$3.510.486,00, por se tratar 
de descentralização automática. 

4.5 Suprimento de fundos 

Este item contém informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de suprimento de 
fundos, utilizado por Unidade Gestora (UG) vinculada à Jurisdicionada (UJ) apresentadora do 
relatório de gestão, de forma a possibilitar aos órgãos de controle e à própria UJ a análise sucinta da 
evolução dos gastos efetuados por essas modalidades de pagamento. 

4.5.1 Suprimento de fundos – Despesas realizadas por meio da conta Tipo “B” e por meio do 
cartão de crédito corporativo 

O Quadro A.4.5.1 abaixo contempla a despesa consolidada com suprimento de fundos 
realizada com a utilização da Conta Tipo “B” e do cartão de crédito corporativo, sendo composto 
por uma planilha onde as informações a serem prestadas estão distribuídas nas seguintes colunas: 
exercícios; Conta Tipo “B”, subdividindo-se em quantidade e valor; CPFG Saque, subdividindo-se 
em quantidade e valor; Fatura, também se subdividindo em quantidade e valor; e, por fim, Total. 

QUADRO A.4.5.1 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TI PO “B” E POR 
MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) Valores em R$1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios 
Conta Tipo “B” 

CPGF 
Total (R$) 

Saque Fatura  
Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2013 0,00  0,00  53 6.170,01 166 79.072,15 85.242,16 
2012 0,00  0,00  66 5.935,29 284 73.925,18 79.860,47 
2011 0,00  0,00  134 16814,5 269 96.947,29 113.761,79 

Fonte: Siafi Operacional 

4.5.2 Suprimento de fundos – Conta Tipo “B” 

Não se aplica. 

A Universidade Federal de Viçosa não se utiliza da conta Tipo B. 

4.5.3 Suprimento de fundos – Cartão de crédito corporativo (CPGF) 

O Quadro A.4.5.3 abaixo compreende uma planilha onde as informações devem ser 
discriminadas por: identificação da UG; limite de utilização total da UG; portador, CPF; limite 
individual, valor (subdivididos em saque e fatura); total utilizado pela UG e total utilizado pela UJ. 
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QUADRO A.4.5.3 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR 
PORTADOR 

Valores em R$1,00 

Código da UG 154051 Limite de Utilização da UG 735.588,00 

Portador CPF 
Valor do 
Limite 

Individual 

Valor 
Total 

Saque Fatura 

Alair de Castro Cardoso 281.481.186-04 3.000,00 0,00 350,00 350,00 
Amantino Cunha de Castro 235.924.196-68 35.000,00 300,00 21.915,40 22.215,40 
Antonio do Carmo Amaral 410.373.166-49 4.000,00 20,00 1.771,16 1.791,16 
Carla Santana da Silva Castro 061.231.516-90 6.000,00 360,00 5.511,07 5.871,07 
Cezar Romero Pinto Santana 120.081.766-49 4.000,00 21,60 399,37 420,97 
Dilermano Fontes Pimentel 157.639.356-91 5.000,00 0,00 4.041,88 4.041,88 
Eliana Gomes Canuto 546.013.716-00 2.000,00 1.328,07 0,00 1.328,07 
Geysa Duarte Junger 051.621.866/27 4.000,00 0,00 3.572,46 3.572,46 
Isabel Irani Campos do Carmo 641.130.516-15 6.000,00 0,00 5.854,46 5.854,46 
Isaías Dilermando Fontes 209.912.826-04 3.000,00 30,60 1.309,30 1.339,90 
Joao Antonio Forato 043.519.298-12 4.000,00 0,00 1.144,00 1.144,00 
João Batista de Souza 654.949.468-00 3.000,00 67,00 845,92 912,92 
Joel Márcio de Freitas 167.892.966-20 2.000,00 35,75 370,67 406,42 
Jorge Fernandes de Andrade 312.505.217-34 3.000,00 0,00 1.630,10 1.630,10 
Jose Antonio da Silva 284.308.676-00 16.000,00 0,00 11.919,02 11.919,02 
Jose Evandro Magalhaes 089.977.646-91 3.000,00 0,00 657,00 657,00 
José Mendes de Azevedo 197.490.666-34 3.000,00 185,98 706,84 892,82 
Luis Carlos Coelho 454.516.216-91 4.000,00 74,00 1.535,50 1.609,50 
Luiz Roberto 261.713.416-49 3.000,00 0,00 828,52 828,52 
Marcos Pereira do Vale 381.547.146-04 5.000,00 466,48 1.262,97 1.729,45 
Mario Magno Magalhães Silva 197.466.956-49 3.000,00 8,20 350,29 358,49 
Martha Elisa Ferreira de 
Almeida 

028.808.056-43 2.900,00 113,03 2.446,38 2.559,41 

Mauri Martins Rodrigues 423.554.606-63 7.000,00 103,50 729,17 832,67 
Milton Elias Ottomar 181.159.426-34 5.000,00 217,60 2.662,00 2.879,60 
Paulo Sérgio Rodrigues 180.749.106-44 2.000,00 0,00 196,00 196,00 
Pedro de Paulo Afonso 283.049.696-53 3.000,00 0,00 289,84 289,84 
Rogério Condé de Oliveira 045.250.206-36 14.000,00 2.743,00 3.327,00 6.070,00 
Sebastião Fausto Fernandes 168.234.516-53 3.000,00 30,00 1.169,66 1.199,66 
Tereza Angelica Bartolomeu 560.003.406-72 1.800,00 0,00 1.000,95 1.000,95 
Walter da Silveira Chaves 008.605.518-65 3.000,00 65,20 1.275,22 1.340,42 

Total Utilizado pela UG  162.700,00 6.170,01 79.072,15 85.242,16 
Total Utilizado pela UJ  162.700,00 6.170,01 79.072,15 85.242,16 

Fonte: Siafi Operacional 
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4.5.4 Prestações de contas de suprimento de fundos 

O Quadro A.4.5.4 abaixo contempla a situação das prestações de contas referentes à aplicação dos recursos despendidos via suprimento de 
fundos, abrangendo as prestações de contas referentes à aplicação realizada pelo Portador do CPGF, do exercício de referência do Relatório de Gestão 
e dos dois exercícios imediatamente anteriores, conforme exige a legislação em vigor. A Universidade Federal de Viçosa não se utiliza da conta Tipo B. 

QUADRO A.4.5.4 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF) 

Suprimento de Fundos 
 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 
2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 
PC não Apresentadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PC Aguardando Análise 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PC em Análise 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PC não Aprovadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
PC Aprovadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 116 162.700,00 118 234.000,00 115 338.400,00 
Fonte: Siafi Operacional 

4.5.5 Análise crítica 

Em nenhum momento foram concedidos mais de dois suprimentos de fundos para cada Agente Suprido conforme disposto no art. 45 do 
Decreto n° 93872, de 23 de dezembro de 1986. 

Os limites de concessão de Suprimento de Fundos e de pagamentos obedeceram a Portaria MF n° 95, de 19 de abril de 2002. Os valores totais 
(saque + fatura) demonstrados no quadro A.4.5.3 correspondem a R$85.242,16, porém nos Quadros A.4.3.1 e A.4.3.2, extraídos do Siafi Gerencial, 
verifica-se o valor de R$83.628,31. A diferença de R$1.614,45 refere-se as faturas do exercício anterior ao analisado neste Relatório de Gestão e pagas 
dentro do exercício de 2013. 

Cerca de 90% dos Agentes Supridos são ocupantes do cargo de motorista e utilizaram o CPGF em gastos com combustíveis, lubrificantes, peças 
de reposição, pedágios e consertos de pneus de veículos oficiais em deslocamento a serviço fora da sede. Para assegurar que a aplicação de tais 
recursos esteja em conformidade com a legislação vigente, a cada solicitação de suprimento é emitido guia informativo com as normas. 

Além disso, os supridos contam com suporte dos Técnicos da Diretoria Financeira da UFV para dirimir dúvidas e dar orientações sobre a 
correta utilização dos recursos liberados. Através dessas medidas, observa-se, a cada prestação de contas, melhor utilização dos recursos. A partir de 
2012 houve um redução na utilização do CPGF com a implementação do cartão de abastecimento e locação de veículos com motorista pela Instituição. 
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4.6 Renúncias sob a gestão da UJ 

Não se aplica.  

4.7 Gestão de precatórios 

Não se aplica. 
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

(Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Este item aborda dados relacionados à gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e 
custos relacionados, divididos nos subitens 51. e 5.2. O subitem 5.1 trata da Estrutura de pessoal 
da unidade, contemplando as seguintes perspectivas: a) Demonstração da força de trabalho e dos 
afastamentos que refletem sobre ela; b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura 
de cargos, idade e nível de escolaridade; c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; 
d) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas; e) Demonstração do cadastramento, 
no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), das informações 
pertinentes aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, reforma e pensão ocorridos no 
exercício, bem como da disponibilização das informações para o respectivo órgão de controle 
interno, nos termos da Instrução Normativa TCU nº 55/2007; f) Ações adotadas para identificar 
eventual acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos vedada pelo art. 37, 
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nº 
19/98 e nº 34/2001); g) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada 
de cargos, funções e empregos públicos, nos termos do art. 133 da Lei nº 8.112/93; e h) Indicadores 
gerenciais sobre recursos humanos. O subitem 5.2 trata da Terceirização de mão de obra e sobre o 
quadro de estagiários. 

5.1 Estrutura de pessoal da unidade 

O perfil do quadro de servidores ativos da UJ deve ser demonstrado por meio dos quadros 
detalhados nos subtópicos a seguir: 

5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da Unidade Jurisdicionada 

A demonstração da força de trabalho da unidade é objeto dos Quadros A.5.1.1.1 e A.5.1.1.2, 
os quais demonstram respectivamente a lotação e as situações que reduzem a força de trabalho da 
unidade. 

5.1.1.1 Lotação 

O Quadro A.5.1.1.1 visa a demonstrar a força de trabalho da UJ, comparando-se a lotação 
autorizada com a efetiva. Para cada tipologia de cargos, a UJ deve informar a lotação autorizada e a 
efetiva, registrando-se, ainda, os ingressos e egressos no exercício. O Quadro A.5.1.1.1 deve 
refletir a situação apurada em 31/12 do exercício de referência do Relatório de Gestão. 

QUADRO A.5.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ  

Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 32 3.623 429 60 
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 3.623 0 0 
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1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 32 3.614 429 60 
1.2.2.Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 4 0 0 
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 2 0 0 
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 3 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 90 81 122 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 32 0 0 
4. Total de Servidores (1+2+3) 0 3.745 510 182 
Fonte: PGP/Serviço de Movimentação e Registro 

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada 

O Quadro A.5.1.1.2 visa a demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho da UJ. 
São situações que caracterizam a ausência momentânea do servidor da UJ, conforme previsões 
legais. Mais uma vez, cabe ressaltar que a fundamentação legal utilizada foi a Lei nº 8.112/1990, 
sendo que as UJ que não são regidas por essa Lei, principalmente as UJ do Poder Judiciário, devem 
fazer as adaptações pertinentes. Para cada tipologia dos afastamentos, a UJ deve informar a 
quantidade de pessoas do seu quadro que se encontravam naquela situação em 31 de dezembro do 
exercício de referência. 

QUADRO A.5.1.1.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ 

Situação apurada em 31/12 
Tipologias dos afastamentos Quantidade de Pessoas 

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 5 
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 3 
1.2. Exercício de Função de Confiança 1 
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 1 (LEI 11.091/2005) 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 73 
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 1 
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 54 
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 1 
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 17 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0 
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0 
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 0 
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0 
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0 

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0 
4.1.  Doença em Pessoa da Família 0 
4.2.  Capacitação 0 

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 3 
5.1.  Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 2 
5.2.  Serviço Militar 0 
5.3.  Atividade Política 0 
5.4.  Interesses Particulares 1 
5.5.  Mandato Classista 0 

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0 
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 81 

Fonte: PGP/Serviço de Movimentação e Registro 
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5.1.2 Qualificação da força de trabalho 

A qualificação da força de trabalho da unidade é informada por intermédio dos Quadros 
A.5.1.2.1, A.5.1.2.2 e A.5.1.2.3, os quais têm por objetivo demonstrar a estrutura de cargos e de 
funções, a qualificação do pessoal por idade e por escolaridade. 

5.1.2.1 Estrutura de cargos e de funções 

O Quadro A.5.1.2.1 identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas 
da UJ. 

QUADRO A.5.1.2.1 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 
GRATIFICADAS DA UJ 

Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 61 58 12 14 
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 61 58 12 14 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 61 56 0 0 
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 1 0 0 
1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0 
1.2.5. Aposentados 0 1 0 0 

2. Funções Gratificadas 579 540 242 281 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 537 241 281 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 3 1 0 

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 640 598 254 295 
Fonte: PGP/Divisão de Gestão de Pessoas/Relatório Siape 
Obs: No item 2 – Funções Gratificadas – são contabilizadas as funções de coordenação de curso – FUC - 0001 

5.1.2.2 Qualificação do quadro de pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a idade 

O Quadro A.5.1.2.2 a seguir visa demonstrar o perfil etário do quadro de pessoal ativo da 
UJ. Deve retratar a situação verificada em 31 de dezembro do exercício de referência. 

QUADRO A.5.1.2.2 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA 

Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1.  Provimento de Cargo Efetivo 506 768 810 1.318 311 
1.1.  Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 
1.2.  Servidores de Carreira 450 743 807 1.314 309 
1.3.  Servidores com Contratos Temporários 56 25 3 4 2 
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2.  Provimento de Cargo em Comissão 31 98 196 227 46 
2.1.  Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2.  Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 7 17 30 4 
2.3.  Funções Gratificadas 31 91 179 197 42 

3.  Totais (1+2) 537 866 1.006 1.545 357 
Fonte:PGP/ Serviço de Movimentação e Registro e Divisão de Gestão Pessoas 

Obs: No subitem 2.3 Funções Gratificadas, estão contabilizadas as Funções de Coordenação de Curso – FUC – 0001. 
Ressalta-se que no item 2 estão contabilizados os servidores de carreira já contados no item 1.2, a exceção dos 
servidores cedidos. 

5.1.2.3 Qualificação do quadro de pessoal da Unidade Jurisdicionada segundo a escolaridade 

O Quadro A.5.1.2.3 a seguir visa a demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal 
ativo da UJ. O gestor deve retratar a situação verificada em 31 de dezembro do exercício de 
referência do Relatório de Gestão. 

QUADRO A.5.1.2.3 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Provimento de Cargo Efetivo 0 113 374 183 662 371 651 442 917 

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira 0 113 374 183 662 337 644 405 905 
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 34 7 37 12 

2.  Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 61 48 145 75 269 
2.1.  Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2.  Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 0 3 9 8 38 
2.3.  Funções Gratificadas 0 0 0 0 61 45 136 67 231 

3.  Totais (1+2) 0 113 374 183 723 419 796 517 1.186 
LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou 
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 
Fonte: PGP/Serviço de Movimentação e Registro/Siape 

5.1.3 Custos de pessoal da Unidade Jurisdicionada 

A composição do quadro de custos de pessoal da UJ deverá ser demonstrada por meio do 
Quadro A.5.1.3 a seguir, onde serão discriminadas as naturezas de despesas de pessoal para cada 
tipologia de servidores e de cargos relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão e 
aos dois imediatamente anteriores. 
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QUADRO A.5.1.3 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total Retribui- 

ções Gratificações Adicionais Indeni- 
zações 

Benefícios 
Assistenciais 

e Previ- 
denciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercí
cios 

2013 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2012 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2011 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercí
cios 

2013 232.350.662,64 3.494.069,14 23.312.886,15  15.332.880,32 1.797.876,76 23.286.737,42  1.995.437,32 957.458,85 1.686.546,62 234.148.539,40  

2012 210.561.322,25 3.211.038,07  26.262.712,52  13.510.127,05 1.925.193,28 19.425.503,31  1.559.259,80 535.369,13 742.178,80 277.732.704,20  

2011 210.141.970,68 3.634.686,69 19.455.308,87  12.833.553,30 2.535.995,15 18.854.911,27  1.279.655,76 32.000,00 5.844.741,72 274.612,823,44  

Servidores com Contratos Temporários 

Exercí
cios 

2013 4.388.428,28  0  292.623,49  165.898,82 0  0  0  0  0  4.846.950,59  

2012 4.104.493,56  0  340.592,34  81.168,87 0  0  0  0  0  4.526.254,77  

2011 3.093.211,84  0  262.248,31  39.673,90 0  0  78.404,64  0  0  3.473.538,69  

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercí
cios 

2013 541.357,32  0  48.850,62  30.038,51  0  35.860,67  0  0  0  656,107,12  

2012 409.963,00  0  34.885,98  9.611,38  0  12.111,00  0  0  0  466.571,36  

2011 528.074,88  17.501,25  29.893,38  12.449,35  0  29.759,63  0  0  0  617.678,49  

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercí
cios 

2013 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2012 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2011 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercí
cios 

2013 0  2.306.476,57 0  0  0  0  0  0  0  2.306.476,57  

2012 0  1.874.421,00 0  0  0  0  0  0  0  1.874.421,00  

2011 0  2.169.409,59 0  0  0  0  0  0  0   2.169.409,59 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercí
cios 

2013 0  1.187.592,57 0  0  0  0  0  0  0  1.187.592,57  

2012 0  741.199,47  0  0  0  0  0  0  0  741.199,47  

2011 0  774.238,98  0  0  0  0  0  0  0  774.238,98  

Fonte: Diretoria Financeira e PGP/Serviço de Pagamento 
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5.1.4 Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas 

A composição do quadro de servidores inativos e pensionistas da UJ somente deverá ser 
preenchida por aquelas que detenham, entre as suas unidades administrativas, a unidade responsável 
pela gestão do cadastro de servidores inativos e pensionistas. As informações sobre o Quadro de 
Servidores Inativos devem ser prestadas considerando dois quadros a seguir: o primeiro 
compreenderá a composição do quadro de servidores inativos; o segundo a composição do quadro 
dos instituidores de pensão. 

5.1.4.1 Classificação do quadro de servidores inativos da Unidade Jurisdicionada segundo o 
regime de proventos e de aposentadoria 

O Quadro A.5.1.4.1 abaixo corresponde ao primeiro demonstrativo, onde, na primeira 
coluna, são discriminados dois (2) regimes de proventos, subdivididos em quatro (4) regimes de 
aposentadoria cada um, enquanto as duas (2) colunas restantes informam sobre o quantitativo dos 
servidores na UJ e o número de aposentadorias ocorridas no exercício de referência, de acordo com 
os regimes de proventos e de aposentadoria. 

QUADRO A.5.1.4.1 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS  

Situação apurada em 31/12 

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria 

Quantidade 

De Servidores 
Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 
Iniciadas no Exercício de 

Referência 
1.  Integral 1.510 139 

1.1 Voluntária 1.364 137 
1.2 Compulsória 0 0 
1.3 Invalidez Permanente 146 2 
1.4 Outras - - 

2.  Proporcional 582 7 
2.1 Voluntária 477 5 
2.2 Compulsória 2 0 
2.3 Invalidez Permanente 103 2 
2.4 Outras - - 

3.  Totais (1+2) 2.092 146 
Fonte: PGP/Serviço de Aposentadoria e Pensão 

5.1.4.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela Unidade Jurisdicionada 

O Quadro A.5.1.4.2 abaixo corresponde ao segundo demonstrativo e compreende uma 
planilha onde, nas linhas, são discriminados os regimes de proventos originários do instituidor de 
pensão, enquanto nas colunas devem ser informados os quantitativos dos beneficiários de acordo 
com cada regime de proventos. 
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QUADRO A.5.1.4.2 - INSTITUIDORES DE PENSÃO 

Situação apurada em 31/12 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de Referência 
1.  Aposentado 368 28 

1.1.  Integral 229 15 
1.2.  Proporcional 139 13 

2.  Em Atividade 172 7 
3.  Total (1+2) 540 35 

Fonte: PGP/Serviço de Aposentadoria e Pensão 

5.1.5 Cadastramento no Sisac 

As informações sobre os atos de pessoal devem ser prestadas somente pelas unidades 
jurisdicionadas que tenham na sua responsabilidade as atividades de admissão de pessoal e 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, cujos atos se sujeitam ao registro do Tribunal de 
Contas da União ou devem ser a ele comunicados, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição 
Federal e da Instrução Normativa TCU nº 55/2007. 

Tais informações devem ser prestadas de acordo com os quadros a seguir: 

5.1.5.1 Atos sujeitos à comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

O Quadro A.5.1.5.1 a seguir tem o objetivo de evidenciar a relação entre a quantidade dos 
atos ocorridos no exercício de referência do relatório de gestão e no exercício anterior e a 
quantidade de atos efetivamente cadastrada no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões – SISAC, de forma demonstrar a conformidade da gestão dos atos de 
pessoal da UJ com o art. 2º da Instrução Normativa TCU nº 55/2007. 

QUADRO A.5.1.5.1 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao registro no 

TCU 
Quantidade de atos 

cadastrados no SISAC 
Exercícios Exercícios 

2013 2012 2013 2012 
Admissão 478 365 478 365 
Concessão de aposentadoria 146 129 162 93 
Concessão de pensão civil 35 41 32 26 
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma 0 0 0 0 
Concessão de pensão militar 0 0 0 0 
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 

Totais 659 535 672 484 
Fonte: PGP/Serviço de Aposentadoria e Pensão e Serviço Movimentação e Registro 

5.1.5.2 Atos sujeitos à comunicação ao TCU 

O Quadro A.5.1.5.2 a seguir tem o objetivo de evidenciar a relação entre a quantidade dos 
atos sujeitos à comunicação ao TCU ocorridos no exercício de referência do relatório de gestão e no 
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exercício anterior e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no Sistema de Apreciação e 
Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, de forma a demonstrar a conformidade da 
gestão dos atos de pessoal da UJ com o art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 55/2007. 

QUADRO A.5.1.5.2 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 
à comunicação ao TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Desligamento 13 0 178 136 
Cancelamento de concessão 0 0 0 0 
Cancelamento de desligamento 0 0 0 0 

Totais 13 0 178 136 
Fonte: PGP/Serviço de Movimentação e Registro 

5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

O Quadro A.5.1.5.3 a seguir tem o objetivo de evidenciar a regularidade, em relação ao 
prazo estabelecido no art. 7º da IN TCU nº 55/2007, do cadastramento no SISAC dos atos de 
pessoal sujeitos a registro e comunicação ao TCU. 

QUADRO A.5.1.5.3 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2013 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 
De 61 a 90 

dias 
Mais de 90 

dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 
Admissão 75 375 10 18 
Concessão de aposentadoria 2 2 5 152 
Concessão de pensão civil 0 0 3 31 
Concessão de pensão especial a ex-combatente     
Concessão de reforma     
Concessão de pensão militar     
Alteração do fundamento legal de ato 
concessório 

0 0 0 104 

Total 77 377 18 305 
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento 0 170 8 0 
Cancelamento de concessão     
Cancelamento de desligamento     

Total 0 170 8 0 
Fonte: PGP/Serviço de Aposentadoria e Serviço de Movimentação 

5.1.5.4 Atos sujeitos à remessa ao TCU em meio físico 

O Quadro A.5.1.5.4 a seguir tem por objetivo evidenciar a quantidade de atos que devem 
ser comunicados ao TCU, porém sem o uso do SISAC, nos termos do art. 14 da IN TCU nº55/2007. 
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A.5.1.5.4 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao envio ao TCU 

Quantidade de atos 
enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 
Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 
 Fonte: PGP/Serviço de Aposentadoria e Pensão 

5.1.6 Acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos 

O controle existente na Universidade Federal de Viçosa para detecção de possíveis 
acumulações irregulares de cargos públicos dá-se pelo rígido e constante acompanhamento das 
diligências, notas de auditorias e notificações apontadas pela Controladoria-Geral da União, e 
também auditorias realizadas pela SEGEP – Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, sendo que, após os casos identificados chegarem ao conhecimento da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas, é aberto processo administrativo para o servidor emanar suas explicações. Não 
sendo convincente, o caso é encaminhado para sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar. 

Considerando que a UFV não tem acesso a dados de outros órgãos e empresas privadas, 
nosso controle é realizado pela exigência de cada servidor, ao tomar posse no cargo, declarar se 
ocupa outra função no serviço público ou se possui atividade privada. Como citamos, ficamos 
sujeitos às comunicações da CGU e do MPOG para demais apurações. 

Consideramos que o controle através do acompanhamento das comunicações e exigências 
tem sido eficaz, visto que todos os casos têm sido devidamente apurados. 

Não temos atualmente nenhum servidor acumulando cargo indevidamente na Instituição. 

5.1.7 Providências adotadas nos casos de acumulação indevida de cargos, funções e empregos 
públicos 

A UFV não teve ocorrência de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos 
no exercício de 2013. 

5.1.8 Indicadores Gerenciais sobre recursos humanos 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP) desenvolveu, junto com a Diretoria de 
Tecnologia da Informação (DTI), o Sistema de Recursos Humanos (SISREC) que, dentre várias 
funcionalidades, permitir extrair diversos indicadores para a área de pessoal e dos quais se utiliza 
para seu gerenciamento. 

Absenteísmo – É gerenciado pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da 
PGP, no módulo de Saúde Ocupacional, através do Sistema de Recursos Humanos - SISREC. Esse 
módulo permite emitir relatórios dos servidores que apresentam faltas ao trabalho e licenças 
consecutivas para tratamento de saúde. Com as informações dos relatórios, os servidores são 
acompanhados por Psicólogos, Assistentes Sociais e Médico do Trabalho da Universidade Federal 
de Viçosa, sendo feitos encaminhamentos e intervenções no ambiente de trabalho, quando 
necessário. 

Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais – É gerenciado pelo Serviço de Segurança 
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e Higiene do Trabalho da PGP, através do SISREC, no módulo Segurança e Higiene do Trabalho. 
Esse sistema é baseado na informação do acidente pela chefia imediata do servidor e 
complementada na elaboração da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. O sistema permite 
gerar diversos tipos de relatórios úteis para análise estatística, bem como para investigação do 
acidente de trabalho ou da doença ocupacional. Os relatórios permitem fazer as respectivas 
intervenções corretivas ou preventivas, bem como identificar e atuar nos setores e, ou, atividades 
com base nos históricos das ocorrências. 

Rotatividade (turnover) – A rotatividade de servidores é gerenciada pelo Serviço de 
Provimento, Acompanhamento e Avaliação da PGP, que controla todo o processo. Finalizada a 
tramitação processual, as informações são lançadas no SISREC e no SIAPE. Com as informações 
do SISREC é possível emitir relatórios como quantitativo de servidores que saíram de seu setor de 
origem e relação de setores que necessitam de servidores. O campo para informação de motivos da 
rotatividade está sendo proposto para inclusão no sistema para facilitar as análises. 

Educação Continuada – É gerenciada pela Divisão de Desenvolvimento de Pessoas e pelo 
Serviço de Capacitação de Pessoal, ambos da PGP, que registram as informações de escolaridade de 
todos servidores da UFV. Com base nessas informações pode-se emitir relatórios de quantitativo de 
servidores por escolaridade e sexo, por lotação e necessidade de educação formal, etc. A partir 
desses dados são desenvolvidas ações para melhorar a escolaridade dos servidores. 

Satisfação e Motivação – Está sendo desenvolvido, já em fase de análise para aplicação, 
um censo para diagnosticar questões voltadas ao bem-estar laboral e qualidade de vida do servidor, 
cujas informações deverão ser lançadas em módulo que permita análises. 

Disciplina – É gerenciado pelo Serviço de Movimentação e Registro da PGP, no módulo de 
Frequência do SISREC, que recebe, via on line, as informações de faltas e presenças ao trabalho de 
todas as unidades da UFV. Com base nas informações, o sistema gera relatórios mensais que são 
encaminhados aos Serviços de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida e de Pagamento, ambos da 
PGP. Esses dados geram cortes no salário do servidor e são utilizados, também, como critérios para 
a concessão ou não da progressão por mérito. Para os servidores com 30 dias de faltas consecutivas 
ou 60 dias interpolados durante 12 meses são abertos processos administrativos para apuração da 
inassiduidade. 

Desempenho Funcional – É um instrumento gerenciado pelo Serviço de Provimento, 
Acompanhamento e Avaliação da PGP, por meio de sistema on line próprio de avaliação de 
desempenho, onde os servidores e suas chefias, anualmente, se avaliam entre si. Com base nessas 
informações esse sistema gera os resultados para que possamos conhecer quais os servidores 
poderão progredir ou não na carreira. É possível, também, mensurar os resultados obtidos pelo 
servidor ou pela equipe de trabalho e fazer o acompanhamento dos servidores que não foram 
contemplados para que sejam realizadas ações visando à melhoria de suas atribuições dentro do 
setor de trabalho e na Instituição, como cursos de capacitação, dentre outros. 

Níveis Salariais – No que se refere à ascensão na carreira, é possível verificar no sistema 
SISREC a evolução salarial do servidor. Cabe salientar que a política salarial é definida pelo 
Governo Federal. 

5.2 Terceirização de mão de obra empregada e contratação de estagiários 

As informações sobre a terceirização de mão de obra no âmbito da unidade jurisdicionada 
devem ser tratadas considerando os quatro quadros a seguir. O primeiro trata da quantificação de 
servidores terceirizados que ocupam ou exercem cargos ou atividades típicos de categorias 
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funcionais do plano de cargos da unidade; o segundo contempla os atos que tenham autorizado a 
realização de concursos e provimentos adicionais; o terceiro trata dos contratos de prestação de 
serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva da unidade; o quarto trata da locação de mão de 
obra de terceiros em áreas não abrangidas por categorias funcionais do órgão. 

5.2.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão 

O Quadro A.5.2.1 correspondente ao primeiro demonstrativo, tendo por finalidade 
evidenciar o quantitativo de servidores terceirizados que ocupam ou exercem cargos ou atividades 
típicos de categorias funcionais do plano de cargos da unidade. Para tanto, o quadro encontra-se 
dividido em quatro colunas, nas quais cada campo deverá ser preenchido. 

QUADRO A.5.2.1 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO 
DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 

Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do 
Exercício 

Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício 

2013 2012 2011   
Atendente/Recepção 40 70 107 18 48 
Auxiliar Serviços Técnicos de Alimentação 78 66 57 49 0 
Auxiliar de Agropecuária 68 64 47 4 0 
Auxiliar de Laticínios 2 2 2 0 0 
Auxiliar de Mecânico 2 2 2 0 0 
Borracheiro 1 1 1 0 0 
Camareira 0 0 1 0 0 
Conservação e Limpeza 155 151 135 6 0 
Contínuo 1 11 11 1 11 
Coordenador Pedagógico 2 2 2 0 0 
Costureiro 3 3 3 0 0 
Cozinheiro 5 5 5 0 0 
Educador Infantil 11 11 11 0 0 
Eletricista 2 2 2 0 0 
Encadernador 2 2 2 0 0 
Impressor 1 1 0 0 0 
Informática 32 32 30 0 0 
Jardinagem 34 6 0 28 0 
Lanterneiro 1 1 1 0 0 
Lavador de Veículo 4 4 4 0 0 
Manutenção e Instalação Predial 353 254 241 346 3 
Mecânico 4 4 4 0 0 
Motorista 22 19 15 3 0 
Operador de Caldeira 0 0 1 0 0 
Operador de Máquinas Pesadas 0 0 3 0 0 
Portaria 35 49 49 35 45 
Supervisor 4 1 1 3 0 
Técnico em Vestuário 1 1 1 0 0 
Vigilância 102 72 61 84 0 

Total 965 836 799 577 107 
Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

A utilização do processo de terceirização pela Universidade Federal de Viçosa ocorre mais como uma im-
posição governamental do que por uma opção de sua gestão. Nos últimos 12 anos a UFV tem sido compelida a 
repor cargos extintos, para os quais não se realizam mais concursos, por meio da terceirização. 

Considerando que não é disponibilizado pela União orçamento específico para cobrir os crescentes gastos 
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com contratação de empresas terceirizadas, a Instituição é obrigada a realocar recursos de seu custeio e de sua 
manutenção para fazer frente às crescentes necessidades de reposição de pessoal extinto, notadamente de apoio em 
seus campi. Enfraquece-se a manutenção em prol de gastos com contratação de prestação de serviços de pessoal. 

A política de cargo extinto imposta pelo governo federal não se coaduna com a realidade dos órgãos pú-
blicos, notadamente das Universidades, visto que, para diversos cargos extintos, as atribuições por eles desenvolvi-
das permanecem. A Universidade tem necessidade crucial de servidores na área de transporte, segurança, assistên-
cia estudantil, manutenção e agrária. Ressalte-se que esta última área está ligada diretamente à área-fim da Institui-
ção, que é ensino, pesquisa e extensão. 

O processo de terceirização gera alta rotatividade de mão de obra, em razão dos baixos salários pagos pe-
las empresas, resultando em constante insatisfação e inconstância dos empregados dentro do órgão público. 

A Instituição enfrenta ainda o problema contratação de empresas prestadoras de serviço que cotam preços 
irreais para obtenção do contrato e, posteriormente, não têm como arcar com as obrigações sociais e trabalhistas de 
seus empregados, levando-os a constantes reclamações junto ao órgão público. Tal situação tem levado a inúmeras 
ações judiciais, sendo a UFV arrolada como corresponsável em obrigações jurídicas perante a justiça do trabalho, 
por obrigações não cumpridas pelas empresas terceirizadas. 
Fonte: PGP 

5.2.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 
realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 

O Quadro A.5.2.2 tem por finalidade evidenciar as autorizações para realização de 
concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados. Para tanto, o quadro 
encontra-se dividido em três colunas nas quais cada campo deverá ser preenchido conforme a 
descrição abaixo. Importante destacar que este quadro deve ser preenchido somente pela Secretaria 
de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão ou por outro órgão autorizador 
equivalente nos demais Poderes da União. 

QUADRO A.5.2.2 – AUTORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OU 
PROVIMENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS 

Nome do Órgão Autorizado a Realizar o 
Concurso ou Provimento Adicional 

Norma ou Expediente Autorizador, do 
Exercício e dos dois Anteriores 

Quantidade 
Autorizada de 

Servidores Número Data 
Não há 0 0 0 
Não há 0 0 0 
Não há 0 0 0 
Fonte:PGP/Serviço de Provimento 

5.2.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva 
pela Unidade Jurisdicionada 

O Quadro A.5.2.3 compreende os contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e 
vigilância ostensiva em vigência no exercício de 2013, mesmo que já encerrados, assim como os 
novos contratos celebrados no exercício de 2013, mesmo que não efetivados no exercício.  
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QUADRO A.5.2.3 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGI ENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Unidade Contratante 
Nome: Universidade Federal de Viçosa 
UG/Gestão: 15268 CNPJ: 25.944.455/0001-96 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2009 L O 003/2009 10.319.889/0001-49 22/01/09 22/01/14 6 7     P 
2009 V O 310/2009 09.226.791/0001-47 23/09/09 23/09/14 8 10     P 
2010 L O 056/2010 11.146.580/0001-46 25/01/10 25/01/15 5 5     P 
2010 L O 278/2010 09.422.027/0001-47 05/05/14 05/05/14 11 13     P 
2010 L O 334/2010 07.224.952/0001-08 31/05/10 31/05/14 94 97 3 3   P 
2010 L O 754/2010 05.296.914/0001-65 12/11/10 12/11/13 2 2     E 
2011 L O 293/2011 10.319.989/0001-49 12/07/11 12/07/14 7 9 1 1   P 
2011 V O 523/2011 09.422.027/0001-47 24/11/11 24/11/14 8 8     P 
2012 V O 083/2012 110.704.092/0001-44 15/02/12 17/03/13 24 30     E 
2012 L O 344/2012 13.575.475/0001-58 15/10/12 15/10/14 13 13 1 1   P 
2012 V E 265/2012 04.552.404/0001-49 05/07/12 05/01/13 24 24     E 
2013 L O 015/2013 13.575.475/0001-58 13/02/13 13/02/14 4 4     A 
2013 V O 049/2013 04.552.404/0001-49 01/03/13 01/03/14 58 72 3 3   A 
2013 V O 015/2013 13.575.475/0001-58 13/02/13 13/02/14 12 12     A 
2013 L O 200/2013 08.512.981/0001-68 26/09/13 26/09/14 2 2     A 
Observações: 

LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: PGP/Serviço de Contratos Terceirizados   
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5.2.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 

O Quadro A.5.2.4 compreende os contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra em vigência no exercício de 2013, mesmo 
que já encerrados, assim como os novos contratos celebrados no exercício de 2013, mesmo que não efetivados no exercício. Excetuam-se deste quadro 
os contratos relativos a Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva, que devem ser tratados no Quadro A.5.2.3 anterior. 

QUADRO A.5.2.4 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Unidade Contratante 
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 
UG/Gestão: 15268 CNPJ: 25.944.455/0001-96 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
Contrato 

Área Natureza 
Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de 
Execução das 

Atividades 
Contratadas 

Nível de Escolaridade Exigido dos 
Trabalhadores Contratados 

Sit. 
F M S 

Início Fim P C P C P C 
2009 9 O 383/2009 04.552.404/0001-49 06/11/09 06/07/13 60 75     E 
2009 1 O 290/2009 08.139.629/0001-29 11/09/09 11/09/13 5 4     E 
2010 2 O 871/2010 09.422.027/0001-47 22/12/10 22/12/14   2 2   P 
2010 12 O 056/2010 11.146.580/0001-46 25/01/10 25/01/15 6 7 18 22 13 15 P 
2010 8 O 199/2010 11.146.580/0001-46 25/03/10 25/03/14 4 4     P 
2010 8 O 198/2010 11.146.580/0001-46 25/03/10 25/03/14 3 3     P 
2010 4 O 755/2010 08.913.064/0001-95 01/11/10 01/11/14 1 1     P 
2010 12 O 747/2010 09.422.027/0001-47 28/10/10 17/01/13 1 1     E 
2010 1 O 799/2010 10.704.092/0001-44 29/11/10 30/03/13 16 20     E 
2010 5 O 866/2010 10.704.092/0001-44 27/12/10 30/03/13   15 18   E 
2011 3 O 001/2011 03.033.142/0001-43 04/01/11 04/01/15     20 20 P 
2011 3 O 002/2011 03.033.142/0001-43 04/01/11 04/01/15     10 12 P 
2011 8 O 529/2011 09.422.027/0001-47 23/11/11 23/11/14 1 1     P 
2011 8 O 057/2011 11.146.580/0001-46 17/02/11 17/02/14 5 5     P 
2011 12 O 557/2011 11.146.580/0001-46 12/12/11 12/12/14 2 2     P 
2011 9 O 318/2011 11.154.628/0001-68 29/07/11 29/07/14 5 6     P 
2011 9 O 556/2011 11.154.628/0001-68 08/12/11 08/12/14 1 1     P 
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2011 9 O 230/2011 02.394.943/0001-71 31/05/11 31/06/13 161 169     E 
2011 5 O 500/2011 11.871.623/0001-56 10/11/11 20/11/13   5 5   E 
2012 12 O 286/2012 04.552.404/0001-49 01/08/12 01/08/14 57 64     P 
2012 4 O 255/2012 04.552.404/0001-49 05/07/12 05/07/14 23 28     P 
2012 4 O 369/2012 11.146.580/0001-46 22/11/12 22/11/14 6 7     P 
2012 2 O 157/2012 08.667.279/0001-73 20/04/12 15/04/14   12 14   P 
2012 2 O 349/2012 08.667.279/0001-73 18/10/12 18/10/14   5 6   P 
2012 9 O 368/2012 13.575.475/0001-58 20/11/12 20/11/14 6 7     P 
2012 6 O 358/2012 11.935.180/0001-10 05/11/12 05/02/14   3 3   P 
2012 9 O 130/2012 08.913.064/0001-95 29/03/12 29/03/14 2 2     P 
2012 9 E 359/2012 11.154.628/0001-68 24/10/12 24/04/13 3 3     E 
2012 4 O 334/2012 04.552.404/0001-49 21/09/12 09/02/13 37 37     E 
2012 12 O 283/2013 08.667.279/0001-73 08/08/12 08/11/13 36 36 25 25   E 
2013 4 O 036/2013 04.552.404/0001-49 08/02/13 08/02/14 40 40 3 3   A 
2013 9 O 133/2013 04.552.404/0001-49 03/06/13 03/06/14 276 345     A 
2013 9 O 192/2013 04.552.404/0001-49 18/09/13 18/09/14 24 24 3 3   A 
2013 1 O 016/2013 14.364.956/0001-87 13/02/13 13/02/14 2 2     A 
2013 12 O 035/2013 23.271.471/0001-30 21/02/13 21/02/14 4 4     A 
2013 1 O 189/2013 09.422.027/0001-47 03/09/13 03/09/14 14 14     A 
2013 5 O 099/2013 04.552.404/0001-49 01/04/13 27/12/13   18 18   E 
2013 1 O 100/2013 04.552.404/0001-49 01/04/13 29/12/13 20 20     E 

Observações: 

LEGENDA: 

Área: 1.Segurança; 2.Transportes; 3.Informática; 4.Copeiragem; 5. Recepção; 
6.Reprografia; 7.Telecomunicações; 8.Manutenção de bens móveis; 9.Manutenção de 
bens imóveis; 10.Brigadistas; 11.Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; e 
12.Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino 
Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: PGP/Serviço de Contratos Terceirizados 
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5.2.5 Análise crítica dos itens 5.2.3 e 5.2.4 

A UFV adota como principal instrumento de fiscalização e gestão dos contratos 
terceirizados as medidas previstas na Lei nº 8.666/1993 e na Instrução Normativa nº 02/2008 da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 

Já foram editadas outras instruções normativas, mas a IN nº 02/2008 é a principal. Tanto a 
Lei nº 8.666/93 quanto a IN nº 02/2008 instruem sobre as penalidades previstas para os casos de 
inexecução contratual, medidas estas que estão previstas nos Editais e nos Termos de Referência, 
seja na forma de uma simples advertência, multa ou rescisão do contrato até o impedimento de a 
empresa contratar com o serviço público por um período de até 5 anos. 

Com a criação do Serviço de Gestão de Contratos Terceirizados houve uma melhora na 
elaboração dos Termos de Referência e, consequentemente, nos Editais, visando a uma maior 
efetividade na gestão e fiscalização dos contratos. 

Os contratos de prestação de serviços de Atendentes não foram renovados em virtude da 
substituição da prestação dos serviços pelas contratações de servidores aprovados em concurso 
público para os cargos de Auxiliar em Administração e Assistente em Administração, em vagas 
novas conseguidas junto ao MEC. 

Caso semelhante tem-se com a prestação de serviços de Tecnologia da Informação (TI). 
Hoje contamos com dois contratos firmados com a empresa CIENTEC e serão nomeados servidores 
concursados na área de TI, aproximadamente 30 a 40 técnicos, para os quais a PGP deverá adotar o 
mesmo procedimento que no caso dos Atendentes. 

Com a edição da Portaria Normativa nº 7, de 9 de março de 2011, pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, foi estabelecido o Manual 
de Orientação para preenchimento da Planilha de Custo e Formação de Preços, o que trouxe 
os seguintes benefícios: 

1. Padronização das planilhas; 

2. Introdução de uma metodologia de cálculo de valores limites a partir das 
peculiaridades de cada serviço; 

3. Subsídio para a Administração com informações sobre a composição do preço a ser 
contratado, de modo a aferir sua exequibilidade, possibilitando verificar a composição da 
remuneração, benefícios mensais e diários, insumos diversos, Encargos Sociais e Trabalhistas, e 
Custos Indiretos, Tributos e Lucros; 

4. Os Servidores da UFV têm participado de treinamentos específicos, com o objetivo 
de constante melhora em todo o processo que envolve a Terceirização, ou seja: 

a) Elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços; 

b) Elaboração dos Termos de Referência (que deve conter os elementos 
pertinentes previstos nos artigos 15 a 17 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril 
de 2008, de acordo com as especificidades do serviço a ser contratado e com as necessidades 
peculiaridades a serem atendidas); 

c) Elaboração do Edital de Licitação e Minuta de Contrato; 
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d) Acompanhamento das Repactuações e Reajustes dos Contratos; 

e) Fiscalização dos Contratos. 

Outra melhora foi a separação de alguns contratos, de acordo com o Órgão Interessado no 
Serviço (RU, PAD, PCD, CCA, CRECHE, BBT, DTR, DGU, DLS, CRP, CEDAF), o que 
possibilitou a nomeação de Gestores no próprio Órgão onde os serviços são prestados, facilitando 
assim a fiscalização dos mesmos. 

Com a implantação da Nova Planilha de Custos, melhoras nos Termos de Referência e 
Editais de Licitação, Contratos mais detalhados e aumento da fiscalização, estamos notando que as 
empresas “aventureiras”, que acham fácil montar uma empresa terceirizada e participar de uma 
Licitação na UFV, estão tendo dificuldades de se manterem no mercado, caso não se 
profissionalizem para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no processo, em virtude do 
aperto da legislação e aumento da fiscalização. 

Outra estratégia para maior garantia dos direitos dos funcionários contratados para a 
prestação do serviço é a realização de convênio com a Caixa Econômica Federal – Agência Viçosa 
para abertura de contas vinculadas aos contratos firmados, com o objetivo de reter a percentagem de 
32,82% sobre o valor mensal do serviço, a fim de garantir o pagamentos dos direitos trabalhistas, 
tais como: décimo terceiro salário, férias, abono de férias, adicional do FGTS e rescisão sem justa 
causa. 

Nos casos em que as empresas terceirizadas não cumprem com as obrigações trabalhistas 
como pagamento de verbas rescisórias, é importante deixar claro que os esses valores são pagos 
pela UFV mensalmente, cabendo à empresa gerenciar esses recursos para utilização no momento 
devido.  

5.2.6 Composição do quadro de estagiários 

O Quadro A.5.2.6 visa demonstrar a composição do quadro de estagiários da UJ e somente 
deverá ser preenchido pelas UJ que detenham entre as suas unidades administrativas aquela 
responsável pela gestão do cadastro de estagiários. 

QUADRO A.5.2.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 
1. Nível superior      

1.1 Área Fim      
1.2 Área Meio      

2. Nível Médio      
2.1   Área Fim      
2.2 Área Meio      

3. Total (1+2)      
Fonte: 

A UFV não tem estagiários em folha de pagamento. 
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6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

(Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/5/2013) 

Neste item são apresentados os dados relativos à Gestão do Patrimônio Mobiliário e 
Imobiliário da Instituição, divididos nos subitens 6.1 Gestão da frota de veículos próprios e locados 
de terceiros e 6.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da 
unidade. 

6.1 Gestão da frota de veículos próprios e contratados de terceiros 

Em relação aos custos associados à manutenção de frota (lubrificantes, revisões periódicas, 
seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros), optou-se por 
fazer uma demonstração dos principais custos identificáveis pelas contas contábeis disponíveis no 
SIAFI: +292410403+292410405+292410402+292410101+292410108. Para isto, utilizou-se do 
grupo de informação EXEC NE SUBITEM disponível no Siafi Gerencial. 

Assim, aplicando o Regime de Competência, pelo qual se considera ocorrido o fato gerador 
da despesa no período de sua realização, independentemente do efetivo pagamento, foram 
verificadas as despesas empenhadas para os serviços de manutenção de veículos. 

Dessa forma, conforme Tabela 31, foram utilizadas as seguintes naturezas da despesa 
detalhada: 33903001 – Combustível e Lubrificantes Automotivos, 33903039 – Material Para 
Manutenção de Veículos, 33903919 – Manutenção e Conservação de Veículos. Como não há uma 
natureza de despesa específica para os empenhos feitos a seguro de carro, foram verificados os 
empenhos emitidos em favor do seguro obrigatório e do seguro por danos ou roubo. Apurou-se, 
então, o custo total de R$2.200.033,40 com a manutenção da frota nesses itens. 

Tabela 31 – Custos associados à manutenção da frota em 2013 

NATUREZA DA DESPESA DETALHADA 
EMPENHOS 
EMITIDOS 

33903001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.046.914,15 
33903039 Material para Manutenção de Veículos 315.985,47 
33903919 Manutenção e Conservação de Veículos 595.710,86 
- Seguro Obrigatório e Seguro Total 241.422,92 

Despesa Total com manutenção de Veículos 2.200.033,40 
Fonte: SIAFI. 

 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada 
A Divisão de Transportes (DTR) da UFV é o órgão responsável pelo planejamento, 

orientação, supervisão, execução e acompanhamento dos atendimentos das demandas de transportes 
de passageiros e cargas da UFV, bem como pela manutenção da frota, composta de 241 veículos. 

Em 2013, a frota de veículos da UFV foi alterada com a aquisição de 8 veículos novos, 
sendo 4 pick-up’s GM S10, 1 pick-up VW Amarok, 2 Renault Fluence, sendo 1 para o CAF e 1 Spin 
Chevrolet para o Campus UFV-Florestal. A frota de veículos da UFV, bem como média anual de 
quilômetros rodados e sua idade média, por grupo de veículos, está descriminada na Tabela 32. 

Tabela 32 – Caracterização da frota em 2013 

TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE 
QUILOMETRAGEM 

(X 1000km) 
IDADE MÉDIA 

(ANOS) 
TOTAL 241   
Caminhões 29 8 26 
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TIPO DE VEÍCULO QUANTIDADE 
QUILOMETRAGEM 

(X 1000km) 
IDADE MÉDIA 

(ANOS) 
Ônibus 05 9 16 
Micro-ônibus 17 11 10 
Picapes 50 12 07 
Vans (grande) 11 22 06 
Kombi 22 06 13 
Automóveis 84 42 05 
Motocicletas 23 1,5 14 
Fonte: DTR/PAD 

Em 2013 foram atendidas mais de 6.000 requisições de transporte interno (RQT1-
atendimento a Viçosa e microrregião), cerca de 3.000 requisições de transporte externo (RQT2-
atendimento à demais localidades) e 220 da linha Viçosa-Belo Horizonte, totalizando 2.025.232 
quilômetros percorridos a fim de atender às demandas institucionais. 

Também em 2013 foi realizado leilão dos seguintes veículos: 1 motocicleta (placa GSU-
8259), 1 Pick-up D10 (placa GMF-2793), 1 Pick-up D10 (placa GMF-0771), 1 Pick-up D10 (placa 
GMF-2789), 1 pick-up, Toyota Bandeirantes, (placa HMM-2019), 1 VW Saveiro (placa GMF-
0830), 1 automóvel VW-Gol (placa GMF-0770), 1 automóvel VW-Parati (placa GMF-1871), 01 
automóvel VW-Parati (placa GMF-1873) e 1 automóvel VW-Gol (placa GMF-3188). 

Foram recuperados, em forma de retífica, os motores dos veículos: 1 caminhão (placa GMF-
2642), 1 Caminhão ¾ (placa GMF-0547), 1 Sprinter (placa GMF- 4924), 3 VW-Spacefox (placa s 
GMF-5616, GMF-5639 e GMF-6013). Além disso, foram realizados todos os serviços de 
manutenção da frota, como: lanternagem, pintura, borracharia, lavagem, lubrificação e manutenção 
mecânica, bem como as demandas administrativas da Divisão de Transportes. 

 

Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros 
A demanda por serviço de transporte na UFV vem aumentando significativamente nos 

últimos anos, em função da ampliação de seus cursos e vagas. Por outro lado, a extinção de vagas 
do cargo de motorista e o crescente número de aposentadorias nesse cargo vem reduzindo a 
capacidade de atendimento dessa demanda com estrutura própria da UFV. Como estratégia, diante 
desse desafio, a UFV optou pela contratação do serviço de transporte totalmente terceirizado, ou 
seja, a prestadora de serviço disponibiliza o veículo com motorista e esse serviço é remunerado por 
custo do quilômetro rodado. 

Em 2013, como detalhado na Tabela 33, foram contratados, por meio de pregão eletrônico, 
quase 500.000km de transporte de estudantes e professores em atividades acadêmicas. 

Tabela 33 – Frota de Veículos Automotores a Serviço da UFV contratada de terceiros – 2013 
TIPO DE VEÍCULO QUILOMETRAGEM (km)  

Automóvel 104.708 
Automóvel 217.396 
Van 50.754 
Van 19.803 
Micro-ônibus 19.455 
Ônibus 40.074 
Micro-ônibus < 500 Km 2.128 
Micro-ônibus > 500 Km 2.348 
Ônibus Convencional 3.037 
Ônibus Exec < 500 Km 5.118 
Ônibus Exec > 500 Km 1.360 
Total Km rodados 466.181 
Fonte: PAD 
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6.2 Gestão do patrimônio imobiliário 

6.2.1 Distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial 

QUADRO A.6.2.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2013 EXERCÍCIO 2012 

BRASIL 

Minas Gerais 17 17 
4073 – ARAPONGA 1 1 
4123 – BELO HORIZONTE 1 1 
4203 – CAJURI 1 1 
4233 – CANAÃ 1 1 
4251 – CAPINOPOLIS 1 1 
4333 – COIMBRA 1 1 
4519 – FLORESTAL 1 1 
5109 – RIO PARANAÍBA 4 4 
5247 – SÃO JOÃO DA PONTE* 1 1 
5427 – VIÇOSA 4 4 
5441 – VISCONDE DO RIO BRANCO 1 1 
Subtotal Brasil 17 17 

EXTERIOR Não possui 0 0 
Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 17 17 
Fonte: PAD/Spiunet 

*Imóvel em processo de baixa 
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6.2.2 Discriminação dos bens imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional 

QUADRO A.6.2.2 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL FUNCIONAL 

 Registro Imobiliário Patrimonial - RIP   Valor do Imóvel   

UG Utilização RIP 
Regime Estado de 

Conservação 
Valor 

Histórico 
Data de 

Reavaliado Valor Reavaliado 
Com 

Reformas 
Com 

Manutenção 
154051 4073.00001.500-5 4073.00002.500-0  Uso em Serviço Público Regular  383.598,87 03/01/2013 R$911.754,64    
154051 4123.00020.500-9 4123.00306.500-3 Uso em Serviço Público  Regular 46.584,04 03/01/2013 R$153.836,19    
154051 4203.00001.500-7 4203.00002.500-2 Uso em Serviço Público Regular 336.928,65 03/01/2013 R$738.645,55    
154051 4233.00001.500-9 4233.00002.500-4 Uso em Serviço Público Regular 75.968,30 03/01/2013 R$225.491,44   
154051 4251.00001.500-7 4251.00002.500-2 Uso em Serviço Público Bom 320.742,57 03/01/2013 R$1.531.437,70   
154051 4333.00002.500-0 4333.00004.500-1 Uso em Serviço Público Regular 345.308,39 03/01/2013 R$734.004,58   
154051 4519.00001.500-2 4519.00002.500-8 Uso em Serviço Público Bom 10.632.627,07 03/01/2013 R$69.777.187,65   
154051 5109.00004.500-1 5109.00003.500-6 Uso em Serviço Público Novo 95.167,13 03/01/2013 R$136.842,20   
154051 5109.00006.500-2 5109.00005.500-7 Uso em Serviço Público Novo 1.643.177,00 03/01/2013 R$2.162.075,00   
154051 5109.00008.500-3 5109.00007.500-8 Uso em Serviço Público Novo 562.951,20 03/01/2013 R$670.180,00   
154051 5109.00017.500-2 5109.00016.500-7 Uso em Serviço Público Regular 1.236.000,00 03/01/2013 R$2.787.506,23   
154051 5427.00001.500-4 5427.00011.500-7 Uso em Serviço Público Regular 2.850.041,10 03/01/2013 R$4.723.148,72   
154051 5427.00008.500-0 5427.00012.500-2 Uso em Serviço Público Bom 387.047,27 03/01/2013 R$865.679,08   
154051 5427.00007.500-5 5427.00013.500-8 Uso em Serviço Público Muito bom 747.426,70 03/01/2013 R$2.897.671,89   
154051 5427.00005.500-4 5427.00014.500-3 Uso em Serviço Público Muito bom 402.513.659,28 03/01/2013 R$563.605.858,48   
154051 5441.00001.500-8 5441.00007.500-0 Uso em Serviço Público Rep. importantes 279.090,51 03/01/2013 R$1.082.380,89   

 Total   
Fonte: PAD/UFV e Spiunet 

Observação: 

1- As variações no valor se referem a benfeitorias e construções feitas no exercício, visto que a próxima reavaliação está prevista para 03-01-2015.  

2- As despesas com manutenção não estão segregadas, impossibilitando informar o gasto real com determinado imóvel, tendo em vista que a UFV não adota centro de custos por 
imóveis. Por outro lado, algumas despesas são contratadas pela UFV para atender a diferentes imóveis, como despesas com energia elétrica, telecomunicações e outras. 
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6.2.3 Discriminação de imóveis funcionais da União sob responsabilidade da UJ 

Não se aplica. 

6.3 Distribuição espacial dos bens imóveis locados de terceiros 

O Quadro A.6.3 a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso 
Especial Locados de Terceiros, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo 
de imóveis que estavam locados de terceiros pela UJ no final dos exercícios de 2013 e 2012, 
contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior. 

QUADRO A.6.3 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 
TERCEIR OS 

   

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Quantidade de Imóveis Locados 
de Terceiros dela UJ 

Exercício 2013 Exercício 2012 

BRASIL 

Minas Gerais 3 2 
Belo Horizonte 1 1 
Rio Paranaíba 2 1 

Distrito Federal 1 1 
Brasília 1 1 

Subtotal Brasil 4 3 
EXTERIOR Não possui 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 4 3 

Fonte: PAD 

 

Análise Crítica: 

Os bens imóveis da Instituição estão devidamente registrados em cartórios e no patrimônio 
da União, exceto o imóvel localizado no município de São João da Ponte (RIP 5247.00002.500-0), 
que é objeto de convênio firmado entre a UFV e a Rural Minas, que deveria proceder à 
doação/venda dos terrenos oriundos deste imóvel. Em dezembro de 2013, esta UJ solicitou a 
identificação e legalização deste terreno, não tendo responsabilidade sobre o referido imóvel. Após 
a identificação dos atuais proprietários, a baixa na matrícula e no RIP será providenciada. 

A avaliação no SPIUnet ocorreu em 03-01-2013, sendo a próxima reavaliação prevista para 
03-01-2015. As variações no valor se referem a benfeitorias e construções feitas no exercício. 

Ressalta-se a carência apresentada aos gestores de bens imóveis de sistema informatizado 
que permita a extração de dados gerenciais, pois o SPIUnet considera, por exemplo, diversas 
edificações de um mesmo terreno como uma só matrícula cartorial, dificultando a avaliação por 
edifícios. 
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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

(Parte A, item 7, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Este item busca evidenciar a forma de condução da gestão da tecnologia da informação pela 
UJ, principalmente em relação à estrutura de governança e às estratégias de mitigação de riscos 
relacionados às atividades de TI. 

A informação é estruturada em forma de questionário que tem por objetivo identificar o 
posicionamento do nível estratégico da UJ em relação a diversos fatores da gestão de TI. 

7.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

O Quadro A.7.1 a seguir, denominado Gestão da Tecnologia da Informação da unidade 
jurisdicionada, está organizado de forma a se obter um conjunto de informações que permita, de 
uma maneira geral, analisar a estrutura de governança corporativa e de TI da UJ. Nas questões dos 
Blocos 1 a 6, o gestor poderá assinalar com um “X” quantas opções desejar. Na questão 7, o gestor 
deve levar em consideração a seguinte escala para responder: 

(1) nunca: significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. 
(2) às vezes: significa que a afirmativa vez ou outra é aplicada ao contexto da UJ. 
(3) usualmente: significa que a afirmativa é aplicada ao contexto da UJ com frequência. 
(4) sempre: significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ. 

Por fim, no bloco de questões 8 e 9, o gestor deverá assinalar apenas uma opção. 

QUADRO A.7.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Quesitos a serem avaliados 
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 
X aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 

X 
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de 
TI. 

X 
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à 
gestão e ao uso corporativos de TI. 

 
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, 
com foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 

 aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 
 aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 

 
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em 
termos de resultado de negócio institucional. 

 
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, 
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 

X 
designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de 
TI. 

X designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 
X monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da 
instituição: 
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012. 
 Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 

X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de 
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TI. 

 
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e 
a eficácia dos respectivos controles. 

X Os indicadores e metas de TI são monitorados. 

X 
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a 
respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 

 Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por 
iniciativa da própria instituição: 
 Auditoria de governança de TI. 
 Auditoria de sistemas de informação. 
 Auditoria de segurança da informação. 
 Auditoria de contratos de TI. 
 Auditoria de dados. 
 Outra(s). Qual(is)? 
X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012. 
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento 
congênere: 
 A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 

 A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 
X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 
 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 

X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 
X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 

http://www.planejar.ufv.br 
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 

 Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de 
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio. 

6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e 
publicou) os seguintes processos corporativos: 
 Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 
 Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2001 (p.ex. divulgação ostensiva ou 

Classificação sigilosa). 
X Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 
X Gestão dos incidentes de segurança da informação. 
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente 
(4) sempre 
(4) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 
(3) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 
(4) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 
(4) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões 
estabelecidos em contrato. 
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos 
contratuais (protocolo e artefatos). 
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 

 O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 
 Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 

X A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 
 A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
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 A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 
X Entre 1 e 40%. 

 Entre 41 e 60%. 
 Acima de 60%. 
 Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 
Compete à Diretoria de Tecnologia da Informação da UFV apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e administração da Instituição onde houver aplicabilidade, direta ou indireta, dos recursos da tecnologia da 
informação. Portanto, seu cliente prioritário é a comunidade universitária. 

7.1.1 Análise crítica 

Com a aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) pelo Conselho 
Universitário, a UFV passou a dispor de instrumento institucional que permite a elaboração de 
diagnóstico da Tecnologia da Informação na Instituição e de elementos para o melhor planejamento 
das ações dos órgãos responsáveis, contribuindo para a melhoria de Governança de TI. 

Também como avanço do processo de governança, destaca-se o processo de inventário de 
hardware e software da UFV. Isto permitirá à Diretoria de Tecnologia da Informação conhecer a 
realidade dos softwares instalados nos computadores dos usuários, assim como melhor planejar a 
renovação tecnológica do parque computacional. 

Percebeu-se uma melhoria significativa na qualidade do serviço de rede sem fio através da 
adequação de sua tecnologia, aproximando, ainda mais, os usuários da UFV aos serviços de TI 
disponíveis. Neste quesito, é importante destacar a importância da implantação da autenticação na 
rede sem fio, de forma a dar condições à equipe de segurança da rede de melhor gerenciar o uso dos 
recursos da UFV. A autenticação dos usuários na rede permitiu que fosse alcançado o índice de 
100% de respostas aos incidentes de segurança notificados pelo CAIS/RNP. 

 

Principais resultados: 
Para o processo de Melhoria da Governança de TI, destacam-se: 
 Aprovação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação pelo Conselho Universitário; 
 Inicio do Processo de Inventário de Hardware e Software da UFV. 

 
Para o processo de Melhoria da qualidade dos serviços na área de TI, destacam-se: 
 Garantia da continuidade do contrato de equipe técnica de apoio ao desenvolvimento de 

sistemas e atendimento de ordem de serviços, o que gerou um aumento do número de 
solicitações atendidas; 

 Expansão e melhoria na rede “sem fio” da UFV; 
 Expansão do link de Internet de 155 Mbps para 310 Mbps; 
 Reavaliação do Processo de Desenvolvimento de Software. 

 
Para o processo de Melhoria da disponibilidade, desempenho e segurança do acesso aos 

serviços e dados da UFVNet foi fundamental a: 
 Aumento da capacidade de discos da storage das informações institucionais; 
 Aquisição de equipamentos gerenciáveis para a rede cabeada; 
 Implantação de autenticação do usuário para o acesso a rede sem fio; 
 Melhoria no índice de respostas aos incidentes de segurança notificados pelo CAIS – 

Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança, da RNP. 
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Entretanto, apesar dos avanços alcançados, é necessário relatar alguns pontos que 
dificultaram o pleno êxito das atividades de TI na Instituição: 

 Limitação de recursos financeiros e humanos para cumprimento de todas as metas 
estabelecidas; 

 Dificuldade e incerteza quanto ao êxito dos processos de compras institucionais; 
 Burocracia do processo de contratação de soluções; e 
 Falta de registros nas atividades desenvolvidas pela equipe, dificultando o 

levantamento de informações e geração de estatísticas. 



 

 
203 

8. Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental 

(Parte A, item 8, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Neste item são abordados os dados referentes à Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e 
sustentabilidade, compreendendo os subitens: 8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras; 8.2. Política de separação de resíduos 
recicláveis descartados; e 8.3. Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica 
e água. 

8.1 Gestão ambiental e licitações sustentáveis 

O Quadro A.8.1 a seguir, denominado Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, está 
organizado de forma a se obter um conjunto de informações que permita, de uma maneira geral, 
analisar o grau de desenvolvimento da gestão ambiental, mormente no que diz respeito a licitações 
sustentáveis. Este questionário deverá ser preenchido de acordo com as orientações descritas 
abaixo. 

QUADRO A.8.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVE IS 

Aspectos sobre a Gestão Ambiental Avaliação 
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos 
produtos e matérias primas. 
Se houver concordância com a informação acima, quais critérios de sustentabilidade 
ambiental foram aplicados? 
. A UJ têm incluído em alguns produtos, a saber: 
- MESAS, ARMÁRIOS, DIVISÓRIA e OUTROS 
 - Critérios: A Contratada deverá apresentar, conforme disposto na IN 01/2010 do 

Ministério do Planejamento, laudo ou certificado que comprove que a EMPRESA 
LICITANTE observa os requisitos ambientais para a certificação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

- MÓVEL MULTIUSO 
 - Apresentar autorização ambiental de funcionamento emitida por órgão estadual 

competente, com menção explicita do prazo de validade. 
 - Apresentar certificado de regularidade no cadastro técnico federal do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.  
 - Comprovar que utiliza madeira ecologicamente correta com origem comprovada, por 

meio de autorizações de desmatamento de seus fornecedores. 

   X  

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 

 X    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados 
por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. 
produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). 

   X  

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de 
referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) 
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das 
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a 
fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, 
art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição 
de produtos e serviços. 
. Algumas certificações consideradas nesses procedimentos: ISO 14000, Diretiva RoHS, 

   X  
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INMETRO, PROCEL, Documento de Origem Florestal(DOF) e Instrução Normativa 
01/MPOG, 19 de janeiro de 2010. 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 
Se houver concordância com a afirmação acima, qual impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia? 
. A UJ não dispõe da quantificação do impacto. 

   X  

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? X     

7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 
. Se houver concordância com a afirmação acima, como esta preferência tem sido 
manifestada nos procedimentos licitatórios? 

 X    

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, 
quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).  X    

9.  A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do 
Decreto 7.746/2012. 
. Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de 
gestão de logística sustentável da unidade. 

X     

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade 
e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.    X  

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 
materiais que reduzam o impacto ambiental. 

   X  

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.  X    

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 
diminuir o consumo de água e energia elétrica. 
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folderes, comunicações oficiais, etc)? 
▪ Comunicação Oficial. 

X     

14. Nos últimos exercício a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade 
de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltados para os seus 
servidores. 
. Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 
(palestras, folderes, comunicações oficiais, etc)? 

   X  

Considerações Gerais: 
As informações foram prestadas por servidores vinculados à Pró-Reitoria de Administração, Diretoria de Manutenção 
e Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente, Gerência de Resíduos, Diretoria de Material e Diretoria de Tecnologia da 
Informação. 
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da 
UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da 
UJ. 
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8.2 Consumo de papel, energia elétrica e água 

O Quadro A.8.2, denominado Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água, está 
organizado de forma a se obter um conjunto de informações que permita, de uma maneira geral, 
analisar a utilização de papel, energia elétrica e água da UJ ao longo dos anos, bem como verificar 
se a UJ aderiu a algum tipo de programa de gestão ligado à temática sustentabilidade ambiental. 
Para tanto, o quadro encontra-se subdividido em duas partes distintas. Na primeira, o gestor deverá 
incluir informações sobre o tipo de programa, ano de adesão e resultados obtidos com a adesão a tal 
programa. Na segunda, o gestor deverá trazer informações sobre quantidades e valores despendidos 
com o consumo de papel, energia elétrica e água. Este quadro deverá ser preenchido de acordo com 
as orientações descritas abaixo. 

A UFV vem implementando algumas iniciativas visando à definição e aplicação de políticas 
para estimular o consumo racional de água e energia elétrica, papel e outros, com vistas à 
sustentabilidade ambiental. 

No ano de 2008 foi aprovada a Resolução nº 14/2008/CONSU, que instituiu o Plano de 
Desenvolvimento Físico e Ambiental do Campus UFV-Viçosa – PDFA, que, além de tratar de 
assuntos relacionados à ocupação ordenada do Campus, trata de questões ligadas ao meio ambiente. 
Dessa forma, constituiu a Comissão de Meio Ambiente – COMAM, com o objetivo de definir 
políticas relacionadas a paisagismo, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos e 
biodiversidade. Seu regimento interno está definido pela Resolução nº 17/2009/CONSU. 

Em relação à gestão de energia, a UFV conta com a Resolução nº 15/2003/CONSU, que 
aprova a Norma Operacional relativa aos serviços de utilização, manutenção e controle dos 
equipamentos, instalação de medidores de energia elétrica nas unidades, edifícios, residências e 
alojamentos dos campi universitários e serviços de energia no âmbito da Universidade. A aplicação 
dessa Norma deverá estar em consonância com as diretrizes tecnológicas estabelecidas pela 
Comissão Interna de Redução de Consumo de Energia - CIRC. 

Apesar de não ter aderido a nenhum programa de sustentabilidade do governo federal, a UJ 
possui, desde 1995, o Projeto Reciclar, atividade de caráter extensionista, desenvolvido em parceria 
com a administração. Está em discussão proposta para tornar o Projeto Reciclar um Programa 
Institucional para a coleta seletiva de materiais recicláveis. 

O Quadro A.8.2 demonstra os dispêndios da UFV com papel, água e energia elétrica no 
período de 2011 a 2013. 

QUADRO A.8.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

Valores em R$1,00 
Adesão a Programas de Sustentabilidade 

 Nome do Programa 
 

Ano de Adesão 
 

Resultados 
 - - 

 
- 
 - - 

 
- 
   

Recurso 
Consumido 

Quantidade Valor 
Exercícios 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 
Papel 45.950 24.118 17.840 399.167,17 203.479,37 161.233,20 
Água 17.940 63.383 41.276 48.486,59 171.136,73 111.444,36 
Energia Elétrica 16.264.002 20.453.646 16.631.476 5.367.657,65 6.749.703,38 5.488.386,95 

Total 5.815.311,41 7.124.319,48 5.761.064,51 
Fonte: SIAFI e SIM/UFV 
Obs.: As quantidades declaradas nesses campos tiveram como unidade de medida resmas (para papel); metro cúbico 
(para água); e quilowatt (para energia elétrica). 
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Para definição do valor despendido com água e energia elétrica, adotou-se como 
metodologia a consulta pelo CNPJ das empresas fornecedoras e as contas no SIAFI. 

Assim, utilizando o Regime de Competência, pelo qual se considera ocorrido o fato gerador 
da despesa no período de sua realização, independentemente do efetivo pagamento, foram 
verificadas as despesas empenhadas para os serviços de energia elétrica e abastecimento de água 
utilizando-se o CNPJ das empresas fornecedoras e as contas SIAFI nº 
+292410403+292410405+292410402+292410101, para 2011, e para os anos de 2012 e 2013, além 
das contas anteriores, foi acrescentada a conta SIAFI nº +292410108. 

Dessa maneira, utilizaram-se as seguintes naturezas de despesa detalhadas: 33903943- 
Serviços de Energia Elétrica e 33903944 – Serviços de Água e Esgoto. Essas naturezas de despesa 
foram associadas ao CNPJ das empresas fornecedoras: 04220839000196 – Eduardo Raymundo de 
Oliveira & CIA Ltda – ME, 06981180000116 – Cemig Distribuição S.A, 19527639000158 – 
Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A, 17281106000103 – Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, 25947276000102 – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, apurando-se, assim, os valores gastos no período 2011 a 2013. 

Vale ressaltar que a UFV, em sua unidade sede, possui o serviço próprio de tratamento de 
água, o que contribui para o baixo valor gasto. 

Importante lembrar, ainda, que a UFV tem várias unidades físicas em áreas fora de seu 
município e também fora de seu estado-sede, conforme demonstra o Quadro A.6.2.1 – Distribuição 
espacial dos bens imóveis de uso especial da propriedade da União. Essa característica dificulta a 
centralização do gerenciamento das despesas relacionadas à água e energia elétrica. Por essa razão, 
as quantidades gastas informadas no quadro A.8.2 são resultado de estimativas. 

A UFV vem trabalhando na definição de procedimentos que possibilitem a centralização das 
informações destas despesas, além de sistematizar dados e gerenciá-los de forma mais eficiente. 

Em relação ao gasto com papel, o procedimento adotado foi a consulta ao Sistema de 
Material, sistema interno da Instituição utilizado para que as unidades façam solicitações de bens e 
serviços à Diretoria de Material. Por meio desse sistema, buscaram-se os movimentos não 
estornados processados nos anos solicitados, agrupados por tipo de movimento: saída do 
almoxarifado ou entrada e saída direta para o órgão, para os produtos em cuja descrição havia a 
expressão "papel A4", produto utilizado como referência. 

Considerando que o consumo de papel A4 é indicador importante de sustentabilidade e que 
o SIAFI não dispõe de uma conta específica para empenhar as compras desse produto, optou-se por 
apresentar a sua movimentação em nosso sistema interno. 

A Instituição espera melhorar a forma de apuração das quantidades gastas com papel, água e 
energia elétrica, podendo chegar a um valor mais próximo do real, implementando mecanismos de 
controle do pagamento das notas fiscais dessas despesas, extraindo delas, a cada mês, os valores e 
as quantidades consumidas, visto que o SIAFI não permite essa consulta. 
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9. Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas 

(Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013.) 

Este item trata da CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E 
NORMATIVAS, envolvendo o tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU; de 
recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se 
vincula; e de recomendações feitas pela unidade de auditoria interna. 

Aborda, também, o demonstrativo do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 
8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e 
rendas. 

Outro subitem tratado se refere à demonstração de adoção de medidas administrativas para 
apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade 
jurisdicionada para sanar o débito no âmbito interno. 

Por fim, é feita, também, a demonstração, com a identificação do gestor responsável, da 
correção e tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou outros 
instrumentos congêneres, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria 
– SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012. 

9.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

9.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 

O Quadro A.9.1.1 contempla as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e 
entidades jurisdicionados ao TCU para atender às suas deliberações, estando estruturado em dois (2) 
blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e Deliberações do TCU, dividido o segundo bloco 
em duas partes complementares: Deliberações expedidas pelo TCU, que identifica a determinação 
ou a recomendação lavrada pelo TCU, em nível de item do Acórdão, e Providências Adotadas, que 
apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas para dar cumprimento ao 
Acórdão. 

QUADRO A.9.1.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO  

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
01 TC 011.398/2012-4 2504/2013 2ª câmara 9.3 DE Ofício 9822/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Deliberação 
Emitir novo ato de pensão, com reversão da cota para outro beneficiário 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Síntese da Providência Adotada 
Comunicado aos pensionistas da alteração a ser realizada, e, após, emissão de nova portaria de pensão, realizado o devido 
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acerto e lançamento no SIAPE 
Síntese dos Resultados Obtidos 
Efetuada nova partilha da pensão, com a exclusão do beneficiário indevido, sem impacto financeiro para a União 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Efetivação e operação simples de ser realizada, porém gerando-nos o desconforto de comunicar ao interessado sua 
exclusão, visto a legislação ainda não ter sido alterada, o que entendemos necessita-se urgentemente de alteração na Lei 
nº 8.112/90 

9.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

O Quadro A.9.1.2 tem por objetivo identificar a situação das deliberações do TCU que 
permanecem pendentes de atendimento no exercício. Remete às justificativas para o não 
atendimento às deliberações do TCU e possui a mesma estrutura informacional contemplada no 
Quadro A.9.1.1 descrito anteriormente, com exceção dos campos Síntese da Providência Adotada 
e Síntese dos Resultados Obtidos que são substituídos pelo campo Justificativa para o seu não 
Cumprimento, que compreende as justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da 
deliberação expedida pelo Tribunal. 

QUADRO A.9.1.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
01 TC 002.748/2010-0 8641/2013 9.4 DE Oficio 18575/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Deliberação 
Cientificar o interessado da deliberação; alertar sobre devolução ao erário caso seja impetrado recurso; suspender o 
pagamento efetuado nas atuais bases; emitir novo ato de alteração legal da aposentadoria 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 
Considerando que o ofício comunicando à UFV foi expedido em 06/12/2013, ao comunicarmos o servidor para sua 
defesa, e darmos-lhe 30 dias para resposta, findou-se o exercício do ano corrente. 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Apesar da não realização durante o exercício de 2013, tal deliberação foi realizado na folha de março de 2014. Causa-
nos problemas ao alterar a situação de aposentadoria de servidor inativado há tantos anos, e agora comunicar-lhe de 
alteração remuneratória. Apesar disto, já foi implementado. 
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QUADRO A.9.1.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 TC 016.178/2013-0 8690/2013 9.3 DE Oficio 18885/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Deliberação 

Cientificar a interessada da ilegalidade de sua aposentadoria, visto o pagamento a maior na proporcionalidade que está 
sendo realizado; fazer cessar o referido pagamento; e emissão de novo ato livre da irregularidade 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Considerando que o ofício comunicando à UFV foi expedido em 12/12/2013, ao comunicarmos a servidora para sua 
defesa, e darmos-lhe 30 dias para resposta, findou-se o exercício do ano corrente. 

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

Apesar da não realização durante o exercício de 2013, tal deliberação foi realizado na folha de março de 2014. Causa-
nos problemas ao alterar a situação de aposentadoria de servidor inativado há tantos anos, e agora comunicar-lhe de 
alteração remuneratória. Apesar disto, já foi implementado. 

9.2 Tratamento de recomendações do OCI 

Este subitem tem por objetivo conhecer as providências adotadas pelas UJ para dar 
tratamento às recomendações feitas pelo órgão de controle interno – OCI a que a unidade 
jurisdicionada se vincula. 

9.2.1 Recomendações do órgão de controle interno atendidas no exercício 

O Quadro A.9.2.1 contém as informações sobre as providências adotadas pelos órgãos e 
entidades jurisdicionados para atender às recomendações expedidas pelo OCI que as fiscaliza, 
estando estruturadas em dois (2) blocos de informação: Unidade Jurisdicionada e 
Recomendações do OCI, dividido o segundo bloco em duas partes complementares, quais sejam: 
Recomendações Expedidas pelo OCI, que identifica a recomendação expedida pelo OCI, e 
Providências Adotadas, que apresenta as informações do gestor sobre as providências adotadas 
para dar cumprimento à recomendação. 
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QUADRO A.9.2.1A - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
01 201114288 1.1.1.2 Ofício 4427/2013 CGU/MG 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Recomendação 
Indício de ocorrência de infringência de regime disciplinar, havendo descumprimento do regime de dedicação exclusiva 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Síntese da Providência Adotada 
Todos os servidores envolvidos foram notificados para apresentação de defesa diante da ocorrência apresentada 
Síntese dos Resultados Obtidos 
O servidor que teve ocorrência de descumprimento da DE com exercício de atividade na Inspetoria São João Bosco já 
realizou toda a devolução dos valores recebidos a maior. 
A Servidora que teve citação de ocorrência de descumprimento de DE com exercício na Fundação de Apoio a Escola 
Técnica estava de contrato suspenso junto a esta referida Fundação, e posteriormente solicitou exoneração, não 
caracterizando nenhum descumprimento de quebra do regime de DE com a UFV. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não tivemos nenhum obstáculo para realização da apuração solicitada 

QUADRO A.9.2.1B - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
02 201114288 1.1.1.3 Ofício 4427/2013 CGU/MG 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Recomendação 
Indício de ocorrência de infringência de regime disciplinar, havendo descumprimento do regime de dedicação exclusiva 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Síntese da Providência Adotada 
Todos os servidores envolvidos foram notificados para apresentação de defesa diante da ocorrência apresentada 
Síntese dos Resultados Obtidos 
Não houve ocorrência de quebra de DE, visto que o Instituto UFV de Seguridade Social, ao qual os servidores 
estiveram disponibilizados, ressarciu integralmente todos os valores de remuneração pagas aos mesmos no período 
citado, não havendo nenhum prejuízo aos cofres públicos. A partir desta ocorrência a UFV não mais designou 
Professores em regime de DE para ocuparem cargo de dirigentes no referido Instituto. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não tivemos nenhum obstáculo para realização da apuração solicitada 
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QUADRO A.9.2.1C - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do 

 Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

03 201211352 1.1.1.2 - Constatação 002  
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 
Descrição da Recomendação:  001 
Cessar a prática, por parte da Auditoria Interna da Universidade Federal de Viçosa, de emitir parecer de conformidade 
para a totalidade das aquisições de bens e de contratações de serviços, substituindo-a por metodologia de amostragem, 
que vise aferir os procedimentos administrativos adotados pelos gestores, sob os aspectos de interesse da Auditoria, 
como eficiência, eficácia e legalidade, em resguardo do principio da segregação de funções. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Auditoria Interna 000474 
O planejamento e a programação constarão da versão preliminar do PAINT 2014 a ser apresentado para a CGU-MG em 
dezembro de 2013. 
Justificativa para o seu não Cumprimento 

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

Nenhuma 

QUADRO A.9.2.1D - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Ordem 
Identificação do 

 Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

04 201211352 1.1.1.3 - Constatação 003  
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 
Descrição da Recomendação:  001 
Instituir normativos em caráter complementar aos da CGU, de modo a adotar a boa prática proposta no Acórdão TCU nº 
577/2010 – Plenário, dirigido ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, que contemplem os 
seguintes aspectos relativos  às atividades da Unidade de Auditoria Interna: 
a) autorização para acesso irrestrito, pela Unidade de Auditoria Interna, a registros, pessoal, informações, sistemas e 
propriedades físicas relevantes à execução de suas auditorias; 
b) determinação no sentido de que os departamentos da organização devam apresentar, tempestiva e obrigatoriamente, 
informações solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna; 
c) determinação no sentido de que a Unidade de Auditoria Interna tenha a possibilidade de obter apoio necessário dos 
servidores das unidades submetidas à auditoria e de assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de fora da 
organização, quando considerado necessário; 
d) determinação no sentido de vedar a participação dos auditores internos em atividades que possam caracterizar 
participação na gestão, pois isso prejudicaria  a independência dos trabalhos de auditoria. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Subchefia de Gabinete da Reitoria -  Conselho Universitário 000474 

RESOLUÇÃO Nº __/2013 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Viçosa, órgão superior de administração, no uso de suas 
atribuições legais, em atendimento ao disposto no Relatório nº 201211352, Constatação nº 003, e em conformidade com 
o que foi deliberado em sua ___ª reunião, realizada em __ de ________ de 2013, resolve 
1. determinar aos órgãos integrantes da estrutura desta Universidade que apresentem, tempestivamente, as informações 
solicitadas pela Auditoria Interna, concedendo-lhe acesso a registros, sistemas, pessoal e infraestrutura física relevantes 
à execução dos trabalhos de auditoria; 
2. assegurar à Auditoria Interna o apoio necessário dos servidores das unidades submetidas à auditoria, bem como a 
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assistência de especialistas e profissionais internos e externos à Instituição, quando constatada a necessidade; 
3. vedar a participação de auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão, a fim de 
garantir a independência no exercício da atividade de auditoria. 
 

Publique-se e cumpra-se. 
Viçosa, 7 de novembro de 2013. 

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES 
Presidente 

Justificativa para o seu não Cumprimento 
 

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

Nenhuma 

QUADRO A.9.2.1E - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Ordem 
Identificação do 

 Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05 201211352 1.1.1.4 Constatação 004  
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 
Descrição da Recomendação:  001 
Alterar o Estatuto da Universidade Federal de Viçosa, de modo a subordinar a Auditoria Interna ao Conselho 
Universitário, nos termos do Decreto nº 3.591/2000, art. 15, § 3º, assegurando-lhe independência em relação à Reitoria 
e demais órgãos diretivos. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Subchefia de Gabinete da Reitoria ->Conselho Universitário 000474 
O planejamento e a programação constarão da versão preliminar do PAINT 2014 a ser apresentado para a CGU-MG em 
dezembro de 2013. 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Sobrestado a pedido da CGUMG (e-mail de Eduardo Fugito, de 07 de outubro de 2013):   
“De:  "Eduardo Toshiro Fujito" <eduardo.fujito@cgu.gov.br>  
Assunto:  CGU-R/MG: Solicita informação 
Data:  Seg, Outubro 7, 2013 3:13 pm 
 

 Prezado(a) Sr(a). Chefe da Auditoria Interna, 
A pedido da Coordenação-Geral da Educação da CGU peço gentileza em informar, até 08/10/2013, a presente 
vinculação desta Unidade de Auditoria Interna (Reitoria, Conselho Universitário, Conselho Curador ou 
outras(especificar)). 
Ressalto que quaisquer constatações/recomendações em ações de controle sobre a vinculação de Unidade de Auditoria 
Interna das Universidades ao Conselho de Administração ou a órgão de atribuições equivalentes estão sobrestadas até 
que seja concluído o estudo da Controladoria Geral da União. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 

Nenhuma 

QUADRO A.9.2.1F - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Ordem 
Identificação do 

 Relatório de Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

06 201211352 1.1.1.5 - Constatação 005  
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Universidade Federal de Viçosa 000474 
Descrição da Recomendação:  001 
Elaborar relatórios das atividades desempenhadas pela Auditoria Interna da Universidade Federal de Viçosa, remetendo-
os à Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais, no prazo de até 60 dias após sua edição, de modo a se 
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cumprir a Instrução Normativa CGU nº 7/2006, art. 8º. 
Descrição da Recomendação:  002 
Formalizar recomendações aos gestores para saneamento de situações impróprias em relatório de auditoria que 
contemple a contextualização do fato apontado. 
Descrição da Recomendação:  003 
Elaborar papéis de trabalho para suporte às atividades de auditoria, conforme disposto no item 16 do Capítulo X - 
Unidade de Auditoria Interna das Entidades da Administração Indireta, Seção I –Definição e Funcionamento, 
combinado com os itens 1 a 6 do Capítulo V – Operacionalidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal, Seção III – Instrumental de Trabalho, da Instrução Normativa SFC nº 01, de 06/04/2001, bem como no item 
12.2.3.2 da Norma Brasileira de Contabilidade “NBCT 12 – Da Auditoria Interna”, com o fito de: 
- auxiliar na execução dos exames; 
- evidenciar o trabalho feito, as técnicas utilizadas e as conclusões emitidas; 
- servir de suporte aos relatórios; 
- constituir um registro que possibilite consultas posteriores. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Auditoria Interna 000474 
As recomendações foram acatadas  . 
Justificativa para o seu não Cumprimento 

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

Nenhuma 

9.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

O Quadro A.9.2.2 remete às justificativas para o não atendimento às recomendações do OCI 
e possui a mesma estrutura informacional contemplada no Quadro A.9.2.1 descrito anteriormente, 
com exceção dos campos Síntese da Providência Adotada e Síntese dos Resultados Obtidos, que 
são substituídos pelo campo Justificativa para o seu não Cumprimento, que compreende as 
justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da recomendação expedida pelo OCI. 

QUADRO A.9.2.2 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
01 201209713 2.1.1.1 Ofício 4435/2013 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Universidade Federal de Viçosa 000474 

Descrição da Recomendação 
Corrigir os valores pagos a título de incorporação de FC- Funções Comissionadas; promover ressarcimento ao erário; 
acompanhar o andamento de processos judiciais que tratam do tema 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Todos os servidores citados no item do relatório de auditoria possuem decisões judicias, que a Universidade Federal de 
Viçosa tem de obrigatoriamente cumprir, e que, a nosso ver, mantêm os valores que os servidores estão percebendo. 
Diversos destes processos judiciais já tramitaram no Supremo Tribunal Federal, com decisões de “manter-se o status 
remuneratório dos servidores”. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
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Gestor 
Todos os casos relatados estão sob decisão judicial, o que no nosso entendimento não nos cabe interpretação, e sim, dar 
mero cumprimento ao que o Poder Judiciário decidiu. Assim, em que pese as interpretações do Ministério do 
Planejamento e da Controladoria Geral da União, qualquer ação tomada pela Universidade reflete em seus dirigentes, 
que responderão por descumprimento de ordem de justiça. Temos ciência de que tal matéria não tem consenso na 
aplicabilidade dos valores de FC's por todo serviço público, o que nos leva a aguardar que os órgãos superiores dêem-
nos segurança definitiva diante de qualquer atitude a ser tomada. 

9.3 Informações sobre a atuação da unidade de Auditoria Interna 

Este item aborda a estruturação da auditoria interna e de como é feito acompanhamento dos 
resultados de seus trabalhos. 

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ; 

A Auditoria Interna vincula-se à Reitoria, conforme inc. XIV do art. 16 do Estatuto da 
Universidade Federal de Viçosa, aprovado pelo Conselho Universitário em sua 231ª reunião, de 16 e 
17/12/1998 (Portaria MEC nº 768, de 14/05/1999, publicada no DOU de 18/05/1999; Parecer nº 
354/99 – CESu/CNE; averbado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo 
Horizonte, em 27/09/1999). 

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações; 

Destaque para as ações de auditoria interna direcionadas para: 

1) orientação de agentes de controle interno para que os editais de processos 
licitatórios de aquisição de bens, de contratação de serviços, de tecnologia da informação e de obras 
contemplem exigências/orientação legal de critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, 
devidamente justificados nos autos para preservar o caráter competitivo do certame; 

2) melhoria da gestão de prazos contratuais de entrega de bens e execução de obras, 
visando: i) atendimento tempestivo das demandas internas; ii) minimizar a permanência de valores 
inscritos em Restos a Pagar Não Processados a Liquidar; e iii) proatividade na aplicação de sanções 
por inadimplência ou inexecução contratual, que resultou na edição de 76 portarias de impedimento 
de licitar e contratar e multa, bem como a edição de 45 portarias de advertência cumulada com 
multa; 

3) orientação aos agentes de controle internos – pregoeiros – para atuarem 
proativamente, negociando redução de valor de lance para valor menor que o estimado, visando a 
economicidade; 

4) programação de ações da Auditoria Interna valorizando a prática de princípios de 
auditoria de governança. 

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 
implementadas pela alta gerência; 

Todas as recomendações feitas foram acatadas. 

d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 
recomendações exaradas pela auditoria interna; 

Emissão de parecer, solicitação ou nota de auditoria destinada ao gestor responsável; 
registro eletrônico desses documentos; comunicação ao gestor titular; agendamento de reuniões de 
discussões e de implementação de recomendações de auditoria. 

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 
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resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 

A documentação de relatórios ou recomendações (parecer, solicitação ou nota de auditoria) 
é registrada em repositório eletrônico, em base de dados por processo administrativo e arquivos de 
texto. O acompanhamento da implementação é agendado, de modo que o gestor responsável 
promova reuniões de discussão ou de comunicação da efetivação das recomendações. 

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não 
implementação de tais recomendações; 

As comunicações feitas ao gestor titular objetivam dar conhecimento de atos e fatos que 
ensejam providências; há reuniões periódicas em que são discutidos os fatos e tomadas decisões 
quanto aos apontamentos de auditoria. A cultura administrativa da UFV é de baixa propensão ao 
risco e de decisões de colegiados. 

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e 
ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta 
gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna. 

As ações/decisões do gestor titular são previamente discutidas e levadas ao conhecimento 
e decisão do órgão colegiado superior. 

9.4 Declaração de bens e rendas estabelecida na Lei n° 8.730/93 

Este item visa obter informações quantitativas e qualitativas sobre o acompanhamento, pelas 
unidades jurisdicionadas (UJ), das obrigações referentes à entrega da declaração de bens e rendas 
(DBR) por autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1° da Lei nº 
8.730/93. 

9.4.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93 

O Quadro A.9.4.1 compreende o conjunto de autoridades, servidores e empregados públicos 
obrigados pela Lei nº 8.730/93 a entregar a DBR, discriminando, para cada momento em que a 
obrigação se concretiza, as quantidades de autoridades, titulares de cargos e de funções obrigados 
ao cumprimento da exigência do art. 1º da referida Lei. Os campos devem ser preenchidos de 
acordo com as descrições a seguir especificadas, devendo-se levar em consideração o cruzamento 
das colunas relativas ao “Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR” (Posse ou 
Início do Exercício da Função ou Cargo, Final do Exercício da Função ou Cargo e Final do 
Exercício Financeiro), com as respectivas linhas (Autoridades, Cargos Eletivos, Cargo de 
Confiança, Emprego de Confiança e Função de Confiança ou em comissão). 

QUADRO A.9.4.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA 
UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR 

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, Emprego 
ou Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Final do 
Exercício 

Financeiro 
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Função 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 
Obrigados a entregar a DBR 2 0 2 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 2 0 2 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 473 0 598 
Entregaram a DBR 167 0 167 
Não cumpriram a obrigação 306 0 431 

Fonte: SIAPE. 

9.4.2 Situação do cumprimento das obrigações 

As pessoas que não realizaram a entregas das Declarações de Bens e Rendas foram 
notificadas para efetuarem o cumprimento da obrigação legal de disponibilizarem as DBR's, e 
esclarecidas a respeito das implicações legais de tal ato. 

A responsabilidade de gerenciar o recebimento das DBR's é da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas. 

O sistema informatizado que controla os servidores que entregaram ou não as DBR's é o 
sistema desenvolvido pela própria UFV, denominado Sistema de Recursos Humanos – SISREC. 

O recebimento das declarações dá-se de forma física (impresso), sendo esta a forma 
utilizada pela grande maioria dos servidores. Alguns optam pela sistemática da autorização 
eletrônica. 

A Universidade Federal de Viçosa não realiza nenhuma análise ou verificação das 
informações contidas nas DBR's, visto não sermos especialistas na matéria ou termos autoridade 
para tal. É nosso entendimento que tal obrigação cabe à Receita Federal do Brasil, órgão legalmente 
constituído para análise das declarações de renda de qualquer cidadão. 

As DBR's entregues, assim como as autorizações de consulta, são arquivadas na Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas, junto ao Serviço de Movimentação e Registro, em caixas boxes, por 
ordem de matrícula interna. 

9.5 Medidas adotadas em caso de dano ao erário 

O Quadro 9.5 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário tem por objetivo 
quantificar os casos de danos, objeto de medidas internas administrativas adotadas pela Unidade 
Jurisdicionada, bem como, ante a não elisão do dano, o número de tomadas de contas especiais 
instauradas e remetidas ao TCU. Tal quadro atende ao disposto no art. 18 da IN TCU 71/2012. 

QUADRO A.9.5 – MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO EM 2013 

Casos de 
dano objeto 
de medidas 

administrativ

Tomadas de Contas Especiais 
Não instauradas Instauradas 

Dispensadas Não remetidas ao TCU 
Débito 

< 
Prazo  
> 10 

Outros 
Casos* Arquivamento Não enviadas 

> 180 dias do 
Remetidas 

ao TCU 
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as internas R$75.
000 

anos exercício 
instauração* 

Recebimento 
Débito 

Não 
Comprovação 

Débito 
 < R$75.000   

- - - - - - - - - 
* Especificar razões 

Não há registro de ocorrências de danos ao Erário verificados por meio de medidas 
administrativas internas na UFV. 

9.6 Alimentação SIASG e SICONV 

O modelo constante do quadro abaixo deverá ser preenchido com os dados do gestor 
responsável pela área da UJ que tenha a atribuição de atualizar os dados nos respectivos sistemas, 
traduzindo-se a declaração apresentada como veracidade da situação corrente dos sistemas 
especificados. 

QUADRO A.9.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG 
E SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, DANIELLE DIAS SANT'ANNA MARTINS , CPF n° 
830.357.106-00, Diretora de Material , exercido na Universidade Federal de 
Viçosa, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as 
informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até 
o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG 
e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme 
estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes 
em exercícios anteriores. 

 

Viçosa, 12 de março de 2014. 

 

DANIELLE DIAS SANT'ANNA MARTINS 

(830.357.106-00) 

Diretora de Material – Universidade Federal de Viçosa 

 



 

 
218 

10. Relacionamento com a sociedade 

(Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Com o propósito de manter bom relacionamento com a sociedade e buscando pautar suas 
ações nos princípios da eficiência, presteza, comprometimento, qualidade e transparência na gestão 
pública, a UFV dispõe de vários canais para acesso do cidadão. 

A UFV conta com o Sistema de Ouvidoria, disponibilizado para a comunidade para o 
encaminhamento de manifestações de reclamações, denúncias, críticas, sugestões ou elogios. 

As manifestações apresentadas pela comunidade são encaminhas aos dirigentes dos órgãos 
afetos para avaliação, providências e respostas aos manifestantes. Utiliza como único instrumento 
de interlocução com a comunidade o formulário eletrônico acessado por meio da página da UFV na 
internet, no link OUVIDORIA . 

No ano de 2013 foram registradas 718 manifestações, sendo 45 consultas, 68 críticas, 167 
denúncias, 16 elogios, 348 reclamações e 74 sugestões. Estes manifestações foram provenientes de 
367 estudantes, 85 docentes, 67 técnico-administrativos e 199 da comunidade externa. 

A UFV conta também, com o site Acesso à Informação (www.sic.ufv.br) e com o Portal da 
Transparência Pública, por meio dos quais a comunidade pode acessar dados financeiros, físicos e 
de pessoal da UFV e apresentar questionamentos e demandas. Além disso, a página da UFV 
(www.ufv.br) também disponibiliza informações institucionais de sua atuação no ensino, pesquisa, 
pós-graduação, extensão e gestão universitária. 

Os mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos ou usuários dos produtos e serviços 
resultantes da atuação da UFV são por meio de instrumentos de avaliação. As atividades de 
extensão são acompanhadas de formulários de avaliação do evento, com destaque para o maior 
evento extensionista que é a Semana do Fazendeiro. 

No ensino, na pesquisa e na pós-graduação também são disponibilizados mecanismos de 
avaliação, coordenados pelo sistema federal de ensino, para avaliação de cursos de graduação e de 
programas de pós-graduação, cujos resultados são amplamente divulgados na mídia, pelo 
indicadores do Inep e pelo conceito Capes. 

Pesquisa mais ampla sobre a atuação da UFV foi feita no mês de dezembro de 2013, pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), junto à comunidade universitária e também, pela primeira 
vez, com a comunidade externa. Os resultados da pesquisa se encontram em fase de tabulação e 
análise. A Avaliação aborda a percepção das comunidades sobre o desempenho da UFV em fatores 
relacionados às 10 dimensões do SINAES, como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade 
social, infraestrutura e outros. 

A UFV dispõe, ainda, do link “Fale com a UFV”, disponível em sua página na internet, e do 
correio eletrônico reitoria@ufv.br, por meio dos quais a comunidade apresenta demandas, sugestões 
e críticas. No ano de 2013 foram respondidas cerca de 2.190 mensagens recebidas no correio 
eletrônico da Reitoria e 5.110 consultas dirigidas ao link “Fale com a UFV”, cujas principais temas 
abordados constam da Tabela 34. 

Tabela 34 – Número de mensagens postados no link “Fale com a UFV”, em 2013 
TEMA QUANTIDADE 

Assessoria de Imprensa 88 

Assessoria Internacional e de Parceria 33 

Associação de Ex-Alunos da UFV 18 

Biblioteca Central 10 

Bolsas, auxílio moradia, assistência estudantil 273 

http://www.ufv.br/
mailto:reitoria@ufv.br
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Campus UFV-Florestal 62 

CEDAF Campus UFV-Florestal 10 

COLUNI - Colégio de Aplicação 19 

Concurso para Docentes 10 

Concurso Técnico Administrativo 14 

Consultas Técnicas e Especialistas 160 

Cursos a distância 97 

Diretoria de Material 11 

Diretoria de Registro Escolar 147 

Divisão de Extensão 163 

Editora e Livraria UFV 110 

Estágios 52 

Gestão de Pessoas 52 

Iniciação Científica 55 

Mobilidade Acadêmica 79 

Outros Assuntos 1.114 

Pós-Graduação 190 

Pró Reitoria de Planejamento e Orçamento 6 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 11 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Secretaria 35 

Pró-Reitoria de Administração 6 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 37 

Pró-Reitoria de Ensino 24 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 17 

PVANet 32 

Reitoria 105 

Revalidação de diploma 20 

Rio Paranaíba 33 

Segurança no campus 15 

Semana do Fazendeiro 69 

Serviço de Estágios 11 

Transferências 349 

Vestibular 1.156 

Vestibular seriado - PASES 245 

Visitas Tutoradas ao campus da UFV 94 

Webmaster 78 

Total 5.110 
Fonte: DTI/RTR em 12-3-2014 
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11. Informações contábeis 

(Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Este item contém os dados relativos às informações contábeis, sendo: 1- Demonstração do 
tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação 
e mensuração de ativos e passivos da unidade; 2- Declaração da adequação da execução da 
contabilidade da UJ no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI; 3- Demonstrações Contábeis incluindo as notas explicativas, no caso das unidades que não 
executaram sua contabilidade SIAFI; 4- Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6.404/1976 
ou em lei específica, incluindo as notas explicativas.; 5- Demonstração da composição acionária do 
capital social; e 6- Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, se for o 
caso. 

11.1 Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

A UFV está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização 
e Exaustão) e NBC T 16.10 (Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor 
Público) no que se aplica a Instituições Federais de Ensino. 

A partir do exercício contábil de 2010 iniciou-se o registro de depreciação acumulada dos 
bens móveis. No exercício de 2013 as Comissões Técnicas designadas com a finalidade de proceder 
à reavaliação dos bens adquiridos pela UFV antes do ano de 2010, referente às contas contábeis 
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação, Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial, 
Equipamentos de Processamento de Dados e Veículos, encerraram os trabalhos e as reavaliações 
foram contabilizadas de acordo com os Relatórios de Bens Móveis. 

A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo permanente é a Tabela de 
Vida Útil Padrão apresentada pela Secretaria do Tesouro Nacional por conta contábil, considerando 
a vida útil estimada por anos e o percentual do valor residual. A vida útil é o elemento temporal do 
valor residual, ao final da vida útil do bem o valor líquido contábil será igual ao valor residual e 
após a vida útil faz-se nova reavaliação, que poderá sofrer redução, porém não há mais depreciação. 

A metodologia de cálculo da depreciação utilizada é o das quotas constantes, sendo aplicado 
no mês seguinte ao da aquisição do bem, levando em consideração a vida útil e o valor residual. 

As taxas utilizadas para os cálculos são as divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
constantes na macrofunção 020330 (Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, 
Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e Fundações) do 
Manual do SIAFI. 

A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido são 
as descritas na NBC T 16.10 e na macrofunção 020330 (Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, 
Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, suas Autarquias e 
Fundações) do Manual do SIAFI, sendo que: 

 Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, exceção ao “Disponível em 
Moeda Estrangeira”, que ao final do exercício foi atualizado pela taxa cambial correspondente ao 
dólar americano; 

 Créditos estão mensurados pelo valor original; 
 Estoques estão mensurados pelo valor de aquisição, contabilizados quando da 
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entrada do bem no almoxarifado e baixado no momento da requisição de materiais; 
 Diferido está mensurado pelo valor original, refere-se a sub-repasse concedido para 

as Unidades Gestoras vinculadas à Gestão e à Unidade Orçamentária 26282; 
 Ativo Permanente: 

◦ Investimentos registrados pelo valor original na conta participação, referente 
a ações da empresa Telecomunicações de Minas Gerais S/A (CNPJ 17.184.201/0001-99); 

◦ Imobilizado: os Imóveis estão registrados pelo valor original com os devidos 
acréscimos em função da inclusão de novas edificações no SPIUnet e ainda por reavaliação, já os 
Bens Móveis estão mensurados pelo valor de aquisição e passam pelo processo de depreciação, 
reavaliação, amortização e exaustão, conforme a aplicação devida; 

 Diferido: não possuímos bens registrados nesta modalidade; 
 Intangível: não possuímos bens registrados nesta modalidade. 

 
O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o 

resultado apurado pela UFV foi da ordem de R$30.091.113,66 em Bens Imóveis, pela reavaliação 
dos imóveis incorporados em função do término das obras em andamento registrados no SPIUNET, 
e para Bens Móveis foi de R$5.576.263,60, correspondentes à depreciação, e R$-2.918.254,10, em 
função da reavaliação dos bens adquiridos antes do ano de 2010. 

11.2 Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

11.2.1 Declaração Plena 

QUADRO A.11.2.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA 

UNIDADE JURISDICIONA DA. 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
Denominação completa (UJ) Código da UG 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 154051 
 

 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do 
Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao 
exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

As Demonstrações do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico, regidos pela 
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela 
Resolução CFC nº 1.133/2008, não constituem objeto da presente declaração por considerar que 
tais modalidades de controle não são disponibilizadas pelo Sistema Integrado de Administração 
Financeira, conforme orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local Viçosa Data 14/03/13 
Contador Responsável José Geraldo de Freitas CRC nº MG – 47.056 
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12. Outras informações sobre a Gestão 

(Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013) 

Neste item a UJ poderá consta informações não exigidas no Anexo II da DN 127/2013 que 
sejam consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da 
gestão no exercício. 

12.1 Outras informações consideradas relevantes pela UJ 

A UJ entende que as informações relevantes sobre sua gestão já estão contempladas nos 
itens e subitens anteriores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE B DO ANEXO II DA DN 127/2013 – CONTEÚDO 

ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE 
UNIDADES AFINS 

 
 

 
 

Os itens 13 a 17 e 19 a 60 da Parte B do Anexo II da DN TCU nº 127, de 
15/5/2013 são de conteúdo específico para outras UJ, portanto, não se aplicam à 

Fundação Universidade Federal de Viçosa 
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18. Indicadores de Desempenho e projetos na Fundação de Apoio 

(Parte B, item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 127, de 15/5/2013) 

São demonstrados neste tópico os Indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU 
nº 408/2002 – Plenário, considerando a ampliação feita pelo Acórdão TCU nº 1.043/2006 – 
Plenário; a Análise dos resultados dos indicadores, indicando os motivos para eventuais desvios dos 
valores planejados; e a Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 
8.958/1994, discriminando o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, 
ainda, os recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada 
projeto. 

18.1 Indicadores de Desempenho das IFES nos termos da decisão TCU nº 408/2002 – Plenário 
e modificações posteriores 

A Decisão TCU nº 408/2002 determinou que, a partir do exercício de 2002, as Instituições 
Federais de Ensino Superior – IFES informassem nos seus relatórios de gestão um conjunto de 
indicadores operacionais que possibilitasse a avaliação do desempenho operacional da instituição 
pelo Tribunal. 

Para efeito dessa Decisão, a apresentação dos indicadores será realizada em dois 
demonstrativos complementares contendo o primeiro uma série temporal com os cinco últimos 
exercícios de um conjunto de itens de informação sobre custo corrente, alunos, professores e 
funcionários, enquanto o segundo contempla uma série temporal que abrange o exercício de 
referência do relatório de gestão e os quatro exercícios imediatamente anteriores, com os doze (12) 
indicadores definidos na Decisão nº TCU 408/2002 e modificações posteriores, conforme Quadros 
B.6.1 e B.6.2. 

QUADRO B.6.1 – RESULTADOS DOS INDICADORES PRIMÁRIOS – DECISÃO TCU N.º 408/2002 

INDICADORES 
PRIMÁRIOS 

EXERCÍCIOS 
2013 2012 2011 2010 2009 

Custo Corrente com HU 
(Hospitais 
Universitários) 

- - - - - 

Custo Corrente sem HU 
(Hospitais 
Universitários) 

457.138.096,88 395.341.901,28 375.014.606,99 344.657.995,80 284.502.104,86 

Número de Professores 
Equivalentes 

1.089,50 1.048,50 1.065,50 963,5 866,5 

Número de Funcionários 
Equivalentes com HU 
(Hospitais 
Universitários) 

- - - - - 

Número de Funcionários 
Equivalentes sem HU 
(Hospitais 
Universitários) 

3.385,00 3.193,50 3.018,50 3.014,50 2.891,00 

Total de Alunos 
Regularmente 
Matriculados na 
Graduação (AG) 

13.674 13.452 12.596 11.712 10.387 

Total de Alunos na Pós-
graduação stricto sensu, 

2.419 2.495 2.385 2.323 2.198 
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incluindo-se alunos de 
mestrado e de doutorado 
(APG) 
Alunos de Residência 
Médica (AR) 22 11 8 - - 

Número de Alunos 
Equivalentes da 
Graduação (AGE) 

19.108,20 18.250,10 18.301,99 17.868,98 14.816,01 

Número de Alunos da 
Graduação em Tempo 
Integral (AGTI) 

10.777,30 10.035,80 10.064,02 9.652,82 8.177,36 

Número de Alunos da 
Pós-graduação em 
Tempo Integral (APGTI) 

4.838 4.989 4.769 4.646 4.396 

Número de Alunos de 
Residência Médica em 
Tempo Integral (ARTI) 

44 22 16 - - 

 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários): É o resultado da seguinte equação: 
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários) = 
(+) Despesas correntes do órgão Universidade, com todas as UG, inclusive hospitais universitários, se houver (conta 
SIAFI nº 3.3.0.0.0.00.00) 
(-) 65% das despesas correntes totais do(s) hospital(is) universitário(s) e maternidade, devendo ser consideradas todas 
as unidades hospitalares cujas despesas estejam incluídas nas despesas correntes da Universidade 
(-) Aposentadorias e Reformas do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.01.00) 
(-) Pensões do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.03.00) 
(-) Sentenças Judiciais do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.91.00) 
(-) Despesas com pessoal cedido – docente do órgão Universidade 
(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo do órgão Universidade 
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente do órgão Universidade 
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo do órgão Universidade 
Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários): É o resultado da seguinte equação: 
Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários) = 
(+) Despesas correntes do órgão Universidade, com todas as UG, inclusive hospitais universitários, se houver (conta 
SIAFI nº 3.3.0.0.0.00.00) 
(-) 100% das despesas correntes totais do(s) hospital(is) universitário(s) e maternidade, devendo ser consideradas todas 
as unidades hospitalares cujas despesas estejam incluídas nas despesas correntes da Universidade 
(-) Aposentadorias e Reformas do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.01.00) 
(-) Pensões do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.03.00) 
(-) Sentenças Judiciais do órgão Universidade (conta SIAFI nº 3.3.1.9.0.91.00) 
(-) Despesas com pessoal cedido – docente do órgão Universidade 
(-) Despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo do órgão Universidade 
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – docente do órgão Universidade 
(-) Despesa com afastamento País/Exterior – técnico-administrativo do órgão Universidade 
Número de Professores Equivalentes: É o resultado da seguinte equação: 
Número de Professores Equivalentes = 
(+) Professores em exercício efetivo no ensino superior (graduação, pós-graduação stricto sensu e residência médica), 
inclusive ocupantes de funções gratificadas e cargos comissionados 
(+) Substitutos e visitantes 
(-) Professores afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da 
administração pública em 31/12 do exercício 
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários): É o resultado da equação: 
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários) = 
(+) Professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental 
(+) Servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade, inclusive hospitais universitários e maternidade 
(+) Contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc), contabilizados em postos de trabalho de 
8 horas diárias ou de 6 horas, em caso de exigência legal, inclusive postos de trabalho nos hospitais universitários e 
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maternidades 
(-) Funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da 
administração pública em 31/12 do exercício 
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários): É o resultado da equação: 
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários) = 
(+) Professores que atuam exclusivamente no ensino médio e/ou fundamental 
(+) Servidores técnico-administrativos vinculados à Universidade, excluindo aqueles vinculados exclusivamente a 
hospitais universitários e maternidade 
(+) Contratados sob a forma de serviços terceirizados (limpeza, vigilância, etc), contabilizados em postos de trabalho de 
8 horas diárias ou de 6 horas, em caso de exigência legal, excluídos postos de trabalho nos hospitais universitários e 
maternidade 
(-) Funcionários afastados para capacitação e mandato eletivo ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da 
administração pública em 31/12 do exercício 
Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG): Aluno efetivamente matriculado na graduação é 
aquele que realiza sua inscrição formal no curso após a apresentação de toda a documentação e cumprimento das 
formalidades exigidas e que esteja cursando pelo menos uma disciplina. Incluem-se, também, alunos que estão fazendo 
somente o projeto final ou a monografia; 
Total de Alunos na Pós-graduação stricto sensu, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado (APG): Aluno 
efetivamente matriculado na pós-graduação é aquele que realiza sua inscrição formal no curso após a apresentação de 
toda a documentação e cumprimento das formalidades exigidas e que esteja cursando pelo menos uma disciplina. 
Incluem-se, também, alunos que estão fazendo somente a dissertação ou a tese; 
Alunos de Residência Médica (AR): Aluno efetivamente matriculado na residência médica é aquele que realiza sua 
inscrição formal no curso, após a apresentação de toda a documentação e cumprimento das formalidades exigidas; 
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI): É calculado pela fórmula: 
 AGTI NDI* DPC)(1+ [Fator de Retenção]) + ((NI - NDI)/4) * DPC} 
NDI:  Número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso, equivalendo ao número de alunos 
aptos a colar grau. Esse número é o total (1º e 2º semestres) do ano letivo correspondente ao exercício. Caso o dado do 
2º semestre do ano em questão não esteja disponível, substituir pelo do 2º semestre do ano eletivo anterior; 
DPC: Duração padrão do curso, de acordo com a tabela da SESu; 
NI:  Número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada curso, devendo ser considerados 
apenas os alunos que ingressaram, pela primeira vez, no curso superior considerado; 
Fator de Retenção: Calculado de acordo com metodologia da SESu. 
Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE): É calculado pela fórmula: 
AGE - NDI)/4) * DPC} * [Peso do grupo em que 
se insere o curso] 
Ou 
AGE = AGTI * [Peso do grupo em que se insere o curso] 
Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI): É calculado pela fórmula: 
APGTI = 2 * APG 
APG: Total de alunos na pós-graduação stricto sensu, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado. 
Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI): É calculado pela fórmula: 
ARTI = 2 * AR 
AR:  Alunos de residência médica. 
 
Observações: 
Considerações sobre o Cálculo do Custo Corrente: 

• O número de servidores e docentes cedidos ou afastados a ser considerado para o cálculo das despesas deve ser 
aquele apurado no dia 31/12 de cada exercício, subtraindo-se a despesa total no ano com cada servidor ou 
docente cedido ou afastado, mesmo que o afastamento tenha sido apenas por alguns meses. Dessa forma, na 
média, serão compensadas as despesas daqueles que ficaram afastados a maior parte do ano, mas estejam 
trabalhando em 31/12, as quais, pela sistemática adotada, não devem ser subtraídas; 

• O custo corrente será aquele realizado entre 01/01 e 31/12 do exercício, independentemente do ano letivo; 
• Não devem ser subtraídas as despesas com pessoal cedido que forem reembolsadas pela entidade à qual foi 

cedido o servidor; 
• Devem ser subtraídas as despesas com os afastamentos para servir em outro órgão ou entidade, mandato eletivo, 

e estudo ou missão no exterior (Título III, Capítulo V, da Lei nº 8.112/90) ou no país, não caracterizados como 
capacitação; 

• Não devem ser subtraídas despesas de pessoal em licença por motivo de doença em pessoa da família, enquanto 
houver remuneração (Título III, Capítulo IV, Seção II, da Lei nº 8.112/90), em licença para capacitação (Título 
III, Capítulo IV, Seção VI, da Lei nº 8.112/90), inclusive licenças para mestrado ou doutorado, ou em licença 
para tratamento de saúde, licença gestante, adotante ou paternidade e licença por acidente em serviço (Título VI, 
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Capítulo II, Seções IV, V e VI, da Lei nº 8.112/90). 
 
Considerações sobre o Cálculo dos Professores Equivalentes 

 Deve ser considerado como referência o docente de tempo integral (40 horas/semana, com ou sem 
Dedicação Exclusiva – DE), convertendo-se proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de 
dedicação: 

Regime de Dedicação Peso 
20 horas/semana 0,50 
40 horas/semana 1,00 
Dedicação Exclusiva 1,00 

 Professores que atuam exclusivamente no ensino médio de escolas vinculadas à IFES não devem ser 
contabilizados como professores, e sim como funcionários. 

 
Considerações sobre o Cálculo do número de Funcionários Equivalentes 
Deve ser considerado como referência o servidor de tempo integral (40 horas/semana), convertendo-se 
proporcionalmente os que se enquadrem em outros regimes de trabalho: 

Regime de Trabalho Peso 
20 horas/semana 0,50 
30 horas/semana 0,75 
40 horas/semana 1,00 

Cálculo dos Alunos 
São considerados no cálculo todos os alunos registrados no ano letivo referente ao exercício em cursos de: 

i. graduação, ministrados nos turnos diurno e noturno; 
ii.  pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado; 
iii.  residência médica. 

Consideração sobre os alunos registrados: 
a) os dados semestrais devem ser somados e divididos por dois; 
b) não devem ser incluídos alunos ou participantes de atividades de extensão e de especialização; 
c) não devem ser considerados alunos de mestrado profissionalizante; 
d) não devem ser incluídos alunos de cursos a distância. 

Para efeito do cálculo do número de alunos equivalentes deverá ser utilizada a seguinte tabela de áreas, fator de 
retenção e duração padrão. 
 

TABELA SESU – ÁREAS, FATOR DE RETENÇÃO E DURAÇÃO PADRÃO 

Área Descrição da Área Fator de 
Retenção 

Duração 
Padrão 

CS1 Medicina 0,0650 6 
CS2 Veterinária, Odontologia, Zootecnia 0,0650 5 
CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4 
CB Ciências Biológicas 0,1250 4 
ENG  Engenharias 0,0820 5 
TEC Tecnólogos 0,0820 3 
CS3 Nutrição, Farmácia 0,0660 5 
CA Ciências Agrárias 0,0500 5 
CE2 Ciências Exatas – Computação 0,1325 4 
CE1 Ciências Exatas – Matemática e Estatística 0,1325 4 
CSC Arquitetura/Urbanismo 0,1200 4 
A Artes 0,1150 4 
M Música 0,1150 4 
CS4 Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Educação Física 0,0660 5 
CSA  Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4 
CSB Direito 0,1200 5 
LL Linguística e Letras 0,1150 4 
CH Ciências Humanas 0,1000 4 
CH1 Psicologia 0,1000 5 
CH2  Formação de Professor 0,1000 4 

Considerações Gerais: 

 Os dados informados são relativos ao exercício encerrado, não devendo ser utilizados dados parciais ou 
estimativos. Se, porventura, os resultados do segundo semestre não estiverem disponíveis, devem ser 
utilizados os do mesmo semestre do exercício anterior. Os resultados finais dos indicadores devem ser 
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apresentados com duas casas decimais; 
 Devem ser considerados apenas os dados relativos a cursos permanentes gratuitos (graduação e pós-

graduação), excluindo-se aqueles que visam a atender demandas específicas, como, por exemplo, cursos 
mantidos com recursos advindos de convênios e parceiras com instituições públicas ou privadas ou pagos pelo 
próprio aluno. 

 

Seguindo as orientações contidas na Decisão n TCU 408/2002 – Plenário, os indicadores 
de desempenho da UFV foram calculados conforme metodologia estabelecida, cuja memória de 
cálculo se encontra na tabela a seguir: 

INDICADORES DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013  
a) Total de despesas correntes da Universidade; 617.146.021,71 

b) despesas correntes do hospital veterinário;  -  

c) despesas com aposentadorias e reformas; 134.314.667,65 

d) despesas com pensões; 23.408.401,09 

e) despesas com sentenças judiciais; 1.686.546,42 

f) despesas com pessoal cedido - docente; 598.309,67 

g) despesas com pessoal cedido – técnico-administrativo;  -  

h) despesas com afastamento País/Exterior - docente;  -  

i) despesas com afastamento País/exterior - técnico-administrativo;  -  

Custo Corrente (a+b-c-d-e-f-g-h-i) 457.138.096,88 

  

j) AG-Número de alunos regularmente matriculados na graduação, no ano letivo referente ao 
exercício, nos turnos diurno e noturno, por semestre, não devendo ser incluídos alunos participantes 
de extensão e de especialização, nem de curso a distância; 13.674 

k) NDI-número de diplomados, no ano letivo referente ao exercício, em cada curso de graduação 
(1º e 2º semestre) 1.724 

l) duração padrão (em anos) de cada curso de graduação;  
m) número de alunos que ingressaram, no ano letivo relativo ao exercício, em cada curso de 
graduação (1º e 2º semestres); 3.853 
n) número de alunos ingressantes, nos anos de ingresso dos graduados em 2013, com base na 
duração padrão prevista para cada curso. Por exemplo, para cursos com duração de 4 anos, devem 
ser considerados os ingressantes em 2007; 3.476 

N14-Ingressantes dos cursos de 4 anos de duração 2.099 

N15-Ingressantes dos cursos de 5 anos de duração 1.377 

o) fator de retenção de cada curso de graduação;  

p) peso do grupo de cada curso graduação;  

AGE-Nº de Alunos Equivalentes da Graduação= ( Σtodos os cursos{(Ndi*Dpc)(1+[Fator de 
Retenção])+(Ni-Ndi)/4)*Dpc)}*Peso 19.108,20 

AGTI- Nº de Alunos de Graduação em Tempo Integral= ( Σtodos os 
cursos{(Ndi*Dpc)(1+[Fator de Retenção])+(Ni-Ndi)/4)*Dpc)} 10.777,30 

  

q) APG-número de alunos regularmente matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), não incluindo alunos de cursos de extensão e especialização; 2.419 

APGTI-Nº de Alunos de Pós-Graduação em Tempo Integral= 2*APG 4.838 
Não considerado os alunos especiais de graduação e pós-graduação, pois não estão vinculados a 
cursos  

r) Ar - número de alunos residentes; 22,00 
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ARTI -Número de Alunos Tempo Integral de Residência= 2*AR 44 

  
s) número de professores de Ens. Superior em efetivo exercício em 31/12/2010, segundo o tipo de 
regime de trabalho (Dedicação Exclusiva-DE; 40 horas; 20 horas), incluindo os substitutos e 
visitantes e excluindo os afastados para capacitação ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades 
da Administração Pública; 1.094 

Número de Professores Equivalentes 1.089,50 

  

t) número de professores em efetivo exercício em 31/12/2010, segundo a titulação (Graduados; com 
Especialização; Mestres; Doutores), incluindo os substitutos e visitantes e excluindo os afastados 
para capacitação ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades da Administração Pública; 1.094 
IQCD= (Nº Doc. DS*5+MS*3+ES*2+GR/Total de Doc.) - Excluídos afastados e cedidos - Sem 
Ens. Médio 4,4516 

  
u) número de servidores técnico-administrativos e docente de ensino médio em efetivo exercício 
em 31/12/2010, segundo o tipo de regime de trabalho (40 horas, 30 horas, 20 horas), incluindo os 
contratados sob a forma de prestação temporária de serviços e excluindo os afastados ou cedidos 
para outros órgãos/entidades da Administração Pública; 3.468 

Número de Funcionários Equivalentes 3.385,00 

  

v) último conceito CAPES de cada curso de pós-graduação.  

Conceito CAPES 4,95 

18.2 Resultado dos Indicadores de Desempenho das IFES 

Preenchido o demonstrativo anterior com informações sobre custo corrente, alunos, 
professores e funcionários, a UJ deve preencher o demonstrativo abaixo, Quadro B.6.2, onde serão 
apresentados os doze (12) indicadores fixados pela Decisão TCU nº 408/2002 – Plenário e 
modificações. 

QUADRO B.6.2 – RESULTADOS DOS INDICADORES DA DECISÃO TCU N.º 408/2002 

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P EXERCÍCIOS 
2013 2012 2011 2010 2009 

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente - - - - - 
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente 19.055,21 16.995,84 16.243,55 15.307,94 14.808,55 
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 14,37 14,35 13,94 14,84 14,51 
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 
com HU - - - - - 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente 
sem HU 4,63 4,71 4,92 4,74 4,35 

Funcionário Equivalente com HU / Professor 
Equivalente - - - - - 

Funcionário Equivalente sem HU / Professor 
Equivalente 3,11 3,05 2,83 3,13 3,34 

Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,79 0,75 0,80 0,82 0,79 
Grau de Envolvimento Discente com Pós-
Graduação (CEPG) 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 4,95 4,69 4,71 4,78 4,63 
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,45 4,36 4,33 4,41 4,43 
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 49,60 55,92 65,80 66,65 68,89 
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DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente: É o resultado da seguinte fórmula: 
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente = Custo Corrente com HU / (AGE + APGTI + ARTI) 
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente: É o resultado da seguinte fórmula: 
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente = Custo Corrente sem HU / (AGE + APGTI + ARTI) 
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente: É o resultado da seguinte fórmula: 
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente = (AGTI + APGTI + ARTI) / Número de professores equivalentes 
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU: É o resultado da seguinte fórmula: 
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU = (AGTI + APGTI + ARTI) / Funcionário Equivalente com 
HU 
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU: É o resultado da seguinte fórmula: 
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU = (AGTI + APGTI + ARTI) / Funcionário Equivalente com 
HU 
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente: É o resultado da seguinte fórmula: 
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente = Funcionário Equivalente com HU / Número de professores 
equivalentes 
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente: É o resultado da seguinte fórmula: 
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente = Funcionário Equivalente sem HU / Número de professores 
equivalentes 
Grau de Participação Estudantil (GPE): É o resultado da seguinte fórmula: 
Grau de Participação Estudantil (GPE) = AGTI / AG 
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG): É o resultado da seguinte fórmula: 
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG) = APG / (AG + APG) 
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação: É o resultado da seguinte fórmula: 
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação = ( conceitos de todos os programas de pós-graduação) / Número de 
programas de pós-graduação 

 Para obter o Conceito CAPES da IFES, deve ser feita a média aritmética dos conceitos CAPES de todos os 
programas de pós-graduação stricto sensu (com mestrado ou com mestrado e doutorado) da instituição que 
tenham sido objeto de avaliação. Não devem ser considerados os cursos de mestrado profissionalizante; 

 Deve ser considerado o conceito da última avaliação realizada pela CAPES, cujos valores podem variar de 1 a 
7, sendo que, para os programas que oferecem apenas o Mestrado, a nota máxima é 5, enquanto que, para os 
programas que também oferecem Doutorado, a nota máxima é 7. 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD): É o resultado da seguinte fórmula: 
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) = (5D +3M+2E+G) / D+M+E+G 

 Para qualificar o corpo docente, é aplicada ao número de professores (professores em exercício efetivo + 
substitutos + visitantes - professores afastados para capacitação ou cedidos para outros órgãos e/ou entidades 
da administração pública em 31/12 do exercício) a seguinte ponderação, sem considerar o regime de trabalho 
(20 h ou 40 h semanais): 

 
QUALIFICAÇÃO PESO 

Docentes doutores (D) 5 
Docentes mestres (M) 3 
Docentes com especialização (E) 2 
Docentes graduados (G) 1 

 
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG): É o resultado da seguinte fórmula: 
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) = Número de diplomados / Número total de alunos ingressantes 

 Para o número de diplomados (NDI), deve-se considerar o número de concluintes (que completaram os 
créditos, mesmo não tendo colado grau) dos cursos no ano letivo correspondente ao exercício, somando-se o 
número de concluintes nos dois semestres do ano. 

 Se o número de diplomados do 2º semestre do ano de referência do relatório de gestão não estiver disponível, 
em decorrência de atraso no calendário letivo, devem ser utilizados no cálculo o número de diplomados do 2º 
semestre do ano anterior ao de referência e o número de diplomados do 1º semestre do ano de referência. 

 Os alunos dos cursos em extinção devem ser considerados normalmente, enquanto houver turmas regulares 
concluindo o curso. No entanto, não devem ser considerados os ingressantes de cursos novos, que ainda não 
tiveram turmas regulares de concluintes. 

 Para o cálculo dos ingressantes, deve ser considerado o ano ou semestre do suposto ingresso dos estudantes 
que se graduam no exercício, com base na duração padrão prevista para cada curso. 

 Exemplificando, no caso de cursos anuais, consideram-se os seguintes ingressantes para o cálculo da TSG do 



 

 
231 

exercício de 2002: 
 Cursos com duração padrão de 4 anos – ingressantes durante o exercício de 1999 (NI4); 
 Cursos com duração padrão de 5 anos – ingressantes durante o exercício de 1998 (NI5); 
 Cursos com duração padrão de 6 anos – ingressantes durante o exercício de 1997 (NI6); 
 Nº total de alunos ingressantes = NI4 + NI5 + NI6; 
 No caso de cursos semestrais, consideram-se os seguintes ingressantes para o cálculo da TSG do 
exercício de 2002 (concluintes nos 2 semestres de 2002); 
 Duração padrão de 8 semestres – ingressantes no 2º sem/1998 e no 1º sem/1999 (NI8): 

1998 2000 2011 2012 2013 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 
2º 

Sem 
1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

 Ingressante 
A 

      Concluinte 
A 

 

  Ingressante 
B 

      Concluinte 
B 

 
 Duração padrão de 10 semestres - ingressantes no 2º sem/1997 e no 1º sem/1998 (NI10); 
 Duração padrão de 12 semestres - ingressantes no 2º sem/1996 e no 1º sem/1997 (NI12); 
 Nº total de alunos ingressantes = NI8 + NI10 + NI12. 

18.3 Análise dos resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES 

Uma vez preenchidos os Quadros B.6.1 e B.6.2, as IFES deverão realizar análise crítica 
dos resultados dos indicadores, inclusive com a demonstração dos desvios eventualmente apurados 
e respectivos motivos para tais desvios. 

 

I. 
Custo Corrente / 

Aluno Equivalente = 
  Custo Corrente___ 

AGE + APGTI + ARTI 
 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 
Valor 14.808,55 15.307,94 16.243,55 16.995,84 19.055,21 

 
 Com a criação de vagas e de cursos de graduação, no período de 2009 a 2013, a UFV tem 
apresentado crescimento na relação Custo Corrente/Aluno Equivalente, pelos seguintes motivos: 
cursos novos ainda sem diplomados implicam em menor índice no cálculo do Aluno-Equivalente; 
crescimento das despesas com pessoal e ampliação dos gastos em função da dotação específica 
destacada na LOA dos recursos do REUNI/Reestruturação e Expansão, PROEXT, Ação 20RJ e 
PNAES. 
 No ano de 2013 em função da greve dos servidores realizada em 2012, utilizamos o número 
de diplomados do segundo semestre de 2012, o que prejudicou ainda mais o cálculo do número do 
Aluno-equivalente. 
 Além disso, o cálculo do Aluno-Equivalente refere-se ao aluno do ensino superior, excluindo 
os estudantes do ensino médio e técnico, apesar do gasto para manutenção destes impactarem no 
custo corrente. Portanto, entendemos que esta forma de cálculo merece revisão. 
 
 

II.  Aluno Tempo Integral / 
 Professor Equivalente = 

  AGTI + APGTI + ARTI   
Nº de Professores Equivalentes 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 14,51 14,84 13,94 14,35 14,37 
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 Além do crescimento do número de alunos na Instituição, o número de docentes também 
tem crescido, tendo ocorrido, neste período, contratação de professores efetivos, substitutos e 
temporários.  
 Outro fator relevante foi que, no ano de 2013, em função da greve dos servidores, utilizamos 
o número de formandos do segundo semestre de 2012, o que prejudicou o cálculo do número de 
Alunos de Graduação em Tempo Integral. 
 
 

III.  Aluno Tempo Integral / 
 Funcionário Equivalente = 

  AGTI + APGTI + ARTI___  
Nº de Funcionários Equivalentes 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 4,35 4,74 4,92 4,71 4,63 
  
 A série do indicador Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente apresenta índices 
levemente ascendentes, principalmente em razão do crescimento no número de pessoal terceirizado, 
fator considerado na fórmula. A UFV, além do campus principal em Viçosa, desde 2006 conta com 
dois outros Campi e possui uma área física muito extensa (totalizando 4.747,73ha), com 12 
fazendas e estações experimentais e área edificada de cerca de 413.000 m², que exigem um quadro 
permanente de mão de obra. 
 
 

IV. 
Funcionário Equivalente / 
 Professor Equivalente = 

Nº de Funcionário Equivalente 
Nº de Professor Equivalente 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 3,34 3,13 2,83 3,05 3,11 
 
 Especialmente com o advento do Banco de Professor Equivalente, em 2007, o número de 
docentes da Instituição tende à estabilidade, o que só ocorreu com a carreira de servidor técnico-
administrativo em 2010, com o estabelecimento do Quadro de Referência de TA. Além disso, não 
há reposição dos servidores de cargos em extinção e dos níveis A e B. O número de funcionários 
terceirizados, apesar de crescente, não acompanhou o número de aposentadorias e o passivo 
deixado pela demora de implantação do Quadro de Referência do Servidor Efetivo. 
 
 

V. Grau de Participação 
Estudantil (GPE) = 

AGTI_  
AG 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 0,79 0,82 0,80 0,75 0,79 
 
 O GPE expressa a eficiência na diplomação dos estudantes matriculados na instituição e a 
velocidade da integralização curricular; é calculado pelo quociente do número de Alunos de 
Graduação em Tempo Integral e o total do número de Alunos de Graduação. Assim, é necessário 
que a UFV desenvolva mecanismos para aumento dessa eficiência, atuando em fatores que 
contribuam para a redução da retenção e aumento da diplomação. 
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VI. Grau de Envolvimento Discente com = 
Pós-Graduação (GEPG) 

 APG 
 AG + APG 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 
  
 O GEPG é obtido pelo quociente resultante da relação entre o número de estudantes da pós-
graduação e o número total de estudantes matriculados na graduação e pós-graduação. Apesar do 
aumento considerável dos alunos de graduação, o GEPG se manteve estável em razão do 
crescimento da pós-graduação, em consonância com o PDI/2012-2017, que tem como meta 
aumentar em 10% o número de programas e cursos de pós-graduação. 
 
 

VII. Conceito CAPES/MEC para = 
 a Pós-Graduação 

Σconceito os programas de pós-grad. 
Número de programas de pós-grad. 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 4,63 4,78 4,71 4,69 4,95 
  
 Este índice é obtido pela média aritmética dos conceitos CAPES dos cursos de pós-
graduação. Para os cursos de mestrado e doutorado, as notas máximas são 5 e 7, respectivamente. 
 Observa-se crescimento nos índices no período 2009-2013 da UFV. 
 Com a nova avaliação da Capes referente ao período de 2010 a 2012, os programas de pós-
graduação deram um salto de qualidade, aumentando em 40% o número de programas de 
excelência (conceitos 6 e 7) e reduzindo o número de programas com conceitos 3 e 4. 
 Segundo as análises realizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PPG) da 
UFV, apenas 11% dos Programas de Pós-graduação no Brasil obtiveram 6 e 7, conceitos máximos 
da avaliação. Na UFV, 25% têm a nota máxima, portanto, acima da média nacional. Conceitos 6 e 7 
indicam desempenho equivalente ao alto padrão internacional. 
 Pela avaliação da Capes, estão com conceito 6 os Programas de Solos e Nutrição de Plantas, 
Microbiologia, Genética e Melhoramento, Ciências Florestais, Engenharia Agrícola, Fitotecnia, 
Medicina Veterinária e Zootecnia, e agora têm conceito 7 os Programas de Entomologia, Fisiologia 
Vegetal e Fitopatologia. 
 Outra boa notícia, ainda segundo a PPG, é que 70% dos programas avaliados no Brasil têm 
conceitos 3 e 4. Na UFV eram 67% e agora o índice caiu para 55%, uma queda significativa nos 
conceitos mínimos. Isso ocorreu porque os Programas de Ciência da Nutrição, Economia Aplicada, 
Estatística Aplicada e Biometria, Meteorologia Agrícola e Tecnologia de Celulose e Papel foram 
avaliados com conceito 5. Assim, 32% dos 43 Programas de Pós-Graduação da UFV tinham 
conceitos 5, 6 e 7. Agora são 44%. Também subiram de 3 para 4 os Programas de Administração, 
Biologia Celular e Estrutural, Economia e Educação Física. 
 
  

VIII. 
Índice de Qualificação do = 
Corpo Docente (IQCD) 

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

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 4,43 4,41 4,33 4,36 4,45 
  
 No ano de 2013, a UFV apresentava 75% de seu corpo docente com doutorado, incluídos os 
professores substitutos e descontados os afastados e cedidos, conforme metodologia para cálculo 
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deste índice. Considerando somente o quadro de professores efetivos, a UFV apresentava: 76% com 
título de doutor, 21% com título de mestre e 3% graduados ou especialistas. 
 
 

IX. 
Taxa de Sucesso na = 
Graduação (TSG)  

  Nº de diplomados (NDI)__ 
Nº total de alunos ingressantes 

 
Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor 68,89 66,65 65,80 55,92 49,60 
 
 A TSG é o indicador que fornece o índice de alunos que concluem o curso no tempo padrão 
de duração prevista. A queda expressiva deste índice nos anos de 2012 e 2013 ocorreu em função da 
greve nas IFES, o que impossibilitou a utilização do número de formandos dos segundos semestres 
de 2012 e 2013. 
 Além deste fator metodológico, outros fatores podem estar influenciando para reduzir a taxa 
de sucesso na graduação, como cursos que apresentam índices elevados de evasão e aumento no 
tempo de diplomação em função da retenção e de programas de mobilidade. 
 A série apresentada mostra que a UFV precisa adotar novos critérios para melhoria deste 
índice, voltados para a redução de reprovações e evasões. 

18.4 Relação de projetos desenvolvidos pelas Fundações de Apoio 

O Quadro B.6.3 a seguir busca evidenciar a relação de projetos desenvolvidos pelas 
fundações em apoio às Instituições Federais de Ensino Superior, consoante o disposto na Lei n° 
8.958/94. O referido quadro é composto por dois grandes blocos. O primeiro tem por objetivo 
coletar informações quanto ao tipo de instrumento contratual celebrado entre as IFES e a fundação 
de apoio. O segundo, por sua vez, tem por objetivo apurar os recursos pertencentes às IFES e 
envolvidos com os projetos geridos pelas fundações. 
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QUADRO B.6.3 – RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES DE APOIO 

Valores em R$1,00 
Nome: Fundação Arthur Bernardes CNPJ: 20.320.503/0001-51 

Projeto 
Instrumento Contratual 

Contrato Convênio 

N° Tipo N° Objeto 
Vigência Valor N

° 
Objeto 

Vigência Valor 
Início Fim Bruto Repassado Início Fim Bruto Repassado 

  

8
8

4
/2

01
0

 
Curso de formação de educadores e 
gestores da EJA. 

21/12
/2010 

30/06
/2013 

919.929,18 0,00       

  

6
7

6
/2

01
1

 

Apoio institucional e desenvolvimento 
de atividades de pesquisa, ensino e 
extensão ao oferecimento dos cursos de 
Licenciatura em História e em 
Matemática. 

30/12
/2011 

30/03
/2013 

260.000,00 0,00       

  

1
6

6
/2

01
2

 
Curso de aperfeiçoamento em Gestão 
Escolar modalidade a distancia. 

24/02
/2012 

29/04
/2013 

137.573,26 0,00       

  

1
3

4
/2

01
2

 
Centro de Ciências Ambientais 
Floresta-Escola. 

03/04
/2012 

30/01
/2015 

2.943.792,00 0,00       

  

2
2

4
/2

01
2

 
Treinamento de fiscais do mapa no 
mestrado profissional em Defesa 
Sanitária Vegetal. 

31/05
/2012 

30/12
/2013 

127.651,38 0,00       
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0

1
/2

0
13

 
Identificação das famílias beneficiarias 
e diagnóstico sócio produtivo em 
unidades de conservação federais. 

01/12
/2012 

30/12
/2013 

862.650,00 862.650,00       

  

3
8

1
/2

01
2

 
Curso de pós-graduação "lato sensu" 
em Gestão Escolar. 

14/12
/2012 

31/07
/2014 

270.000,00 270.000,00       

  

3
8

0
/2

01
2

 
Treinamento de fiscais do mapa no 
mestrado profissional em Defesa 
Sanitária Vegetal. 

14/12
/2012 

30/12
/2013 

427.354,62 355.203,84       

  

0
2

0
/2

01
3

 
Estudo, análise e proposições das 
incubadoras de Minas Gerais. 

17/12
/2012 

29/05
/2014 

70.000,00 70.000,00       

  

2
0

9
/2

01
2

 

Implantar um centro regional de 
referência na UFV para formação 
permanente dos profissionais que 
atuam nas redes de atenção integral a 
saúde e de assistência social com 
usuário de crack e outras drogas e seus 
familiares. 

26/03
/2012 

30/07
/2013 

292.600,00 0,00       

  

0
7

/2
0

13

 

Cursos a distância - Licenciatura em 
História e Licenciatura em Matemática 
- oferecidos para professores da rede 
pública do Estado de Minas Gerais. 

01/01
/2013 

30/12
/2013 

235.000,00 235.000,00       

  

1
8

/2
0

13

 

Difusão e coleta de informações pelo 
centro de referência em estudos da 
cadeia de produção de biocombustíveis 
para a agricultura familiar. 

08/02
/2013 

30/12
/2013 

469.035,00 469.035,00       
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1
0

4
/2

01
3

 

Subsídios para a atualização dos 
dispositivos sobre controle de 
protozoários patogênicos da norma 
brasileira de qualidade da água para 
consumo humano. 

29/11
/2012 

29/11
/2014 

319.000,00 200.000,00       

P
R

O
IN

F
R

A
 0

1
/2

0
0

8

 3       

0
3

0
/2

01
1

 

Desenvolvimento 
institucional da 
universidade, no que se 
refere à execução do 
projeto "Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável", em especial 
na consecução de 
processos licitatórios 
para construção do 
espaço multiuso. 

17/08
/2011 

15/10
/2013 

620.330,00 0,00 

P
R

O
IN

F
R

A
 0

1
/2

0
0

8

 3       

0
2

9
/2

01
1

 

Desenvolvimento 
institucional da 
universidade, no que se 
refere à execução do 
projeto "Ambiente e 
Desenvolvimento 
sustentável", em especial 
na consecução de 
processos licitatórios 
para construção do 
laboratório de análises 
microbiológicos do 
Departamento de 
Zootecnia. 

17/08
/2011 

15/10
/2013 

242.000,00 0,00 

 Total 7.334.585,44 2.461.888,84  Total 862.330,00 862.330,00 
 Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos 

Projeto Recursos das IFES 

Nº Tipo 
Financeiros Materiais Humanos 

Valor Tipo Valor  Quantidade Valor 
 -       
 -       

Fonte: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE 

Tipo: (1) Ensino (2) Pesquisa e Extensão (3) Desenvolvimento Institucional (4) Desenvolvimento Científico (5) Desenvolvimento Tecnológico
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Anexo I: Resolução do Conselho Universitário – CONSU aprovando o Relatório de Gestão 
2013 


