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apresentação
O objetivo deste relatório é apresentar à sociedade e aos órgãos de controle os recursos utilizados e os resultados produzidos pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Neste
sentido, são descritas as principais realizações da Universidade, especialmente as associadas às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, assim como as medidas de controle e aplicação eficiente de recursos.
O relatório foi organizado pela Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento, com o apoio de todos os setores acadêmicos e administrativos que compõem a Instituição. As informações aqui contidas referem-se ao ano de 2019 e foram estruturadas em conformidade com as decisões normativas n.
178/2019, n. 182/2020 e n. 183/2020, sendo o seu conteúdo
aprovado em 27 de agosto deste ano, pelo Conselho de Curadores (Conc), órgão colegiado de governança da UFOP.

O Relatório de Gestão da Universidade Federal de Ouro Preto
- Ano 2019 está assim estruturado:
Mensagem da reitora e do vice-reitor da UFOP; objetivos estratégicos; desafios e perspectivas; e principais resultados alcançados.
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MENSAGEM DA REITORIA

O presente relatório apresenta os resultados obtidos pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no ano de 2019. Sua apresentação é orientada pelo princípio da transparência, objetivando divulgar
as informações relevantes e úteis para a comunicação interna e para
a sociedade (prestação de contas). Os resultados contidos neste relatório são baseados no relato integrado, caracterizado não por um demonstrativo completo de todas as atividades desenvolvidas ao longo
do ano, mas pela apresentação das ações que constituem materialidade, ressaltando os valores acadêmicos mais importantes de uma
instituição pública de ensino superior.
Em 2019, como nos anos anteriores, a gestão foi orientada pelas finalidades definidas no Estatuto da Universidade, buscando cumprir
sempre a nossa missão institucional, que é produzir e disseminar o
conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e
ambiental, contribuindo para a formação do sujeito como profissional ético, crítico-reflexivo, criativo, empreendedor e humanista. Da
mesma forma, as ações foram alinhadas aos objetivos estratégicos
da UFOP, enfatizados no Mapa Estratégico, apresentado no corpo
deste documento, o qual foi construído a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
O ano de 2019 foi marcante para a UFOP. A Instituição, criada a partir
da junção das centenárias e tradicionais Escolas de Farmácia e de Mi-

nas, completou 50 anos. Para marcar o momento, foram organizadas diversas atividades ao longo do ano, como homenagens, mostras e debates.
No contexto das suas atividades finalísticas, diversas ações foram desenvolvidas para garantir o sucesso das políticas de ensino de graduação e de pós-graduação. Destaca-se, por exemplo, a oferta de mais de
900 vagas em períodos letivos especiais e a análise e atualização de diversos projetos pedagógicos de cursos de graduação e pós-graduação.
Em 2019, também houve um aumento de cerca de 12% no número de
cursos de pós-graduação, em relação ao ano de 2018. Este número é
fruto do esforço da UFOP na aprovação, junto à Capes, de novos cursos fundamentados em um trabalho de indicadores e desempenho.
A UFOP vem adotando um processo interdisciplinar, educativo, cultural e científico, com vistas à promoção de profissionais comprometidos com o desenvolvimento econômico e social do país. Neste sentido, mais de 300 ações de extensão foram apoiadas, entre projetos,
programas e cursos. Mesmo com poucos recursos, o Festival de Inverno da UFOP de 2019 foi um sucesso. Homenageou as Cavalhadas
de Amarantina — manifestação tradicional reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Ouro Preto.
Nas políticas de assistência estudantil, a UFOP manteve grandes investimentos. Nas ações e programas associados especialmente à

inclusão e à permanência dos estudantes de baixa renda, com formação de qualidade técnico-científica, humana e cidadã, a UFOP se destacou. Investimos, no ano passado, mais de 11 milhões em auxílios
destinados à política de assistência estudantil.
No âmbito da gestão, aprovamos um novo organograma, amplamente discutido com os diversos setores envolvidos. A nova organização
institucional, aprovada pelo Conselho Universitário e atualmente em
processo de implantação, permitirá maior eficiência, com ganhos significativos na melhoria dos processos internos. Um dos destaques é
a criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), que era uma
demanda da Universidade. Com a criação de uma pró-reitoria específica, poderemos avançar ainda mais no desenvolvimento de políticas
voltadas para os nossos servidores.
Mesmo com as dificuldades associadas aos recursos orçamentários,
estes foram alguns dos resultados que atingimos em 2019. Muitos
outros poderão ser percebidos na leitura desta publicação, em que
a comunidade interna e externa poderá acompanhar o nosso desempenho institucional.
Boa leitura!
Cláudia Marliére e Hermínio Arias

1. Visão organizacional
e ambiente externo
1.1 A UFOP
No ano de 2019 a Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) comemorou 50 anos de sua instituição como fundação de direito público multidisciplinarmente organizada
com o objetivo de prover educação superior à sociedade.
A Universidade foi criada em 21 de agosto de 1969, incorporando duas instituições de ensino superior centenárias:
a Escola de Farmácia (1839) e a Escola de Minas (1876).
Conforme consta no Estatuto da UFOP1, as suas finalidades
são as seguintes:
1. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
2. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais
e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
3. incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científi1
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4.

5.

6.

7.

ca, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à
criação e à difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver
o entendimento do homem e do meio em que vive;
promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos, que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber por meio do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
promover a extensão, visando à difusão das conquistas
e dos benefícios resultantes da criação cultural e dapesquisa científica e tecnológica geradas nesta Instituição.

https://ufop.br/estatuto-e-regimento
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A UFOP é regida por princípios democráticos de gestão e ideais de liberdade e solidariedade
humana. Busca, sobretudo, a produção e a disseminação do conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e ambiental, bem como a democratização do acesso ao ensino superior e a inclusão social. Neste sentido, é referência em programas que visam o acesso
e a permanência do estudante na universidade, sendo a gestão alinhada com o seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2016-20252.
Missão

Produzir e disseminar o conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e
ambiental e contribuir para a formação do sujeito como profissional ético, crítico-reflexivo,
criativo, empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de uma sociedade
justa, desenvolvida socioeconomicamente, soberana e democrática.
Visão

Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadêmica,
científica, tecnológica e cultural, comprometida com o desenvolvimento humano e socioeconômico do país.
Valores

À luz dos princípios constitucionais e das finalidades estatutárias, a atuação da UFOP pauta-se nos seguintes valores: autonomia; compromisso, inclusão e responsabilidade social;
criatividade; democracia, liberdade e respeito; democratização do ensino e pluralização do
conhecimento; eficiência, qualidade e excelência; equidade; indissociabilidade; integração
e interdisciplinaridade; parceria; preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural;
saúde e qualidade de vida; sustentabilidade; transparência.
2

https://www.ufop.br/sites/default/files/pdi_ufop_2016_2025.pdf
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1.2. Atuação
A UFOP atua em todas as grandes áreas do conhecimento em nível de graduação, pós-graduação, pesquisa, inovação, extensão e cultura. A
instituição busca, especialmente por meio da
extensão, desenvolver atividades afins com
seus diversos públicos, priorizando o diálogo
da Universidade com a sociedade e fortalecendo atividades culturais e artísticas.
A UFOP possui 3 campi, distribuídos em 3
municípios: Campus Ouro Preto; Campus
Mariana e Campus João Monlevade, constituídos por:
•• Campus Ouro Preto: (i) Morro do Cruzeiro:
Escola de Farmácia; Escola de Minas; Escola
de Nutrição; Escola de Medicina; Escola de
Direito, Turismo e Museologia; Instituto de
Ciências Exatas e Biológicas; Instituto de Filosofia, Artes e Cultura (Cursos de Artes Cênicas e Música); Centro de Ensino a Distância; e Escola de Educação Física; (ii) Centro
Histórico: Reitoria; Museu de Ciência e Técnica; Museu da Pharmacia; Instituto de Filosofia Artes e Cultura (Curso de Filosofia).
•• Campus Mariana: Instituto de Ciências
Humanas e Sociais; Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas.
Universidade Federal de Ouro Preto

•• Campus João Monlevade: Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas.
A atuação da UFOP ainda contempla a oferta de educação a distância em 36 polos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

Campus Ouro Preto - Morro do Cruzeiro

Campus João Monlevade - Icea
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Campus Mariana - ICHS

Campus Mariana - Icsa

Campus Ouro Preto - Centro Histórico
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POLOS
BA

BAHIA
Camaçari
Dias d'Ávila
Esplanada
Itanhém
Mata de São João
Salvador
São Sebastião do Passé
Simões Filho

SÃO PAULO
Apiaí
Bálsamo
Barueri
Cangaíba
Interlagos
Itapevi
Jales
Jandira
Jardim Guapira
São João da Boa Vista
São José dos Campos
Vila das Belezas
Viradouro

SALINAS
MONTES CLAROS
ARAÇUAÍ
ÁGUAS FORMOSAS

MG
CARLOS CHAGAS

SP

ITAMARANDIBA
LAGAMAR

ARAGUARI

TRÊS MARIAS

COROMANDEL

DIVINOLÂNDIA DE MINAS

SETE LAGOAS
BOM DESPACHO

JABOTICATUBAS

LAGOA SANTA
CONTAGEM

ITABIRA

GOVERNADOR VALADARES

IPATINGA

TIMÓTEO
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
CARATINGA

BARÃO DE COCAIS
PASSOS

JOÃO MONLEVADE

CONSELHEIRO LAFAIETE

MARIANA
ALTEROSA

OURO PRETO
JUIZ DE FORA

POÇOS DE CALDAS

CAMPUS
POLO
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Universidade Federal de Ouro Preto

A UFOP

Área Física (m²)

Cursos de Graduação

Cursos de Mestrado

Cursos de Doutorado

Alunos de Graduação

Alunos de
Pós-Graduação

Docentes

TAEs

151.000

11.898

55

2.229

32

928

15

728

1.3. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da UFOP foi alterada pela Resolução Cuni n. 2.304, de 8 de outubro de 2019. O novo organograma encontra-se em
processo de implantação e as atividades são orientadas pela Comissão de Implantação do Novo Organograma, estabelecida pela Portaria Reitoria n. 226, de 19 de maio de 2020.
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Organograma vigente em 2019

CUNI

CONC

CEPE

REITORIA E
VICE-REITORIA
AUDITORIA INTERNA

ASSESSORIA TÉCNICA

CHEFIA DE
GABINETE

PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO

PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO

Coordenadoria de
Cerimonial

Coordenadoria de
Gestão de Pessoas
Coordenadoria de
Assuntos
Patrimoniais

Assessoria de
Extensão

Coordenadoria de
Representação
em BH
Coordenadoria de
Comunicação
Institucional
Coordenadoria
de Assuntos
Internacionais

Núcleo de Tecnologia
da Informação
Sistema de
Bibliotecas

Divisão de
Transportes

Divisão de Logística
e Segurança

Assessoria de
Relações Comunitárias e Comunicação
Núcleo
Administrativo

PROCURADORIA JURÍDICA
PRÓ-REITORIA
DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS
E ESTUDANTIS
Coordenadoria de
Moradia Estudantil
Coordenadoria de
Avaliação
Socioeconômica

Coordenadoria de
Saúde

Coordenadoria de
Assistência Social

PRÓ-REITORIA
DE GRADUAÇÃO
Coordenadoria de
Administração
Acadêmica

Seções
de Ensino
Coordenadoria de
Estágios
Núcleo de Apoio
Pedagógico

PRÓ-REITORIA
DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO

Centro de Ciência
Animal

Prefeitura
Universitária

Incultec

Área de Apoio à
Propriedade
Intelectual

Diretoria de
Orçamentos e
Finanças
Coordenadoria de
Suprimentos
Gerência de
Contratos
e Convênios

Coordenadoria de
Restaurantes

Centro de Artes
e Convenções
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Universidade Federal de Ouro Preto

Novo organograma
(em implantação)

CUNI

CONC

CEPE

REITORIA E
VICE-REITORIA
SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

AUDITORIA INTERNA

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E OUVIDORIA

PROCURADORIA JURÍDICA
DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
Coordenadoria de
Comunicação
Institucional
Coordenadoria de
Comunicação
Público-Educativa

DIRETORIA DE
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
Coordenadoria de
Convênios e
Mobilidades
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CHEFIA DE
GABINETE
Coordenadoria de
Cerimonial

Coordenadoria de
Representação
em BH

DIRETORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Coordenadoria
de Projetos de TI

DIRETORIA DE
BIBLIOTECAS E
INFORMAÇÃO
Coordenadoria
Técnica
Coordenadoria
da Biblioteca
Coordenadoria da
Biblioteca da
Escola de Minas
Coordenadoria da
Biblioteca da
Escola de Farmácia
Coordenadoria da
Biblioteca do Iceb
Coordenadoria da
Biblioteca de
Filoso�ia
Coordenadoria da
Biblioteca do Icea
Coordenadoria da
Biblioteca do Icsa
Coordenadoria da
Biblioteca da Emed
Coordenadoria da
Biblioteca de
Obras Raras
Coordenadoria da
Biblioteca da Enut

PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO
E CULTURA

Coordenadoria de
Planejamento e
Apoio Institucional
Coordenadoria de
Extensão

Coordenadoria de
Cultura

GRUPO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PRÓ-REITORIA
DE GESTÃO DE
PESSOAS

Coordenadoria de
Registro e Cadastro
Coordenadoria de
Pagamentos e
Bene�ícios
Coordenadoria de
Desenvolvimento
Pessoal
Coordenadoria de
Provimento e
Movimentação de
Coordenadoria de
Saúde Ocupacional e
Segurança do
Trabalho

PRÓ-REITORIA
DE GRADUAÇÃO
Coordenadoria de
Registro e Controle
Acadêmico
Coordenadoria de
Processos Seletivos
da Graduação
Coordenadoria de
Estágios
Coordenadoria de
Apoio Pedagógico
Coordenadoria de
Apoio à Avaliação e
Regulação
Coordenadoria do
Bloco de Salas de
Aulas

PRÓ-REITORIA
DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS
E ESTUDANTIS

PRÓ-REITORIA
DE PESQUISA,
PÓS-GRADUAÇÃO
E INOVAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de
Moradia Estudantil

Coordenadoria do
Centro de Ciência
Animal
Coordenadoria da
INCULTEC
Coordenadoria de
Inovação,
Empreendedorismo
e Propriedade
Intelectual
Coordenadoria de
Planejamento e
Finanças
Coordenadoria de
Pesquisa
Coordenadoria de
Pós-Graduação
Coordenadoria de
Registro Acadêmico
e Expedição de
Diploma
Coordenadoria do
Nupeb

Coordenadoria de
Processos e Projetos
Organizacionais
Coordenadoria
de Avaliação
Permanente
Coordenadoria de
Gestão
Coordenadoria de
Convênios
Coordenadoria de
Projetos, Infraestrutura e Meio
Ambiente
Coordenadoria de
Contabilidade e
Finanças
Coordenadoria de
Materiais e
Patrimônio
Coordenadoria de
Licitações
Coordenadoria do
Centro de Artes e
Convenções

Coordenadoria de
Avaliação
Socioeconômica
Coordenadoria de
Acompanhamento e
Orientação
Estudantil
Coordenadoria de
Assuntos Estudantis
de Mariana
Coordenadoria de
Assuntos Estudantis
de João Monlevade
Coordenadoria de
Restaurantes
Coordenadoria de
Acessibilidade e
Inclusão
Coordenadoria de
Saúde Comunitária
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1.4. Ambiente Externo
A UFOP é uma fundação de direito público
multidisciplinarmente organizada com o objetivo de prover educação superior à sociedade, nos termos da lei e de seu estatuto. Dentre as definições estatutárias, destacam-se
como finalidades o estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico
e do pensamento reflexivo, e a formação de
diplomados nas diferentes áreas do conhecimento que sejam aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação
no desenvolvimento da sociedade brasileira.

Education (THE), que elenca as 100 melhores
instituições de ensino da América Latina. No
total, 37 universidades brasileiras compõem
a lista, ficando a UFOP na 30ª posição entre
as brasileiras federais, estaduais e privadas.

Em sua missão de enfatizar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como
incentivar a criação e a difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento
do homem e do meio em que vive, como bem
descreve o seu estatuto, a UFOP é necessariamente afetada pelas significativas modificações econômicas, sociais, políticas e culturais
que o mundo contemporâneo atravessa.

No âmbito do financiamento, para alcançar
seus objetivos, a UFOP depende majoritariamente dos recursos oriundos da União, vinculados ao Ministério da Educação. Em abril
de 2019, o Ministério da Educação anunciou
o bloqueio de cerca de 30% do orçamento
discricionário das universidades federais brasileiras. Na UFOP, esse percentual representou um montante próximo a R$ 21 milhões.
Posteriormente, no segundo semestre, os
créditos foram desbloqueados e muitos dos
seus objetivos foram retomados, mas a falta
de previsibilidade impactou no planejamento das ações institucionais. Paralelamente,
houve também redução de recursos oriundos de outros convênios, afetando os avanços estratégicos em projetos de ensino, pesquisa e inovação, extensão e cultura.

Em 2019, a UFOP se posicionou como a quarta colocada entre as melhores universidades
de Minas Gerais no ranking da Times Higher

Apesar disso, a UFOP buscou estabelecer
uma relação de reciprocidade com a comunidade externa, promovendo a extensão e
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difundindo as conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica.

Influência do ambiente externo na ocupação
das vaga na UFOP
A garantia da boa qualidade da graduação é
uma engenharia complexa que envolve múltiplos fatores e condições. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) fixou nove
objetivos, nos quais não necessariamente
ficam evidentes as influências do ambiente externo, pois dependem quase exclusivamente dos esforços institucionais. Desse
modo, para o cotejamento dessa dimensão
do Relatório de Gestão, destacamos o processo de recrutamento dos estudantes, que
necessita ser satisfatoriamente realizado,
em termos quantitativo e qualitativo, e pode
sofrer efeitos positivos ou negativos, decorrentes de influências do ambiente externo.
Sobre esse aspecto, uma tendência revelada
como oportunidade positiva foi a expressiva
taxa de ocupação das novas vagas oferecidas no ano de 2019.
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A realização dos processos seletivos por
meio do Sistema de Seleção Unificado (SiSU),
de alcance nacional, contribui para ampliar
a visibilidade da UFOP, e, combinada com a
política de cotas, garante um recrutamento consonante com as metas 8 e 12 do Plano
Nacional de Educação (Lei n. 13.005/2014). E
para que esse recrutamento não comprometa a qualidade prenunciada no PDI, são empreendidas algumas ações junto aos cursos.
Visando a ocupação do maior número de vagas, por candidatos aptos a prosseguirem
estudos em nível superior de forma satisfatória, cada curso define os parâmetros e requisitos (pontos de corte) mais adequados
às suas realidades. Uma influência que o ambiente externo apresenta nesse contexto foi
percebida no baixo número de candidatos
para alguns cursos, inviabilizando a ocupação total das vagas. No mesmo sentido, destaca-se a necessidade de conciliação das convocações para matrícula com as exigências
legais de frequência mínima às atividades de
pelo menos 75% das atividades acadêmicas.
Isso também influenciou negativamente, ao
impossibilitar, por falta de tempo hábil, a convocação para matrícula de candidatos antes
selecionados que não conseguiram comproRelatório de Gestão • 2019

var a condição de beneficiário de algum tipode vaga reservada pelos critérios das cotas:
(1) egressos de escolas públicas, (2) baixa renda, (3) negros (pretos e pardos), (4) indígenas
e (5) pessoas com deficiências.

1.5. Cadeia de valor
A cadeia de valor consiste na representação
das atividades de uma instituição de forma a
decompor o produto ou serviço em macroprocessos que acrescentam valor a ela. Esses macroprocessos podem ser divididos em
três grandes grupos:
Finalísticos: são ponta a ponta, interfuncionais e entregam valor aos clientes. Também chamados de processos essenciais, representam as atividades principais que uma
organização desempenha para cumprir sua
missão. Na UFOP, os macroprocessos essen
ciais são os de Ensino, de Pesquisa e Inova
ção, e de Extensão e Cultura.
Suporte: também chamados de macroprocessos de apoio, são desenhados para prover suporte a processos primários e não geram valor direto aos clientes. O fato de esses
processos não gerarem valor diretamente

aos clientes não significa que não sejam importantes para a organização. Os processos
de suporte são fundamentais e estratégicos
para a organização, na medida em que aumentam sua capacidade de efetivamente
realizar os processos primários. Na UFOP,
os macroprocessos de suporte são: Gestão
de Pessoas, Gestão da Informação, Gestão
de Suprimentos, Gestão Financeira, Gestão
da Infraestrutura, Gestão da Comunicação,
Gestão das Relações Institucionais, Gestão
Patrimonial, Gestão da Tecnologia, Gestão
de Saúde Comunitária, Gestão Editorial e Bibliográfica, Gestão de Transporte, Gestão de
Contratos, Gestão da Assistência Estudantil
e Gestão de Serviços.
Gerenciais: são utilizados para medir, monitorar e controlar as atividades. Asseguram
que um processo finalístico, ou de suporte,
atinja metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais. Não agregam diretamente valor aos clientes, mas são necessários a fim de
assegurar que a organização opere de maneira efetiva e eficiente. Na UFOP, os macroprocessos gerenciais são: Gestão da Governança,
Gestão Estratégica e Gestão Orçamentária.
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MISSÃO
Produzir e disseminar o conhecimento cientí�ico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e ambiental e contribuir para a formação do sujeito como pro�issional
ético, crítico-re�lexivo, criativo, empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de uma sociedade justa, desenvolvida socioeconomicamente,
soberana e democrática.

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

ENSINO

PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTENSÃO E CULTURA

MACROPROCESSOS DE SUPORTE
GESTÃO DE
PESSOAS

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO

GESTÃO DAS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

GESTÃO DE
SUPRIMENTOS
GESTÃO
FINANCEIRA

GESTÃO DE
SAÚDE COMUNITÁRIA
GESTÃO DA
INFRAESTUTURA

GESTÃO DA
TECNOLOGIA

GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE
TRANSPORTE

GESTÃO EDITORIAL
GESTÃO EDITORIAL
E BIBLIOGRÁFICA

GESTÃO DE
CONTRATOS

GESTÃO
PATRIMONIAL

GESTÃO DE
SERVIÇOS

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

MACROPROCESSOS GERENCIAIS
GESTÃO DA GOVERNANÇA

GESTÃO ESTRATÉGICA

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

VISÃO
Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadêmica, cientí�ica, tecnológica e cultural, comprometida com o desenvolvimento humano e socioeconômico do país.

SOCIEDADE
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2. Planejamento estratégico
e governança
2.1. Estrutura de governança
O sistema de governança na UFOP envolve as estruturas
administrativas, os processos de trabalho, os instrumentos
de gestão (normas, resoluções e outros documentos) e os
agentes internos e externos que atuam na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da instituição.
Neste sentido, o sistema é composto por dois conselhos
superiores, um de cunho acadêmico e outro administrativo, compondo a instância interna de governança. O Conselho Universitário (Cuni) é o órgão deliberativo e normativo
máximo, competindo-lhe definir as diretrizes da política
universitária, em conformidade com o papel institucional.
Já o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) é o
órgão superior de deliberação em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
O Conselho de Curadores (Conc) é o órgão deliberativo e
consultivo em matéria de fiscalização econômica e finanRelatório de Gestão • 2019

ceira. Trata-se de uma instância externa de governança.
Além disso, existem as instâncias externas e internas de
apoio à governança, que auxiliam a administração executiva da Universidade.
Uma das mudanças ocorridas na estrutura de governança
em 2019, como instância de apoio, foi a instituição do Núcleo de Avaliação Institucional (NAI), aprovado pela Resolução Cuni n. 2.321, órgão atrelado à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (Proplad). O NAI irá produzir
novos conhecimentos, a partir de dados institucionais da
UFOP, e permitir um diagnóstico contínuo acerca das práticas educacionais e administrativas da Instituição.
Dentro das instâncias de governança, a alta administração
da UFOP é composta da seguinte forma (conforme organograma de 2019):
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GOVERNANÇA

SOCIEDADE
COMUNIDADE
EXTERNA

COMUNIDADE
ACADÊMICA

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CONC

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA

INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA

CEPE

ALTA ADMINISTRAÇÃO

PODER
JUDICIÁRIO

REITOR

AUDITORIA
INDEPENDENTE

VICE-REITOR
PRÓ-REITORES

MINISTÉRIO
PÚBLICO

INTERNA

AUDITORIA
COMISSÕES
E COMITÊS

DIRETORES DE
UNIDADE

OUVIDORIA
PROCURADORIA
JURÍDICA

GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL

TCU

GESTÃO
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CUNI

CGU

PODER
LEGISLATIVO

INSTÂNCIAS
INTERNAS DE APOIO
À GOVERNANÇA

AGENTE PÚBLICO
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Profa. Natália de Souza Lisboa
PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E
ESTUDANTIS
Sabrina Magalhães Rocha
PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS

Prof. Bruno Camilloto Arantes
PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
Daniel Caldas
COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS
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PROPLAD

Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior
VICE-REITOR
Débora Walter dos Reis
ACESSORA TÉCNICA

CHEFIA DE GABINETE
Élido Bonomo

SISBIN

Prof. Marcos Eduardo Carvalho G. Knupp
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO
Profa. Gabriela de Lima Gomes
PRÓ-REITORA ADJUNTA DE EXTENSÃO

Profa. Cláudia Aparecida Marliéle de Lima
REITORA

Gracilene Maria de Carvalho
DIRETORA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS E
INFORMAÇÃO

CCI

Prof. Sérgio Francisco de Aquino
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Profa. Renata Guerra de Sá Cota
PRÓ-REITORA ADJUNTA DE PESQUISA E
PÓS-GRADUAÇÃO

REITORIA

Prof. Eleonardo Lucas Pereira
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
Prof. Máximo Eleotério Martins
PRÓ-REITOR ADJUNTO DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO
Eduardo Curtiss dos Santos
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Greiciele Macedo Morais
GERENTE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Profa. Sandra Maria Antunes Nogueira
PREFEITA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
Edmundo Dantas Gonçalves
PREFEITO ADJ. DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

Francisco José Daher Júnior

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

CAINT

Profa. Tânia Rossi Garbin
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
Adilson Pereira dos Santos
PRÓ-REITOR ADJUNTO DE GRADUAÇÃO

Jaqueline Pinheiro Schultz

CHEFE DE GABINETE

NTI

PROAD

PRACE

PROEX

PROPP

PROGRAD

Alta administração

COORDENADORA DE ASSUNTOS
INTERNACIONAIS
Abelard Ramos Fernandes

COORDENADOR DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO
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Unidades Acadêmicas
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA
Profa. Kátia Gardênia Henrique
DIRETORA
Prof. Luciano Batista de Oliveira
VICE-DIRETOR
ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA
Profa. Alissandra Nazareth de Carvalho
DIRETORA
Profa. Marcia Arcuri Suñer
VICE-DIRETORA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Prof. Heber Eustáquio de Paula
DIRETOR
Profa. Lenice Kappes Becker Oliveira
VICE-DIRETORA

ESCOLA DE FARMÁCIA
Profa. Maria Elisabete da Silva Barros
DIRETORA
Profa. Neila Márcia Silva Barcellos
VICE-DIRETORA
ESCOLA DE MINAS
Prof. Issamu Endo
DIRETOR
Prof. Hernani Mota de Lima
VICE-DIRETOR
ESCOLA DE MEDICINA
Profa. Eloisa Helena de Lima
DIRETORA
Prof. Iure Kalinine Ferraz de Souza
VICE-DIRETOR

ESCOLA DE NUTRIÇÃO
Profa. Renata Nascimento de Freitas
DIRETORA
Profa. Cláudia Antônia Alcântara
Amaral
VICE-DIRETORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
Prof. André Talvani Pedrosa da Silva
DIRETOR
Prof. Rodrigo Fernando Bianchi
VICE-DIRETOR
INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTE E CULTURA
Prof. Frederick Magalhães Hunzicker
DIRETOR
Profa. Cíntia Vieira da Silva
VICE-DIRETORA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
Prof. Luciano Campos da Silva
DIRETOR
Profa. Helena Miranda Mollo
VICE-DIRETORA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Prof. José Benedito Donadon Leal
DIRETOR
Prof. Harrison Bachion Ceribeli
VICE-DIRETOR
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS
Prof. Thiago Augusto de Oliveira Silva
DIRETOR
Profa. Lucinéia Souza Maia
VICE-DIRETORA

Além dessas instâncias, existem outras estruturas que contribuem para a governança, as quais são definidas no Estatuto da Universidade Federal de Ouro Preto3, aprovado pela Resolução Cuni n. 414, de 11 de novembro de 1997.

2.2. Mapa estratégico
No Mapa Estratégico, constam as informações da Missão, da Visão e das Diretrizes Estratégicas (principais objetivos estratégicos definidos
no PDI) da UFOP, organizadas e alinhadas aos macroprocessos finalísticos: ensino, pesquisa e extensão. Os projetos e programas estão diretamente associados aos objetivos estratégicos e todas as ações estruturantes estão alinhadas à melhoria e eficiência da gestão, com foco em
resultados, definidos na missão e na visão de futuro.
3

https://ufop.br/estatuto-e-regimento
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MAPA ESTRATÉGICO DA UFOP
MISSÃO

RESULTADOS
E SOCIEDADE

Produzir e disseminar conhecimentos cientí�icos, tecnológicos, sociais, culturais, patrimoniais e
ambientais, contribuindo para uma formação do indivíduo como pro�issional crítico-re�lexivo, criativo,
empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de uma sociedade justa,
socioeconomicamente, soberana e democrática.

ENSINO

APRENDIZADO E
CONHECIMENTO

MACROPROCESSOS INTERNOS
FINALÍSTICOS E DE APOIO

ENSINO

2. Incentivar e promover a prática de inovação pedagógica no
âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação.

3. Estabelecer mecanismos que permitam uma ligação horizontal
entre uma graduação e uma pós-graduação.
4. Consolidar uma política de inclusão e acessibilidade no âmbito
da graduação e pós-graduação.
5. Promover mecanismos de acolhimento, recepção e
acompanhamento dos alunos da UFOP.

6. Ampliar a oferta de programas de pós-graduação na UFOP.

INTERNACIONALIZAÇÃO

15. Ter a internacionalização como parte inerente do ambiente
acadêmico e cultural da comunidade da UFOP, colaborando
para a produção do conhecimento cientí�ico, tecnológico,
social, cultural, patrimonial e ambiental aplicável à inserção
da UFOP no universo cientí�ico internacional.
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Fortalecer uma política institucional extensiva integrado aos
valores e interesses sociais das comunidades em que a UFOP
atua.

Fortalecer como condições de pesquisa e inovação em todos os
campos e unidades acadêmicas, em todas as áreas do
conhecimento.

7. Possibilitar créditos curriculares em programas de extensão
orientados prioritariamente para as áreas de grande
pertinência social.

10. Fortalecer como condições de pesquisa em todos os campos e
unidades acadêmicas.
11. Ampliar as condições de pesquisa em todas as áreas de
conhecimento.

EXTENSÃO E CULTURA

1. Promover a melhoria contínua da qualidade dos cursos de
graduação e pós-graduação da universidade.

Promover a gestão de pessoas e o
desenvolvimento do servidor, com
condições de saúde e qualidade de vida.

PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTENSÃO E CULTURA

Fortalecer como políticas e melhorar a qualidade dos cursos
de graduação e pós-graduação da Universidade.

GESTÃO DE PESSOAS

VISÃO

Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadêmica, cientí�ica,
tecnológica e cultural comprometida com o desenvolvimento humano e socioeconômico do país.

8. Estimular maior reconhecimento e articulação com estruturas
internas, regionais, nacionais e internacionais de extensão
universitária.
9. Fortalecer a política institucional extensionista integrada aos
valores e interesses sociais das comunidades em que a UFOP
atua.

PESQUISA E INOVAÇÃO

12. Aprimorar a produção acadêmica, artística, cientí�ica e
tecnológica, com qualidade, ética e impacto social.
13. Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica e
Empreendedorismo da UFOP.
14. Consolidar uma integração das atividades de inovação e
empreendedorismo com política de propriedade intelectual.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
16. Fortalecer como políticas de assistência estudantil na
UFOP para garantir melhorias nos programas de bolsas,
moradia estudantil, acolhimento e apoio à saúde.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Promover soluções de TI de qualidade para
a melhoria do desempenho das atividades
meio e �im.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
17. Aprimorar a comunicação institucional da UFOP para
garantir excelência em comunicação e informação.

INFRAESTRUTURA
Modernizar e expandir as instalações
�ísicas acadêmicas, administrativas e de
lazer e convivência.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Garantir os recursos para desenvolvimento
das ações estratégicas institucionais e
aperfeiçoar os mecanismos de gestão
orçamentária e controle.

27

Missão: Produzir e disseminar o conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e ambiental, contribuindo para a formação do sujeito como profissional ético, crítico-reflexivo, criativo,
empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de
uma sociedade justa, desenvolvida socioeconomicamente, soberana
e democrática.
Visão: Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadêmica, científica, tecnológica e cultural, comprometida com o desenvolvimento humano e socioeconômico do país.

2.3. Canais de comunicação com a
sociedade e partes interessadas
Um dos importantes processos da Instituição é o relacionamento
com a sociedade e as demais partes envolvidas nas atividades. Nesse sentido, a UFOP faz o uso de alguns canais para garantir uma boa
comunicação com o cidadão, viabilizando solicitações, reclamações,
denúncias e sugestões, conferindo clareza e transparência às ações
desenvolvidas dentro e fora da Instituição, disseminando o conhecimento gerado e aproximando a Universidade e a comunidade.

Resultados e sociedade:
Ensino; Extensão e Cultura; Pesquisa e Inovação

Comunicação institucional

Processos Internos:
Finalísticos (Ensino; Extensão e Cultura; Pesquisa e Inovação)
Apoio (Internacionalização, Assistência Estudantil, Comunicação)

A Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) tem como propósito promover a comunicação no âmbito da UFOP e junto à sociedade onde ela atua, especialmente nas cidades onde a Universidade
mantém unidades acadêmicas, polos de ensino a distância, ações de
graduação e de extensão, bem como atividades de pesquisa.

Aprendizagem e Conhecimento:
Pessoas, Infraestrutura, TI e gestão Orçamentária.
Para propiciar os processos internos (objetivos estratégicos associados aos macroprocessos finalísticos), as ações orçamentárias são definidas através dos programas “Educação de qualidade para todos”
e “Gestão e Manutenção do Ministério da Educação”. O orçamento
detalhado (Lei Orçamentária Anual) da UFOP no ano de 2019 pode
ser consultado no endereço https://sites.ufop.br/sites/default/files/
dof/files/volume_v_loa_ufop_2019.pdf?m=1550082493.
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O projeto da CCI é subdividido em ações de cunho institucional e
ações de caráter público-educativo. Em seus diversos setores e atividades, a CCI abre espaços de aprendizagem, prática e profissionalização para aproximadamente 60 estudantes dos cursos de graduação
de todas as áreas do conhecimento representadas na Universidade.
Dentre os canais de relacionamento com a sociedade, o mais efetivo
é orientado pela CCI. O órgão é responsável por divulgar o trabalho
institucional e a produção científica da Universidade. Para dar visibi-
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0

lidade à UFOP, a CCI conta com variados veículos de comunicação e
mantém uma relação estreita com as imprensas locais, regionais e
nacionais. Com o clipping, seleção de notícias publicadas sobre assuntos de interesse, a coordenadoria acompanha a divulgação do nome
da Universidade nos diversos meios de comunicação externa.

mais de 80 produções, programas
e boletins

RÁDIO EDUCATIVA

2

9 projetos desenvolvidos

CINEMA

3 projetos (Cinema com a
Escola, Cinemas em Rede e
Conversando Cinema)

3

Acesso Informacional
Adotam-se também alguns mecanismos que possibilitam verificar a percepção dos cidadãos sobre os serviços prestados e medidas para garantir
acessibilidade aos dados, tais como a “Ouvidoria” e o “Acesso à Informação”.
Dentre os itens disponibilizados pelo “Acesso à Informação”, pode-se
destacar os “Dados Abertos” e o “e-SIC”. Por meio dos Dados Abertos
o cidadão pode acessar diversas informações sobre a Instituição. Já
no e-SIC é possível realizar solicitações e questionamentos que são
encaminhados diretamente à Instituição pelo sistema.
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TV EDUCATIVA

1

Os veículos de comunicação adotados pela CCI são: site institucional;
Jornal da UFOP, publicação impressa; UFOP online, boletim semanal
enviado por e-mail; Rádio UFOP Educativa, cuja frequência é 106,3 FM
em Ouro Preto e 103,5 FM em Mariana; TV UFOP, que está no Canal 31 e
na WEB (www.tv.ufop.br); Cine Vila Rica; Facebook; Twitter; Instagram.

50

4

PROJETOS GRÁFICOS E EDITORA
mais de 10 livros, 26 roteiros e
diversas teses e dissertações

5

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
1793 matérias

29

No e-Sic foi registrada uma média de 13,5 solicitações por mês, totalizando 162 no ano. Todas as demandas foram respondidas.

Temas das solicitações

7

Pedidos por tipo de respostas

Ciência, Informação e Comunicação Ciência e Tecnologia

9
Pergunta duplicada/repetida

21
78
Governo e Política - Administração Pública
Educação

Educação - Assistência ao Estudante

Ciência, Informação e Comunicação Informação - Gestão, preservação e acesso
Ciência, Informação e Comunicação Ciência e Tecnologia

A Ouvidoria funciona como um órgão interlocutor entre a comunidade
universitária, a sociedade e a UFOP. Na página principal da UFOP há um
link de acesso à Ouvidoria. A UFOP possui um ouvidor, nomeado desde
janeiro de 2009, conforme Portaria Reitoria n. 159/2019. A Ouvidoria
funciona através da plataforma Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, desenvolvida pela Controladoria-Geral
da União (CGU), que permite ao cidadão fazer pedidos de informações
públicas e manifestações. O sistema é integrado ao e-SIC.
A Carta de Serviços ao Cidadão tem por finalidade atender ao Decreto n. 9.094/2017. Assim sendo, seu objetivo é promover visibilidade

4

Órgão não tem competência para
responder sobre o assunto

1

Encaminhado para a e-Ouv

1

Informação inexistente

50
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e transparência à gestão do serviço público prestado pela UFOP. A
Carta de Serviços ao Cidadão da UFOP encontra-se disponível diretamente no link: https://www.acessoainformacao.ufop.br/index.php/
carta-de-servicos-ao-cidadao.

1
6

Acesso parcialmente concedido

6

Acesso negado

Acesso concedido

143
0

50

100

Boletim administrativo
Os boletins administrativos apresentam os atos relacionados à administração da Universidade, em cumprimento à Lei n. 4.965/1966, nos
termos da Resolução Cuni n. 071/1989, alterada pela Resolução Cuni
n. 824/2007.
As publicações podem ser acessadas no link https://cgp.ufop.br/
boletins-administrativos-0.
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3. Gestão de Riscos e
Controles Internos
A gestão de riscos é um processo contínuo, que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar,
priorizar, tratar e monitorar riscos positivos (oportunidades) ou negativos
(ameaças) capazes de afetar os objetivos, programas, projetos ou processos
de trabalho da Universidade nos níveis
estratégico, tático e operacional.
No âmbito da UFOP, o dirigente máximo (a reitora) é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia de organização e da estrutura
de gerenciamento de riscos. Dentro
do cenário estabelecido na Instrução
Normativa Conjunta MP/CGU n. 01,
de 10 de maio de 2016, é papel do reiRelatório de Gestão • 2019

tor estabelecer, de forma continuada,
o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.
No ano de 2019, foi aprovada a “Política de Governança, Gestão de Riscos
e Controles Internos da Universidade Federal de Ouro Preto”, por meio
da Resolução Cuni n. 2.205, de 30 de
abril de 2019, que estabelece as principais diretrizes e as responsabilidades mínimas. Conforme instituído em
seu art. 10, a gestão de riscos está
sendo implementada de forma gradual, priorizando objetivos estratégicos. Por ser recente, o processo de
Gestão de Riscos ainda está em uma
fase inicial de maturidade.

Setores como a Auditoria Interna e o
Escritório de Processos passam por
uma fase de estruturação, de forma
a possibilitar um maior apoio e efetiva participação na identificação e
controle dos riscos. O Escritório de
Processos, constituído pela Resolução Cuni n. 2.020/2018, sob orientação da Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento, identificou mais
de quatrocentos processos e subprocessos, os quais foram agrupados em
vinte e um macroprocessos, sendo
três essenciais, quinze de suporte e
três gerenciais, conforme detalhado
na cadeia de valor.
O mapeamento dos processos e a
consequente identificação dos riscos
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3.1. Gestão de ricos nas contratações
As contratações de serviços e aquisições de materiais pela UFOP
seguem todos os procedimentos descritos na Instrução Normativa n. 05/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), identificando os principais riscos que possam vir a comprometer a efetividade do planejamento das contratações, da seleção
dos fornecedores, da gestão contratual ou dos resultados esperados
para suprir as necessidades das contratações, o que é formalizado
através dos mapas de riscos.
Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência
dos eventos, os danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como são identificados os responsáveis por cada ação.
As ações preventivas são aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As
ações de contingência são as que devem ser tomadas quando os danos
começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.
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Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise
qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizaMATRIZ
PROBABILIDADE
da por meio da classificação esca- Probabilidade
x
Impacto
1
2
3
4
5
lar da probabilidade e do impacto,
5
5
10 15 20 25
na qual é construída a matriz de
4
4
8
12 16 20
riscos e, em consequência, são
3
3
6
9
12 15
descritas as causas, as medidas, os
2
2
4
6
8
10
eventos de risco associados e as
1
1
2
3
4
5
medidas propostas para mitigação.
IIMPACTO

estiveram paralisados, devido às alterações estruturais pelas quais
a Universidade passou durante o ano de 2019 e que provavelmente
se estenderão para o ano de 2020. Entre as principais mudanças, podemos citar a alteração do organograma, com a criação, eliminação
e fusão de setores; o processo de terceirização de áreas de apoio; e
a implantação de novos softwares de gerenciamento, como o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads), que alteraram profundamente os processos já existentes.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

EVENTOS
DE RISCO

MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO

3.2. Gestão e controle de demandas judiciais
a) Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais
A representação judicial, bem como os serviços de consultoria e assessoramento da UFOP são realizados pela Advocacia-Geral da União
(AGU). Tais serviços são realizados tanto através de uma representação dentro da Universidade, quanto por equipes regionais especializadas dentro da estrutura da AGU.
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O dados foram informados pela Equipe Regional Trabalhista da PRF 1,
que alertou que algumas informações podem conter inconsistências,
devido, entre outros motivos, à duplicidade de informações, por exemplo, quando um mesmo processo, recebido mais de uma vez no mesmo ano, é computado repetidas vezes. Também pode acontecer algum
equívoco no tratamento das informações, visto que as planilhas são
preenchidas manualmente pelo procuradores.
b) As ações trabalhistas contra a entidade
A ER-TRAB/PRF 1 recebeu, no sistema interno da AGU (Sapiens), 311
tarefas correspondentes a intimações em processos judiciais envolvendo a UFOP, consolidando valores aproximados em R$ 15,10 milhões de
reais, sendo a grande maioria dos casos concentrados no estado de Minas Gerais. É importante ressaltar que a grande maioria das demandas
judiciais da UFOP são referentes a ações em que a Universidade aparece como responsável subsidiária.
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4. Resultados da gestão
Os resultados da gestão são mensurados com base no planejamento estratégico institucional. Por meio do planejamento
da administração pública, os gestores chegam a um alinhamento, visando alcançar os objetivos inicialmente definidos no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade. Neste contexto, cabe destacar as metas definidas, parENSINO DE GRADUAÇÃO Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
E PÓS GRADUAÇÃO
ticularmente as vinculadas à missão, à visão e aos valores.
A cadeia de valor, já apresentada neste relatório, pressupõe, como referência, o PDI 2016-2025 e o Mapa Estratégico, que apresenta os três macroprocessos finalísticos: ensino (de graduação e pós-graduação); extensão e cultura;
e pesquisa e inovação. Além destes, destacam-se outros
três macroprocessos de apoio, que são fundamentais para
o cumprimento da missão da UFOP: assistência estudantil,
internacionalização e comunicação institucional.
Os resultados alcançados frente à cadeia de valor da Instituição, associada especialmente aos macroprocessos finalísticos e de apoio, são apresentados a seguir:
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EXTENSÃO E CULTURA

Pró-Reitoria de Extensão

PESQUISA E INOVAÇÃO

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL
INTERNACIONALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários
e Estudantis
Coordenadoria de Assuntos Internacionais
Coordenadoria de Comunicação
Institucional
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4.1. Ensino
Alinhada com o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, a UFOP busca a excelência em seus processos formativos, organizando os cursos de graduação a partir da interdisciplinaridade, da integração com ações extensionistas e da elaboração inovadora
de currículos flexíveis. A oferta de projetos e programas como os de iniciação científica,
monitoria, pró-ativa, tutoria, entre outros, reafirma o olhar da Instituição sobre a aprendizagem como construção, e não como uma simples transmissão de conhecimento, e
demonstra o propósito de relacionar a graduação com a extensão e a pesquisa, aproximando-a da comunidade externa.
No âmbito da pós-graduação, a Instituição busca: inserção nacional e internacional, melhorando sua visibilidade e estimulando a formação de mestres e doutores comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária; a produção de um conhecimento científico e tecnológico mais qualificado; e a interação com o setor produtivo, para
transferência de conhecimento e tecnologia.
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4.1.1 A Graduação
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) é o órgão da UFOP responsável pela proposição, coordenação e acompanhamento da política
de ensino de graduação. É também a instância encarregada de coordenar os processos de recrutamento de estudantes, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e determinações institucionais. A Prograd realiza o gerenciamento acadêmico
dos cursos de graduação, com base nos projetos político-pedagógicos e nas diretrizes curriculares nacionais, e em conformidade com o
Estatuto, com o Regimento Geral e com o Plano de Desenvolvimento
Institucional, entre outras diretrizes emanadas dos Conselhos Superiores da Instituição (Cuni e Cepe).
Com a aprovação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o decênio 2016 – 2025, a UFOP assumiu o compromisso de colaborar com a sua implementação no que tange ao ensino de graduação, seguindo as diretrizes aprovadas.
Em parceria com variados setores, diversas atividades são desenvolvidas para garantir o sucesso das políticas de ensino de graduação
nas modalidades presencial e a distância, incluindo:
•• coordenação dos processos de recrutamento de estudantes;
•• registro e controle das atividades acadêmicas;
•• acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas de graduação;
•• desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de programas ou
projetos acadêmicos.
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Os resultados do ensino de graduação e pós-graduação são apresentados em relação aos objetivos definidos no PDI, destacando-se concomitantemente a diretriz associada ao mapa estratégico.

Promover a melhoria contínua da qualidade dos cursos de
graduação da Universidade D01
Meta

Avaliação

Elevar a taxa de sucesso na graduação a valores superiores a Parcialmente alcançada
70% até o final da vigêncido PDI.
Diminuir a quantidade de vagas
residuais nos cursos de graduação presenciais da Universidade
Totalmente alcançada
para menos de 7% do total de
vagas até o final da vigência do
PDI.
Diminuir a evasão nos cursos de
graduação, de modo que, até o
final de vigência do PDI, o número anual de alunos evadidos Parcialmente alcançada
no conjunto dos cursos da UFOP
seja inferior a 40% do número
total de ingressantes.
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Elevar o padrão de qualidade
dos cursos de de graduação, de Inconclusivo
modo que aqueles que realizarem o Enade em 2019 obtenham Os resultados do Enade ainda
conceitos superiores a nota 4 não foram divulgados
(quatro).

Ações realizadas
•• Orientação aos colegiados de cursos para melhorar os processos
de aproveitamento de estudos, visando maior racionalidade.
•• Organização de um banco de dados, em construção, para facilitar o
trâmite dos aproveitamentos de estudos nos colegiados.
•• Oferta de 911 vagas para período letivo especial em 2019.
•• Revisão e publicação de editais dos programas de fomento da
Prograd.
•• Estímulo aos cursos para realizarem estudos sobre a evasão por
meio de editais como o do Programa Pró-Ativa.
•• Realização, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação (CPA),
de eventos sobre o Enade, um dos instrumentos do Sinaes, para a
conscientização de docentes e discentes dos cursos.
•• Direcionamento dos programas de fomento da Prograd ao objetivo das metas do PDI relacionadas a redução da evasão, melhoria
da Taxa de Sucesso na Graduação, diminuição das vagas residuais,
combate à retenção, entre outras afins.
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Principais indicadores
a) Taxa de sucesso da graduação
A TSG, definida pela Decisão n. 408/202 do TCU, indica o número de
alunos que concluem os cursos no tempo médio previsto no projeto
pedagógico. A TSG é um indicador que direciona uma avaliação relacionada, por exemplo, a retenção, evasão, transferência, mudança de
curso e reprovação.
O indicador mede a eficiência da Universidade na formação de seus alunos de graduação, remetendo ao percentual de alunos que concluem
seu curso de graduação, em relação ao número de alunos ingressantes. É um dos principais indicadores utilizados pelo MEC para avaliar a
eficiência da instituição na formação de seus alunos, além de orientar
na definição dos recursos orçamentários destinados à Universidade.

9 cursos

Dentro da meta
14,1%

Demais cursos
85,9%
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Dos 55 cursos da UFOP, 9 já estavam dentro da meta em 2019 (Direito 82%, Medicina 82%, Controle e Automação 90%, Arquitetura
e Urbanismos 87%, Engenharia de Produção 78%, Ciência Biológicas
- Bacharelado 72%, Jornalismo 81%, Filosofia - Licenciatura 79% e Filosofia - Bacharelado 100%).
Para acesso às informações por curso, acessar o link: https://proplad.
ufop.br/%3Cnolink%3E/relatorio-de-gestao/anexos-cap4
b) Desempenho dos cursos de graduação
O desempenho dos cursos no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), no Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) (2015 a 2017), mostra que alguns cursos se destacaram e apresentaram nota igual ou superior a
5, sendo eles: os bacharelados em Direito, Ciência da Computação,
Ciências Biológicas, Sistemas de Informação, Química Industrial, Matemática e Engenharia Ambiental, e as licenciaturas em Educação Física e Matemática.
Criado pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sinaes é formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos
cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho
dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações.
Os principais objetivos da avaliação envolvem melhorar o mérito e o
valor das instituições, áreas, cursos e programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; melhorar a qualidade da
38

educação superior e orientar a expansão da oferta; além de promover
a responsabilidade social do Instituto de Ensino Superior (IES), respeitando a identidade institucional e a autonomia de cada organização.
Em 2019, os cursos que não participaram do Enade 2016 deveriam receber visitas de comissões de avaliação, para fins de renovação do reconhecimento. Nessa situação se encontravam os seguintes cursos:
(1) Artes Cênicas (Bacharelado), (2) Estatística e (3) Museologia. Os
Coordenadoria de Comunicação
dois primeiros receberam as respectivas
comissões e, como resultaInstitucional
do, ambos receberam conceito 5.
Nota 5

20,9%

9

6

Bacharelados em:
Direito
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Matemática
Engenharia Ambiental
Licenciaturas em:
Educação Física
Sistemas de Informação
Química Industrial
Matemática

28

Nota 3
14,0%

Nota 4
65,1%

c) Taxa de vagas residuais
A Câmara de Graduação, por meio da realização de reuniões itinerantes, tem propiciado aos cursos orientações quanto às estratégias
mais adequadas para alocação de vagas residuais, que variam de
curso para curso. Essas vagas são aquelas deixadas por estudantes
que trocaram de curso ou abandonaram o ensino superior. A CoorUniversidade Federal de Ouro Preto

denadoria de Processos Seletivos (CPS) da graduação tem organizado relatórios específicos, sob demanda, para os cursos que se veem
em maior dificuldade de ocupação, indicando quais são as modalidades de maior sucesso na ocupação. Mantidas as políticas estratégicas quanto à alocação das vagas residuais, a meta do PDI tende a ser
cumprida, visto que, no período analisado, a taxa de vagas residuais
ficou acima de 7% apenas no segundo semestre de 2017.
Taxa de Vagas Residuais

9%

8%

8%
7%
6%

Meta de 7%

7%

7%
6%

5%

6%

5%
4%
3%
2%
1%
0%

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

período de permanência, além de ser uma das principais causas do
abandono no ensino superior.
O atraso na conclusão do curso tem relevância social e econômica
para a UFOP, que é responsável por custear um determinado aluno
por tempo superior ao planejado. A redução da retenção é vista na
gestão como um grande desafio social, visto que a permanência de
um aluno além do período previsto prejudica a possibilidade de geração de uma nova vaga.
A fim de aumentar a oferta de disciplinas com altos índices de retenção, a UFOP vem incentivando a realização de períodos letivos especiais, nos quais a prioridade é o atendimento aos estudantes que,
por algum motivo, ficaram retidos em seus cursos com reprovações
em disciplinas. Em 2019, o percentual de reprovações foi reduzido para
18%, aproximando-se da meta prevista no PDI (percentual de reprovações inferior a 15%).

20%

20%

2017

2018

Para acesso às informações por curso, acessar o link: https://proplad.
ufop.br/%3Cnolink%3E/relatorio-de-gestao/anexos-cap4
d) Taxa de reprovação
A reprovação configura-se como um problema educacional nas universidades, sendo uma das principais causas da retenção e evasão escolar. O conjunto de reprovações nos cursos de graduação tem efeito
negativo, por desencadear a retenção, o que, em geral, aumenta o
Relatório de Gestão • 2019

18%

2019

Para acesso às informações por curso, acessar o link https://proplad.
ufop.br/%3Cnolink%3E/relatorio-de-gestao/anexos-cap4
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Incentivar e promover a prática de inovação pedagógica
no âmbito dos cursos de graduação da UFOP D02
Visando contribuir para a promoção da prática de inovação pedagógica, a UFOP promoveu o Programa Pró-ativa, com a concessão de
bolsas estudantis sob supervisão de professores, e o Programa Sala
Aberta, que tematizou as inovações pedagógicas em encontros realizados no ano de 2019.
Meta

Em 2019, além das atividades presenciais do Sala Aberta, foi desenvolvido o Sala Aberta Virtual, que demandou a criação de um espaço de formação na plataforma Moodle, bem como orientação, acompanhamento
e interlocução com participantes ao longo de dois meses de atividades.

149 participantes

Avaliação

Ampliar as atividades de formação
relativas à inovação pedagógica,
ao uso de novas metodologias de
ensino e ao uso das novas tecnoTotalmente alcançada
logias da informação em sala de
aula, no âmbito do Programa Sala
Aberta. Realizar um evento por semestre com essas temáticas.

•• Realização de 11 atividades vinculadas ao Programa Sala Aberta,
direcionado à formação docente.

2

SALA ABERTA NORMAS ACADÊMICAS

3

DIÁLOGOS SOBRE OS ASSÉDIOS NAS RELAÇÕES
UNIVERSITÁRIAS

87 participantes

47 participantes

Ações realizadas
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UMA REFLEXÃO SOBRE O DISTANCIAMENTO ENTRE O ENSINO
MÉDIO E O ENSINO SUPERIOR

1

4

A ANSIEDADE E A DEPRESSÃO DOS ESTUDANTES E SUAS
IMPLICAÇÕES NAS RELAÇÕES PEDAGÓGICAS
152 participantes
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Avaliar e atualizar continuamente os projetos pedagógicos dos
cursos de graduação D01
Em relação a esse objetivo, a UFOP manteve o cronograma que tem
como referência os ciclos avaliativos do Sinaes e vem sendo conduzido pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). O processo de análise dos projetos pedagógicos envolve colegiados de cursos e Núcleos
Docentes Estruturantes (NDEs).
Meta

Avaliação

Manter e intensificar as ações de
orientação e acompanhamento
dos projetos pedagógicos realizados pelo Núcleo de Apoio PedagóTotalmente alcançada
gico da Prograd. Priorizar os cursos com conceito Enade abaixo de
3 (três) e aqueles com pendência
em termos de requisitos legais.

Ações realizadas
•• Análise e aprovação de 15 Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs)
no Cepe.
•• Início do processo de atualização do PPC de 12 cursos (em análise).
•• Análise e implementação de 20 processos de alteração curricular
dos cursos que não envolveram atualização do PPC.

Consolidar uma política de inclusão e acessibilidade na
graduação e implementar mecanismos de acolhimento, recepção
e acompanhamento dos graduandos da UFOP D02 D05
A UFOP, por meio do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), oferece o
atendimento educacional especializado ao público universitário da
Política Nacional de Educação Especial/Inclusiva e segue aperfeiçoando os processos de recrutamento de estudantes com deficiência
nas vagas reservadas pela Lei de Cotas. Além disso, vem assessorando os cursos de graduação na implementação da educação inclusiva
na perspectiva dos currículos e dos PPCs.
Meta

Avaliação

Garantir atendimento especializado e de qualidade a todos os
estudantes público-alvo da edu- Parcialmente alcançada
cação especial que ingressarem
na Universidade.

Ações realizadas
•• Continuidade das ações do Núcleo de Educação Inclusiva na promoção de mecanismos de acesso, permanência e sucesso do público da educação especial/inclusiva.
•• Orientação pedagógica individualizada a docentes público-alvo da
educação especial.
••
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•• Orientação a docentes e equipe técnica da Universidade sobre ações pedagógicas e administrativas para atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial.
•• Inserção das temáticas da inclusão e da diversidade nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.

Eventos e atendimentos realizados

• Eventos

• Produção de materiais especializados
5

3

2

3

6

4

400

320

300
200
100

•

2017/1

2017/2

Atendimentos

500

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

0

524

516

504
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2017

2018

Pro�issionais vinculados

502

36

2017/2

140

2019

PRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPECIALIZADOS

340

2017/1

140

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

Bolsas

72
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16

16

2017

2018

15

2019
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Participar no atendimento às demandas de crescimento do
ensino de graduação previstas na Meta 12 do Plano Nacional
de Educação (PNE), resguardados os interesses coletivos da
Instituição, a qualidade na oferta dos cursos, a obediência
às demandas por profissionais nas áreas a serem expandidas
e a dotação dos recursos humanos e da infraestrutura
necessários à criação ou ampliação dos cursos
D01 D05
A CPS vem promovendo o monitoramento do processo de implementação/execução da Lei de Cotas, com o assessoramento especializado do Observatório das Políticas de Ação Afirmativa da UFOP.
A divulgação dos processos seletivos, em parceria com a ACI/UFOP,
vem sendo acompanhada pela Coordenadoria de Processos Seletivos. Da mesma forma, a CPS vem promovendo o monitoramento do
processo de implementação/execução da Lei de Cotas, com o assessoramento especializado do Observatório das Políticas de Ação Afirmativa da UFOP. No entanto, estudos de mapeamento a respeito da
pertinência de adoção de políticas de ações afirmativas específicas
ainda não puderam ser iniciados.
Meta

Avaliação

Realizar estudos de mapeamento da oferta e ocupação de vagas
nos cursos de graduação, bem Parcialmente alcançada
como monitoramento da política
de cotas.
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Ações realizadas
•• Continuidade do aprimoramento da divulgação dos processos seletivos, em parceria com a ACI/UFOP.
•• Monitoramento do processo de implementação/execução da Lei
de Cotas.

4.1.2 A graduação em números
a) Cursos de graduação

Número de cursos de graduação
60

51

51

2017/1

2017/2

53

53

2018/1

2018/2

52

55*

40

20

2019/1

2019/2

*No ano de 2019, a partir de uma reestruturação, foram criados quatro novos cursos: Letras Português (Licenciatura), Letras Inglês (Licenciatura), Letras Tradução (Bacharelado) e Letras Estudos Literários (Bacharelado)
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UNIDADE UFOP

CEAD

EEF

ENUT

EFAR

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃOSETOR
SETOR
CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

CAMPUS
OP

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ARTES CÊNICAS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE MINAS

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA GEOLÓGICA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA METALÚRGICA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA URBANA

CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA

CURSO DE BACHARELADO EM FILOSOFIA
CURSO DE BACHARELADO EM FÍSICA
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EMED

CURSO DE BACHARELADO EM HISTÓRIA

OP
OP
OP
OP

MA
OP
OP
OP
OP
JM

OP
OP
OP
JM
JM

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

OP

MA

EM

EDTM

IFAC

ICEB

ICSA

ICHS

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO SETOR
SETOR
CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS

CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO

CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS - ESTUDOS LITERÁRIOS

CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS - TRADUÇÃO

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL

MA

CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JM

CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO

OP

CURSO DE GEOGRAFIA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

CURSO DE MATEMÁTICA - MODALIDADE A DISTÂNCIA
CURSO DE PEDAGOGIA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

MA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA

MA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM PEDAGOGIA

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

MA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM MUSEOLOGIA

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA INGLESA

CAMPUS
MA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

ICEA

OP

MA
MA
MA
OP
OP

MA
OP
OP
OP
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b) Alunos da graduação

Alunos matriculados por campus na UFOP

Perfil de raça e cor
1,4%

1.306

1.210

1.208
1.352

1.347

1.364

1.355

2.573

2.587

2.567

2.579

2.620

2.602

7.050

7.144

7.210

7.297

7.353

7.317

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

1.341

2017/1

1.349

Num. de alunos matriculados Campus Ouro Preto
Num. de alunos matriculados Campus Mariana

862

656

624

0,21%

11,01%

5,12%

2018

Num. de alunos matriculados Campus João Monlevade

2019

42,4%

42,79%

1,52%

0,21%

5.959

5.881

2018

5.862
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4,8%

0,17%

38,43%

Num. de alunos a distância

2019

Alunos do gênero feminino

11,41%

39,86%

Perfil de gênero dos alunos

2017

1,39%

Alunos do gênero masculino

5.772

10,94%
6.350
6.509

5,23%

2017
38,95%

43,15%

Alunos declarados brancos
Alunos declarados pardos
Alunos declarados pretos

Alunos que não declararam

Alunos declarados amarelos

Alunos declarados indígenas
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c) Origem dos ingressantes na
graduação
Entre 2017 e 2019 a UFOP recebeu estudantes procedentes de todas as regiões do Brasil, de 23 estados e do Distrito Federal — as
exceções são Acre, Amazonas e Roraima.
Além dos brasileiros, matricularam-se também estudantes de outros países, com destaque para o continente africano. A grande
maioria dos ingressantes procedem de cidades do estado de Minas Gerais (86,9%).

ITÁLIA

CABO
VERDE

ITÁLIA

CABO
VERDE
GUINÉ
BISSAU

REPÚBLICA
DOMINICANA

GUINÉ GANA
BISSAU SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE
GANA

REPÚBLICA
PERU
DOMINICANA

ANGOLA
SÃO TOMÉ
E NAMÍBIA
PRÍNCIPE

PERU

ANGOLA

NAMÍBIA

RR

AP

AM
AC

RO

PA
TO

MT
MS

RS
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0

CE

GO
PR

SC

DF

SP

PI

CE
SE

BA
MG
RJ

ES

7876

RN
PB
PE
RN
ALPB
PE
AL

TOTAL

Ingressantes
brasileiros
MG

SP
RJ
MG
ES
SP
BA
RJ
GO
ES
PA
BA
DF
GO
MA
PA
MT
DF
RS
MA
CE
MT
MS
RS
PR
CE
RN
MS
RO
PR
SC
RN
PE
RO
TO
SC
AP
PE
AL
TO
PI
AP
PB
AL
PI
PB

2017
2017

2018
2018

2019
2019

7876
587
TOTAL
180
7876
171
587
71
180
44
171
21
71
20
44
9
21
9
20
8
9
7
9
6
8
6
7
6
6
6
6
6
6
4
6
4
6
3
4
2
4
2
3
1
2
2
1

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DO CONGO
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DO CONGO
MOÇAMBIQUE
MOÇAMBIQUE

Ingressantes estrangeiros

2017

PERU
1
2017
CABO VERDE
ITÁLIA
PERU
1
GANA VERDE
CABO
ANGOLA
ITÁLIA
GUINÉ BISSAU
GANA
MOÇAMBIQUE
ANGOLA
NAMÍBIA
1
GUINÉ BISSAU
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MOÇAMBIQUE
REPÚBLICA DOMINICANA
11
NAMÍBIA
REPÚBLICA
DO CONGO
SÃO TOMÉ EDEMOCRÁTICA
PRÍNCIPE
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

1

2018
2018
2
1
2
1
1
1

1

1

2019
1
2019
1
1
1

2
1
1
2
11
1
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Ingressantes da UFOP conforme estado e
país de procedência por semestre
No período em análise, a UFOP recebeu estudantes de 788 localidades diferentes, de 12 países, de 24 estados brasileiros, sendo que de
Minas Gerais foram recebidas 429 matrículas, representando 86,9%
do total. As cidades com os percentuais de matrícula mais altos são
todas mineiras: Ouro Preto (17,4%); Mariana (11,1%); Belo Horizonte
(9,1%); João Monlevade (4,6%); Itabirito (3,0%); Itabira (2,3%); Conselheiro Lafaiete (2,0%); Ouro Branco (1,6%); Santa Bárbara (1,5%);
Contagem e Ipatinga (1,4%). Na tabela 3 é apresentada a listagem
completa das localidades.4

Número de alunos ingressantes procedentes de João
Monlevade e região que estudam em João Monlevade
O campus João Monlevade é genuinamente regional. Dos
estudantes que ingressaram entre 2017 e 20195, 66% são
de cidades que distam até 80 km da sede. O campus recebeu, no período, 924 estudantes. Destes, mais de um terço
são da própria cidade, que registrou 30,8% das matrículas.

JOÃO
MONLEVADE

34%
66%

Ingressantes que são da região

4

Para acesso à tabela completa, ver: https://proplad.ufop.br/sites/default/files/graduacao_em_numeros_.pdf

5

Para acesso à tabela completa, ver: https://proplad.ufop.br/sites/default/files/graduacao_em_numeros_.pdf
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Em seguida vem Itabira (10,3%); Belo Horizonte (6,4%); Ipatinga
(3,8%); Barão de Cocais (3,5%); Santa Bárbara (3,1%); Nova Era (2,7%);
Mariana e Rio Piracicaba (2,4%); Bela Vista de Minas (2,3%); Alvinópolis (1,9%); Ouro Preto, São Domingos do Prata e Timóteo (1,2%); São
Gonçalo do Rio Abaixo (1,1%) e Contagem (1,0%).

Número de alunos ingressantes procedentes de Ouro
Preto, Mariana e região que estudam em Mariana
Os cursos do campus Mariana receberam 1871 ingressantes. Destes,
56,3% são da região.

MARIANA

43,7%
56,3%

Ingressantes que são da região

A cidade de Mariana cedeu 24,8% desses estudantes. Em seguida,
os municípios com mais matrículas são Ouro Preto (20,1%); Belo Horizonte (8,0%); Itabirito (3,2%); Itabira (2,7%); Conselheiro Lafaiete e
Santa Bárbara (2,5%); Ouro Branco (2,4%); João Monlevade (2,0%);
Ipatinga (1,4%); Contagem (1,4%); e Barão de Cocais (0,9%).
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Número de alunos ingressantes procedentes de
Ouro Preto, Mariana e região que estudam em Ouro Preto
Pela maior oferta de vagas, Ouro Preto foi o campus que recebeu o
maior volume de ingressantes, sendo 4661 estudantes oriundos de
336 cidades mineiras.

39,1%

OURO PRETO
60,9%

Ingressantes que são da região

Perfil dos matriculados da graduação presencial

13,5%

ALUNOS NASCIDOS EM MARIANA
MATRICULADOS EM OURO PRETO E MARIANA

24,1%

As cidades da região totalizaram 39,1% do total de matrículas, com
destaque para Ouro Preto (25,3%). Aparecem em seguida Belo Horizonte (8,0%); Mariana (11,0%); Itabirito (4,5%); Conselheiro Lafaiete (2,8%); Ouro Branco (2,2%); Contagem (1,9%); Sete Lagoas (1,5%);
Santa Bárbara (1,3%); Ponte Nova, Itabira, João Monlevade e Ipatinga (1,2%); e Congonhas, Betim e Divinópolis (0,8%).

ALUNOS NASCIDOS EM OURO PRETO
MATRICULADOS EM OURO PRETO E MARIANA

ALUNOS NASCIDOS EM JOÃO MONLEVADE
MATRICULADOS EM JOÃO MONLEVADE

ALUNOS COM ENDEREÇO FAMILIAR EM OURO PRETO
MATRICULADOS EM OURO PRETO E MARIANA

11,7%

19,1%

ALUNOS COM ENDEREÇO FAMILIAR EM MARIANA
MATRICULADOS EM OURO PRETO E MARIANA

ALUNOS COM ENDEREÇO FAMILIAR EM JOÃO
MONLEVADE MATRICULADOS EM JOÃO MONLEVADE
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11,6%

25,8%

Universidade Federal de Ouro Preto

O ensino a distância

d) Taxa de diplomação

No período analisado, o Centro de Educação a Distância (Cead) realizou processos seletivos em 2017, para o curso de Pedagogia, e em
2018, para Geografia e Matemática, ocasiões em que foram matriculados 262 estudantes em Pedagogia, e 120 e 121, respectivamente,
nos outros dois. A maioria dos ingressantes é de Minas Gerais.
BAHIA

MINAS GERAIS

Camaçari
Dias d’Ávila
Esplanada
Itanhém
Mata de São João
Salvador
São Sebastião do Passé
Simões Filho

BA

MG
SÃO PAULO

SP
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Apiaí
Bálsamo
Barueri
Cangaíba
Interlagos
Itapevi
Jales
Jandira
Jardim Guapira
São João da Boa Vista
São José dos Campos
Vila das Belezas
Viradouro

Águas Formosas
Alterosa
Araçuaí
Araguari
Barão de Cocais
Bom Despacho
Caratinga
Carlos Chagas
Conselheiro Lafaiete
Contagem
Coromandel
Divinolândia de Minas
Governador Valadares
Ipatinga
Itabira
Itamarandiba
Jaboticatubas
João Monlevade
Juiz de Fora
Lagamar
Lagoa Santa
Montes Claros
Ouro Preto
Passos
Poços de Caldas
Salinas
São Gonçalo do Rio Abaixo
Sete Lagoas
Timóteo
Três Marias

2000

1500

1000

500

1720
1406

745

773

1633

798

1457

862

1412

716

1437

797

0

2017/1

2017/2

2018/1

Num. de alunos diplomados

2018/2

2019/1

Num. de alunos ingressantes

2019/2

4.1.3 A pós-graduação
A UFOP tem buscado sempre construir e melhorar os diferenciais de
qualidade vinculados aos pesquisadores da UFOP, aos cursos de pós-graduação e às demais unidades vinculadas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp). A Pró-Reitoria adotou um portfólio
de serviços, que começa a se alicerçar com base no planejamento estratégico, construído no ano de 2019, junto com todos os programas
de pós-graduação da Instituição e unidades vinculadas.
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Fortalecer a qualidade dos programas de pós-graduação

D05

Em 2019, a UFOP deu atenção especial às metas e ações diretamente
ligadas a este objetivo, por tratar-se de uma questão de suma importância, uma vez que a meta final é melhorar a avaliação dos programas de pós-graduação da UFOP na avaliação quadrienal da Capes.

cupira e a avaliação de área na Capes para subsidiar a construção
do planejamento estratégico.
•• Lançamento dos editais da Propp “Auxílio Publicação” e “Auxílio
Financeiro a Pesquisador”, em 2019, sendo que 34 docentes foram
contemplados no Auxílio Publicação e 113 foram contemplados no
Auxílio Financeiro a Pesquisador.

Envolvimento de docentes doutores em programas de pós-graduação
Lançar a 2ª versão do manual
do Proap

Avaliação

Totalmente alcançada

Realizar reuniões bimestrais da
Totalmente alcançada
câmara de pós-graduação
Lançar o planejamento estratégico dos programas de pós-graduação, através de uma metoTotalmente alcançada
dologia construída pela Propp,
tendo como base a análise Swot
e o Balanced Scorecard

Ações realizadas:
•• Promoção de treinamento dos secretários da pós-graduação com
relação ao novo manual do Proap; bolsas de mestrado e doutorado; expedição de diplomas; registro acadêmico; e Plataforma Sucupira.
•• Levantamento de todos os dados quantitativos e qualitativos dos
programas de pós-graduação, tendo como base a Plataforma Su50

600
400

Docentes

Meta

200
0

2017

380

345

326

38

38

UFOP

2018

Externo

44

2019

Houve um aumento de aproximadamente 10% no número de docentes doutores da UFOP envolvidos com pós-graduação em relação ao
ano de 2018. Destaca-se a finalização do Doutorado Interinstitucional em Administração, contratado junto à Fundação Getúlio Vargas,
que contemplou a qualificação de 20 docentes. Para a melhoria do
desempenho, a UFOP pretende manter as políticas de qualificação
de docentes e lançar editais para induzir o credenciamento de doutores como docentes colaboradores em programas de pós-graduação
(PPGs) afins. Também espera-se implementar o resultado do edital
de pesquisador visitante realizado em 2019. Um dos indicadores definidos pela decisão n. 408/2002 do TCU é o Grau de Envolvimento
Universidade Federal de Ouro Preto

com Pós-Graduação (GEPG). Ele mede a proporção do corpo discente
de uma instituição que está matriculado na pós-graduação. Esse indicador revela o esforço da instituição com o ensino de pós-graduação.
O GEPG é calculado pela relação entre o número de alunos de pós-graduação e a soma dos alunos de graduação e pós-graduação.

Grau de envolvimento com pós-graduação

11,5%

0,115
0,112

10,7%

0,109
0,106

10,3%

0,103
0,1

2017

2018

Ampliar a oferta de programas de pós-graduação na UFOP

2019

D06

Esse objetivo estratégico norteia a visão de futuro da pesquisa, no intuito de dar continuidade ao crescimento vertical da pós-graduação
dentro da Instituição.
Meta

Avaliação

Colocar em funcionamento os
cinco cursos novos de pós-graTotalmente alcançada
duação stricto sensu aprovados
no ano de 2018.
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Em 2019, houve um aumento de 11,9% no número de cursos de pós-graduação, em relação ao ano de 2018. Este número é fruto do
esforço da UFOP na aprovação, junto à Capes, de novos cursos de
pós-graduação alicerçados em um trabalho de indicadores e desempenho. Trata-se de cinco novos cursos que foram aprovados em 2018
e iniciaram as suas atividades em 2019. Além disso, foi proposto e
aprovado o Doutorado em Filosofia e o Mestrado em Turismo e Patrimônio, que foram autorizados pela Capes a iniciar seu funcionamento a partir de 2020.
Cursos aprovados em 2018 e iniciados em 2019
Programa em rede (ProfSáude), coordenado pela Abrasco/Fiocruz, com o Mestrado Profissional em Saúde da Família (Emed/
Ouro Preto); Mestrado em Engenharia de Produção (Icea/João
Monlevade); Mestrado em Engenharia Mecânica (EM/OuroPreto); Doutorado em Saúde e Nutrição (Enut/Ouro Preto); e Doutorado em Educação (ICHS/Mariana).

Bolsas UFOP de Mestrado, Doutorado e Iniciação Científica
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Curso/programa
Curso de mestrado

Artes Cênicas

Natureza

M

Curso/programa
Curso de doutorado

Natureza

Biotecnologia
Engenharia de Produção M

Natureza

Sustentabilidade socieconômica e Ambiental

MP

Engenharia de
Materiais

M
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D
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D

MP

Ciências Biológicas

D
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D

M
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Computação

D

Geotecnia

D

Ciências Farmacêuticas D

História

D

Educação

D

Nanotecnologia
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D
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D
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D
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D
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le e Automação (ITV) (P)
História
Letras
M
Nanotecnologia Farmacêutica
Matemática em
Engenharia Ambiental M
Química Multicêntrico
Educação
MP
rede nacional (P)
Engenharia Civil
Saúde e Nutrição
Educação
MP
Química
M
Engenharia de
Química Multicêntrico
Matemática
(P)Materiais
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Curso/programa

M

Ciências
Engenharia
Biológicas
Geotécnica (P)
Ciência da Computação
Engenharia Mecânica
Ciências Farmacêuticas
Engenharia Mineral
Educação
Ensino de Ciências (P)
Engenharia Ambiental
Evolução Crustal e
Engenaria Mineral
Recursos Naturais

Saúde
e Nutrição
Saúde
e nutrição

Natureza

Engenharia Civil

Biotecnologia
Biotecnologia
M
Ciência da Computação
Ciência da Computação M
Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
M
Ciências Farmacêuticas
Ciências Farmacêuticas M
Ciências: Física dos Materiais
Ciências: Física
Comunicação
M
dos Materiais

de Produção M
Engenharia Ambiental

Curso/programa

M - Mestrados Acadêmicos MP - Mestrados Profissionais D - Doutorados

Um novo curso foi aprovado em 2019, com início em 2020:
Doutorado em Filosofia

M
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•• Apoio institucional na elaboração e pré-avaliação de propostas
submetidas nos Aplicativos de Propostas de Novos Cursos (APCN)
da Capes, inclusive subsidiando a vinda de avaliadores externos.
•• Fomento a uma melhor utilização dos recursos do Proap por parte
dos programas de pós-graduação.
•• Trabalho com a Coordenadoria de Suprimentos (CSU), visando um
calendário de compras específico para a pós-graduação e lançamento de 11 editais com recursos do Proap para manutenção de
equipamentos de pesquisa da pós-graduação e de um edital de
publicação de artigos em revistas internacionais — todo esse processo com o objetivo de subsidiar propostas mais robustas junto à
Capes.
•• Promoção, em outubro de 2019, em conjunto com a Unifei, de um
workshop sobre pesquisa e pós-graduação para discutir ações de
integração dos grupos de pesquisa da UFOP-João Monlevade com
os da Unifei-Itabira.
A última ação resultou na criação de um grupo de trabalho que enviará, em 2020, uma Avaliação de Proposta de Cursos Novos (APCN)
para a criação de um mestrado conjunto em Engenharia Elétrica, do
qual a UFOP será a instituição proponente.
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Evolução anual dos cursos e programas de
pós-graduação Scricto Sensu da UFOP
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Num. de cursos /programas de PG Stricto Sensu

Ações realizadas:
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A UFOP tem proposto políticas com vistas ao crescimento do número
de cursos de pós-graduação, dando total apoio aos grupos emergentes, com visitas in loco e marcação de reuniões, e subsidiando a vinda
de avaliadores externos antes das submissões de APCNs. Em 2019
foi lançado o edital para contratação de professores visitantes para
atuar em programas de pós-graduação e de professores substitutos
para cobrir afastamentos de docentes da UFOP em estágio pós-doutoral. Como contrapartida, os docentes que se afastarem para qualificação deverão, no seu retorno à UFOP, ingressar em programa de
pós-graduação ou propor a criação de novos cursos em áreas de pesquisa não existentes na nossa Instituição.
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Incentivar e promover a prática de inovação pedagógica
no âmbito dos programas de pós-graduação D05
Com esse objetivo, a UFOP pretende diminuir os custos das bancas de
qualificação, mestrado e doutorado e investir mais na qualidade da
pós-graduação com os recursos advindos do Proap, como exemplo.
Meta

Avaliação

Possibilitar a realização de bancas de mestrado e doutorado a
distância por meio da Resolução Totalmente alcançada
Cepe n. 7.508, aprovada em 23
de agosto de 2018.

Ações realizadas:
•• Compra de novos recursos tecnológicos, além dos já existentes
para o ensino a distância.
•• Início do novo curso de mestrado profissional em Saúde da Família,
oferecido na modalidade semipresencial, utilizando recursos tecnológicos de ensino a distância6.

4.2. Extensão e cultura
A extensão universitária fundamenta-se como um processo educativo, cultural e científico capaz de articular de forma indissociável o
ensino e a pesquisa, viabilizando uma relação transformadora entre
a universidade e a sociedade.
6

Outros cursos em rede, como o Doutorado em Química, e o Doutorado em Nanotecnologia, ou multicampi, como o Mestrado em Engenharia de Produção (Icea-EM), têm utilizado tais ferramentas.
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Na UFOP, sua compreensão apresenta o alcance do conhecimento
produzido na Instituição, buscando, ao mesmo tempo, trocar informações que possibilitem à Universidade um envolvimento com a realidade a sua volta.
Essa relação transformadora entre universidade e sociedade se dá
por meio de ações desenvolvidas por professores, técnicos administrativos e alunos. Os trabalhos de extensão da Instituição buscam envolver diferentes áreas do conhecimento e as propostas
não perdem de vista o enfoque acadêmico. As iniciativas priorizam
ações voltadas à comunidade externa, e os proponentes não devem desenvolver ações que sejam de responsabilidade do poder
público (municipal, estadual ou federal) ou da iniciativa privada.
Para orientar os esforços da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e o seu
planejamento estratégico, o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), que alinhou a construção do Mapa Estratégico, prevê três objetivos centrais. Em 2019 foram priorizadas quinze metas para a extensão universitária, das quais, aproximadamente 46% estão “totalmente alcançadas” e 47% “parcialmente alcançadas”. Os resultados
alcançados são apresentados a seguir:

Possibilitar a curricularização da graduação em programas
e projetos de extensão universitária, orientando ações,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social D07
Em 2019, a UFOP trabalhou na formulação da Resolução Cepe n.
7.852, que regulamenta a curricularização da extensão nos cursos de
graduação da UFOP, em observância ao Plano Nacional de Educação,
Universidade Federal de Ouro Preto

constante na Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014 (meta 12, estratégia 7), e da Resolução CNE/MEC n. 07/2018.
Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Estabelecer normas internas
para a regulamentação da curri- Totalmente alcançada
cularização da extensão.

•• Os cursos de graduação devem definir, no Projeto Pedagógico, os componentes curriculares de extensão, os quais devem
representar no mínimo de 10% da sua carga horária total.
•• Os componentes curriculares de extensão deverão ser aprovados na Pró-Reitoria de Extensão (Proex), que verificará se
as atividades de extensão previstas cumprem os princípios e
diretrizes da extensão.
•• A implementação da curricularização da extensão deverá ser
realizada nos cursos de graduação até 18 de dezembro de
2021.

Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Divulgar a curricularização para
Parcialmente Alcançada
100% da comunidade acadêmica.

Ações iniciadas:
•• Elaboração de cartilha informativa.
•• Reuniões com discentes, colegiados e NDEs.
Foram realizadas palestras para calouros de cerca de 40 cursos da
UFOP, para repassar informações sobre a cidade de Ouro Preto, sobre a própria Universidade e, principalmente, sobre a extensão universitária. Adicionalmente, estabeleceu-se a manutenção constante
do site da Proex, atualizando-o praticamente todos os dias e alimentando-o com notícias sobre as atividades de extensão. Tais informações foram também divulgadas no Facebook e no Instagram.
•• Uma cartilha de orientação em processo de elaboração.
•• 8 reuniões conjuntas com colegiados e NDEs e 10 encontros
com discentes calouros.

Ações iniciadas:
•• Resolução Cepe n. 7852, de 27 de setembro de 2019 - Regulamento de Curricularização da Extensão.
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Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Iniciar a operacionalização efetiParcialmente alcançada
va da curricularização.
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Ações iniciadas:

Metas priorizadas para o ano de 2019

•• Oferta de Seminário de Curricularização a ser computado nas atividades complementares de graduação (ATVs).

O Seminário de Extensão ocorreu no dia 22 de agosto de 2019
e teve o intuito de discutir a implementação da Curricularização
da Extensão nos cursos de graduação da UFOP.
•• Foram 100 inscritos — o total de vagas ofertadas —, sinalizando o interesse da comunidade acadêmica pelo tema em
debate

Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Planejar a distribuição dos recursos
Totalmente alcançada
financeiros destinados à Proex.

Avaliação da meta

Expandir em 10% o número de
discentes envolvidos em ações Parcialmente alcançada
extensionistas na UFOP.

Ações desenvolvidas:
•• Ampliação da divulgação da extensão para os alunos, por meio das
mídias sociais, folders e sites da Proex e UFOP.
•• Produção e divulgação dos informativos “UFOP e Comunidade” e
“A UFOP está aqui”, por meio impresso e digital.
Em 2019, a UFOP trabalhou com o lançamento de dois editais
específicos para apoio às ações de extensão através de bolsas,
auxílio financeiro, vale-transporte e materiais de consumo. Um
edital foi publicado em fevereiro e o outro em julho, contemplando assim ações que estavam vigentes no início do ano e
ações registradas no segundo semestre.

Ações desenvolvidas:
•• Elaboração de novos editais para fornecimento de recursos aos
projetos de extensão
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O boletim “UFOP e Comunidade”, com informações sobre as ações
de extensão, é enviado para toda a comunidade da UFOP, além de
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órgãos públicos, entidades da sociedade civil, empresas, autoridades
e lideranças de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. O boletim
também é impresso e afixado nas diversas instalações da UFOP nos
municípios citados.

Maior reconhecimento e articulação com as estruturas
internas, regionais, nacionais e internacionais
de extensão universitária D07
Em 2019, após o rompimento da barragem de Brumadinho, a UFOP
iniciou uma articulação junto a alguns órgãos oficiais, dentre eles o
Ministério Público e Prefeitura Municipal de Brumadinho. Dessa articulação, surgiram algumas iniciativas importantes para auxiliar na
busca de alternativas de minimização do problema relacionado a esse
evento, dentre elas: um seminário interno envolvendo docentes, técnicos e discentes da Universidade e os atingidos pela barragem; e o
Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas, em parceria com
a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e a Prefeitura de
Brumadinho, contendo palestras, mesas-redondas e minicursos.
Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Desenvolver e executar estratégias
para o maior reconhecimento e artiParcialmente alcançada
culação das estruturas internas e regionais com a extensão universitária.

Ações desenvolvidas:
•• Mapeamento das oportunidades e formalização das articulações
com instituições públicas (municipais, estaduais e federais), bem
como instituições privadas e do terceiro setor.
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Foram mapeadas as ações internas ligadas a diversos temas e, consequentemente, buscou-se articulação com instâncias externas do poder público e da sociedade organizada.

Fortalecimento de uma política institucional
extensionista integrada aos valores e interesses
sociais das comunidades onde a UFOP atua D07
Promover a extensão é um dos principais objetivos estratégicos da
UFOP. Ao adotar um processo interdisciplinar, educativo, cultural e
científico, com vistas à promoção e à garantia dos valores democráticos, no ano de 2019, a extensão apoiou diversas ações, entre projetos,
programas e cursos, que concentram-se no desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural e social.
Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Construir coletiva e participativamente um Plano de Extensão Uni- Parcialmente alcançada
versitária (PEU).
Iniciar o processo de implementação dos colegiados de extensão
nas unidades, priorizando a for- Parcialmente alcançada
mação dos membros para buscar
clareza nos pareceres emitidos.
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Ações desenvolvidas:
•• Realização de um seminário sobre a curricularização da extensão.
•• Redação de um documento final sobre o tema do seminário.

O documento final foi elaborado a partir das discussões e debates realizados no Seminário de Extensão, em que houve apresentação dos temas: “Curricularização” e “Comissão Interna de
Extensão”, com espaço para participação do público. Os grupos
de trabalho se dividiram em:
•• GT 1 - “(Re)Formulando disciplinas com caráter extensionista”, que tinha o intuito de inserir o caráter extensionista em
disciplinas que não possuíam ligação com a extensão;
•• GT 2 - “Revelando o caráter extensionista em disciplinas já
existentes”, que propunha evidenciar a extensão em disciplinas que já possuíam uma tendência extensionista que
não havia sido colocada em prática;
•• GT 3 - “Articulando os componentes curriculares às ações de
extensão”, para discutir a inserção das disciplinas que trabalham com a extensão em programas, projetos e cursos.
O documento final com as construções dos grupos de trabalho foi enviado à Comissão de Curricularização.
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Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Projetos por área de conhecimento

Realizar três eventos para fortaleParcialmente alcançada
cimento da extensão universitária.
Ter 100% dos trabalhos registrados na Proex apresentados no En- Parcialmente Alcançada
contro de Saberes.

Ações desenvolvidas:
•• Realização do Festival de Inverno.
•• Realização do Encontro de Saberes.
•• Criação de comissão interna para definir o formato da participação da
extensão no evento, com divulgação para a comunidade extensionista.

11,8%
12,5%

2019

39,1%

15,5%
21,2%
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Saúde
Comunicação e Arte

Trabalho, Tecnologia e Produção

Direitos Humanos, Justiça e Meio Ambiente

Metas priorizadas para o ano de 2019

•• A extensão apoiou 297 projetos, 43 programas e 16 cursos.
•• Em 2019, o Festival de Inverno ocorreu nas cidades de Ouro
Preto, Mariana e João Monlevade.
•• Pela primeira vez, no Encontro de Saberes, a Proex abriu espaço para apresentações culturais na Concha Acústica.

Educação

Avaliação da meta

Integrar a UFOP às discussões
nacionais e regionais sobre ex- Parcialmente alcançada
tensão.
Confeccionar calendário anual
da Proex constando atividades
Não iniciada
e eventos a serem realizados durante o ano.
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JusConsult - Consultoria
Jurídica Júnior

Ações desenvolvidas:
•• Participação nos quatro Fóruns de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas, visando contribuir com a Política Nacional
de Extensão Universitária.
Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Concretizar o registro e o apoio
Totalmente alcançada
às empresas juniores na Proex.

Ações desenvolvidas:
•• Criação da Central de Empresas Juniores (CEJ).
•• Definição dos processos de registro e reconhecimento das EJs.
•• Revisão da Resolução Cepe n. 7330, que trata da relação entre a
UFOP e as Empresas Juniores, que foi revogada, para ser constituída no Cuni.
No ano de 2019, foi constituída a Central de Empresas Juniores (CEJ),
por meio da Resolução Cuni n. 2.208. A Central é responsável pela
relação da UFOP com as empresas juniores e suas entidades de representação. Vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (Proex), a CEJ foi
constituída para monitorar e auxiliar as empresas juniores vinculadas
a cursos de graduação da UFOP. Além de regulamentar a relação com
a Instituição, tem o objetivo de certificar as atividades realizadas7.

Empresa de Estatística
Júnior de Ouro Preto

empresas
juniores

Ciali
Scale UP Jr.
Consecon Jr.

Ao fim de 2019, cinco empresas juniores tinham cumprido os requisitos, tendo a Declaração Anual de Reconhecimento Institucional (Dari)
emitida, a saber: JusConsult Consultoria Jurídica Júnior, vinculada ao
curso de Direito; Empresa de Estatística Júnior de Ouro Preto, vinculada ao curso de Estatística; Scale UP Jr., vinculada aos cursos de Química Licenciatura e Química Industrial; Empresa Júnior de Ciências
Econômicas da UFOP (Consecon Jr.), vinculada ao curso de Ciências
Econômicas; e Empresa Júnior de Ciência e Tecnologia de Alimentos
(Ciali), vinculada ao curso Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Metas priorizadas para o ano de 2019

Avaliação da meta

Aprimorar o Sistema de Gestão
Parcialmente alcançada
da Extensão (SGE).

7

Somente são reconhecidas como Empresas Juniores da UFOP as associações civis sem fins lucrativos e de fins educacionais
geridas por estudantes matriculados em cursos de graduação desta instituição, que estão registradas nos termos da Resolução Cuni n. 2.208.
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4.2.1 Atores da extensão (principais indicadores8)

Ações iniciadas:
•• Aprimoramento do sistema, com reuniões entre a Proex e o NTI,
para construção de novas versões.
O novo SGE está em desenvolvimento pelo NTI. Nas reuniões realizadas, foram propostas melhorias.
Metas priorizadas para o ano de 2019

a) Estudantes de graduação envolvidos na extensão
O objetivo é avaliar o nível de participação de estudantes em ações
de extensão universitária e o consequente empenho institucional.
Indicador

Avaliação da meta

(Nº de estudantes de graduação
em regime presencial envolvidos
Proporção de estudantes de graem ações de extensão / nº total
duação envolvidos em extensão.
de estudantes de graduação em
regime presencial da IES) x 100.

Revisar e modernizar o formato
Totalmente alcançada
organizacional da Proex.

Ações desenvolvidas:
•• Estruturação do novo formato organizacional da Proex.
•• Formalização dos processos internos de cada subsetor.
•• Implementação dos subsetores.
•• Organização do arquivo da Proex.
Através de um amplo diálogo envolvendo toda a equipe da Pró-Reitoria, foram feitas modificações na organização interna do setor. O
objetivo foi buscar adaptar o setor à nova estrutura da UFOP, implementada com o novo Estatuto. Nesse novo formato, a Pró-Reitoria
passou a ser denominada Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

Cálculo

COM Oenvolvidos
VALOR ABSOLUTO
E PROJEÇÃO - ESTUDANEstudantesINFOGRÁFICO
de graduação
na extensão
TES DE GRADUAÇÃO ENVOLVIDOS NA EXTENSÃO

12,9%
12,4%
11,9%

1.197

11,4%

DE GRADUAÇÃO

ESTUDANTES

envolvidos com a extensão
em 2019

10,9%
10,4%

8
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Os indicadores são uma estimação de participação nas atividades de extensão.

2019
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b) Docentes de graduação envolvidos na extensão

c) TAEs envolvidos na extensão

O objetivo é avaliar o nível de participação direta (coordenação e/ou
proposição) de professores em ações de extensão universitária.
Indicador

Cálculo

(Nº de docentes do quadro permaParticipação de docentes nente da IES envolvidos em ações de
na extensão.
extensão / nº total de docentes do
quadro permanente da IES) x 100

Docentes de graduação envolvidos na extensão
GRÁFICO - DOCENTES ENVOLVIDOS COM A EXTENSÃO

Cálculo

(Nº de TAEs do quadro permanente da IES envolvidos
Participação de técnicos admiem ações de extensão / nº
nistrativos na extensão.
total de TAEs do quadro permanente da IES) x 100

GRÁFICO - TAES ENVOLVIDOS COM A EXTENSÃO

5%

25%

4%

20%
15%

222

10%

DOCENTES

5%
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Indicador

TAEs envolvidos na extensão

30%

0%

O objetivo é avaliar o nível de participação direta (coordenação e/ou
proposição) de Técnicos Administrativos em Educação nas ações de
extensão universitária.

envolvidos com a extensão
em 2019

2017

2018

2019

3%
2%

24

1%
0%

TAES
envolvidos com
a extensão
em 2019

2017

2018

2019
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d) Público nas ações de extensão

e) Ações de extensão desenvolvidas

O objetivo é identificar o alcance dos projetos e cursos de extensão
no que diz respeito à comunidade externa.
Indicador

O objetivo é avaliar o nível de oferta de ações de extensão (projetos
e cursos) em relação ao total de alunos de graduação da IES.

Cálculo

Indicador

Nº total de pessoas atendidas por
Público alcançado por ações projetos e cursos no ano / nº total
de extensão.
de projetos e cursos apoiados no
ano.

Cálculo

Ações de extensão desenvolvi- Nº ações / nº de alunos de
das em relação ao total de alu- graduação matriculados
nos da IES
em regime presencial.

Ações de extensão desenvolvidas

AÇÕES DE EXTESÃO DESENVOLVIDAS

Público alcançado estimado
600

0,05
0,04

615

200

AÇÕES DE

0,02

400
300

313

0,03

500

356

n/a

EXTENSÃO

0,01
0

desenvolvidas em 2019

2017

2018

2019

100
0

2017
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4.2.2 A extensão em números
•• Projetos
aprovados
PROJETOS
APROVADOS

•• Programas
apoiados
PROGRAMAS
APOIADOS
50
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35
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30

200
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••EDITAIS
Editais
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300

0

•• Eventos
EVENTOSe Ecursos
CURSOS

0

1
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0

2

1

2017
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4.2.3 Principais projetos e atividades desenvolvidas
No ano de 2019, além dos projetos, programas e cursos desenvolvidos anteriormente, passou a integrar as ações de extensão da UFOP o acompanhamento às empresas juniores.
Dentre as 361 ações apoiadas, destacam-se os editais para projetos de extensão. No ano de 2019, houve um aumento de 9,7% no número de
projetos desenvolvidos junto à Pró-Reitoria de Extensão.
Foram estabelecidas novas normas para caracterizar ações de extensão como institucionais, de modo que em 2020 os programas, projetos e
cursos deverão atender aos requisitos constantes na Portaria Proex 08/2019.
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No ano de 2019, estiveram registrados na
Proex:
•• 8 programas institucionais;
•• 37 projetos vinculados;
•• 5 projetos isolados.
Dentre essas ações, destacam-se a plataforma “Campus Aberto”, que traz a comunidade
local para os três campi da UFOP com atividades esportivas, culturais, artísticas e lúdicas. O projeto realiza parcerias com o poder
público municipal, empresas particulares, artesãos da região e outras ações de extensão.
Neste ano, foram cinco edições, proporcionando à comunidade local e de regiões vizinhas um agradável dia de lazer e diversão.
Destacam-se algumas das atividades oferecidas pelo projeto: oficinas de peteca, vôlei,
tênis, futebol, jogos e brincadeiras infantis,
artesanato, pintura de rosto, confecção de
pipas e futebol americano; aulas coletivas,
como forró, aerodance, jump e zumba; corte de cabelo para doação; feira de produtos
naturais; e a Tenda da Saúde e Nutrição (com
orientação nutricional e aferição da pressão
arterial e da glicose).
Apesar de não ter sido prevista nas metas de
2019, foi iniciada, em março, uma articulação
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entre os museus e os setores da Universidade responsáveis pela gestão de acervos para a
criação da Rede de Museus e Acervos da UFOP,
que será vinculada à Coordenadoria de Cultura da Proex e terá como objetivo fomentar e
desenvolver entre seus participantes ações integradas relacionadas à preservação e divulgação do patrimônio cultural e científico da UFOP.

4.2.4 Festival de Inverno
O Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade teve a característica
de reafirmar seu compromisso com as comunidades locais dos municípios, trabalhando
para garantir o acesso à cultura. Neste ano,
foi prestada uma homenagem às Cavalhadas
de Amarantina — manifestação tradicional
reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Ouro Preto — além de comemorar
os 50 anos da Universidade Federal de Ouro
Preto. Esta temática orientou os curadores
para a montagem da programação do evento, que contou com apresentações musicais
e de espetáculos, mostras, intervenções, exposições, debates e palestras selecionadas
pelas respectivas curadorias. Mesmo com
poucos recursos orçamentários envolvidos,
em comparação com os anos anteriores, des-

tacam-se três importantes alterações no processo de concepção do Festival:
a) a inclusão da cidade de João Monlevade no nome do Festival;
b) a aprovação do projeto acadêmico
do Festival de Inverno no Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe),
reafirmando o caráter formativo e extensionista do Festival;
c) a aprovação do projeto acadêmico do Festival de Inverno Ouro Preto,
Mariana e João Monlevade 2020 em
novembro de 2019, permitindo maior
tempo para tramitação dos processos
e tentativas de captação de recursos.
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Atores envolvidos no Festival de Inverno
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Recursos destinados ao Festival

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) é responsável pela
supervisão das ações de pesquisa e inovação no âmbito institucional.

Fomento de outros órgãos
governamentais

Fortalecer as condições de pesquisa em
todos os campi e unidades acadêmicas

Fomentos externos

Metas

Bolsas, transporte, grá�ica,
alimentação (UFOP)
Fomentos da UFOP

R$

2017

100,00

2018

200,00

2019

300,00

400,00
Milhares

4.3. Pesquisa e inovação
A UFOP vem se fortalecendo na área de pesquisa e inovação, especialmente pelo volume de produção científica, boa qualificação do
corpo docente, boa infraestrutura laboratorial, bom nível de qualidade do ensino, crescente qualificação do corpo técnico-administrativo
e pelo apoio a projetos de iniciação científica.
A Instituição trabalha de forma a cumprir as competências constitucionais e legais relacionadas à pesquisa e à inovação, tendo como suporte o conjunto de objetivos, metas e indicadores traçados no PD. Para
atingir esses objetivos, a UFOP trabalha para apoiar iniciativas e fortalecer o ambiente institucional voltado para a pesquisa e a inovação.
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D10
Avaliação

Manter em 2019 os editais de Auxílio a Pesquisador e Auxílio-PuTotalmente alcançada
blicação, apesar do cenário orçamentário adverso.

Ações realizadas:
•• Lançamento dos editais de Auxílio Financeiro a Pesquisador, Auxílio-Publicação, mesmo em um cenário adverso de contingenciamento de recursos. Como o edital previa que a concessão de recursos estava condicionada à existência de tais recursos, com o
descontingenciamento, foi possível contemplar os pesquisadores.
•• Informação aos pesquisadores, através do Sistema Financiar, sobre
toda e qualquer oportunidade de fomento para pesquisa, seja individual ou institucional.
•• Articulação do envio de propostas institucionais para o CNPq visando
a aquisição de bolsas de doutorado (Edital CNPq Doutorado Acadêmico para Inovação e Edital CNPq de Apoio à Formação de Doutores em
Áreas Estratégicas). Ambas as propostas foram aprovadas e a UFOP
ganhou seis bolsas de doutorado para implementação a partir de 2020.
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Evolução anual dos valores aprovados pelos docentes/
pesquisadores, incluindo os projetos institucionais

Número de projetos de pesquisa aprovados no CNPq,
na Fapemig e na Finep

Valores aprovados (em milhões de reais)
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Em 2019, apesar do cenário adverso, o resultado de captação de recursos foi positivo. Destaca-se o aumento no valor total de projetos
captados junto ao CNPq, que dobrou em relação ao ano de 2017. Em
2019, não tivermos editais da Finep em que a UFOP tenha participado institucionalmente. Para 2020, a Propp pretende manter a política de articulação entre os pesquisadores e os programas de pós-graduação da UFOP para submissão de projetos institucionais a editais
lançados por agências de fomento e apoio total aos pesquisadores
que desejarem submeter projetos individuais.
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Houve diminuição no número de projetos, mas aumento significativo
nos valores captados em relação aos anos de 2017 e 2018 nos projetos individuais financiados pelas agências de fomento CNPq, Fapemig e Finep. Em 2020, a UFOP pretende promover ampla divulgação
dos editais de fomento para projetos individuais, além de oferecer
um ambiente favorável para a pesquisa na UFOP por meio da manutenção da infraestrutura laboratorial.
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Metas

Avaliação

Ampliar em 6%, a cada dois anos, a
proporção de docentes efetivos da
UFOP com coordenação de projetos Totalmente alcançada
de pesquisa ou culturais financiados
por instituições de fomento.

Ações realizadas:
•• Lançamento do edital Propp com recursos Proap para manutenção
de equipamentos multiusuários.
•• Gerenciamento constante, com mitigação de riscos, dos projetos
vinculados à Finep.
•• Cumprimento, em 2019, do objeto do edital S.O.S da Finep, com a
manutenção corretiva do equipamento de microscopia confocal,
no valor de R$ 99.910,00.
•• Aquisição de equipamento “Sistema de aquisição de imagem qualitativa e quantitativa não invasiva in vivo” com recursos disponibilizados pela Finep.
•• Manutenção de equipamentos multiusuários parados.
Entre os anos de 2017 e 2019, houve um crescimento significativo
dos projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito da Instituição, superando a meta estabelecida no PDI.
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Projetos de pesquisa desenvolvidos
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Avaliando a razão de doutores por grupo de pesquisa do CNPq, percebe-se que o índice quase dobrou de 2017 para 2019. Esse fato indica
uma robustez dos grupos, uma vez que ocorre a agregação de recursos humanos a eles, promovendo crescimento das linhas de pesquisa
e pesquisas científicas em geral. A UFOP pretende criar uma página
para divulgação dos grupos de pesquisa institucionais.

Número de docentes doutores e bolsistas de produtividade CNPq
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O número de bolsistas de produtividade aumentou nos últimos três
anos. Observa-se também que o incremento no número de docentes
doutores não tem impacto imediato no número de bolsistas de produtividade, uma vez que se trata de recém-doutores, que iniciarão a consolidação de suas carreiras como pesquisadores a partir da titulação.
Espera-se um crescimento gradativo do número de bolsistas nos próximos anos. Para 2020, a UFOP visa manter os editais internos de fo70

Também no final de 2019, instituiu-se, em caráter experimental, o
sistema de agendamento de equipamentos multiusuários, desenvolvido pelo NTI, que beneficiará a pesquisa, podendo contribuir para a
elevação da proporção de bolsistas de produtividade.

Produção cientí�ica

Num. de bolsistas de produtividade do CNPq

800

mento à pesquisa, como o edital de Auxílio ao Pesquisador e o de Auxílio à Publicação, e oferecer um ambiente favorável para a pesquisa
na Universidade, diminuindo o passivo de manutenção dos equipamentos multiusuários, promovendo editais de manutenção.
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Esse aumento do número de doutores reflete diretamente na produção científica da UFOP, conforme pode ser visto no gráfico. O crescimento do número de doutores impactou diretamente no quantitativo de produtos científicos produzidos pela Instituição, indicando
que as políticas de incentivo ao doutoramento são efetivas também
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do ponto de vista do incremento da produção científica. Por outro
lado, os editais de auxílio financeiro ao pesquisador e auxílio-publicação destinados a professores doutores também têm subsidiado o
aumento dessa produção.
Para 2019, a UFOP pretende manter as políticas de incentivo à qualificação nas unidades que ainda têm mestres e incentivar a qualificação/aperfeiçoamento dos doutores por meio da realização de estágios pós-doutorais. Nesse sentido, a UFOP pretende manter também
os editais de auxílio financeiro a pesquisador e auxílio à publicação.
Outra proposta é o lançamento do edital Propp 18/2019 “Seleção de
Propostas para Professor Visitante Nacional ou Estrangeiro”. Espera-se que tais ações continuem a contribuir para elevar o Índice de
Produção Científica da Universidade.
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Observa-se um crescimento 0,8% no número de publicações em periódicos, 6% na publicação de livros e capítulos de livros, e 3,6% na
publicação de anais, em relação ao ano de 2018. Ressalta-se a importância desse crescimento, apesar da baixa oferta de editais de financiamento em agências de fomento. Por outro lado, é importante
destacar o esforço da UFOP em manter os editais institucionais de
auxílio financeiro ao pesquisador e à publicação e a política de alocação de bolsas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado
com recursos próprios.
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Bolsas por orgão financiador

Bolsas fomentadas pela UFOP

BOLSAS FOMENTADAS PELA UFOP

Modalidade
Financiador

Capes

Mestrado Mestrado** Doutorado Doutorado IC.pesquisa*

244

Capes e
Propp

16

CNPq

23

Fapemig 52

217*
11

148
11

138
08

0
0

Número de
beneficiados

392
27

23*

12

12

182

217

50**

30

28

0

82

174

174

UFOP

68***

16***

Fundação
Goircex

0

0

0

0

0

0

Ensino
Médio:
0
CNPq e
Fapemig

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

Total

403

301

217

356

892

* Além dos cortes, houve o congelamento de cotas, ou seja, não foi possível fazer a substituição dos bolsistas a partir do mês de setembro de 2019.
** Não houve corte na concessão, mas havia a expectativa de concessão de um número de
cotas para os novos cursos, que foi reduzido pela metade. A expectativa era de um total
de 52 bolsas, mas, na realidade, foram 50.
*** Referente à média do número de cotas financiadas ao longo do ano (número máximo
mestrado: 71; número máximo doutorado:17).
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O resultado de 2019 representa uma perda de 23% das bolsas de Iniciação Científica (IC) em relação ao ano de 2018. Isso ocorreu, sobretudo, pela perda total das bolsas da Fapemig (110 bolsas), mantendo-se então apenas bolsas de IC fomentadas pela própria Universidade.
Para 2020, a UFOP pretende ampliar ainda mais o programa de IC
voluntária, até que haja uma melhora no cenário orçamentário
da UFOP e da Fapemig.

Além das bolsas dos órgãos de fomento, a UFOP investe recursos próprios para manutenção de diversas bolsas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado.
Iniciação científica: R$ 492.175,00
Mestrado e doutorado: R$ 1.644.200,00
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Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica e
Empreendedorismo (Nite) da UFOP D13
Metas

termos de política institucional e inovação, sendo um caso de sucesso de relacionamento universidade–empresa.
Avaliação

Aumentar em cerca de 10% ao
ano o número de depósitos de Não alcançado
patentes

Número de patentes e programas de computador
N DE PATENTES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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No que se refere ao número de depósitos de patentes, indicador utilizado para o presente relatório, verifica-se que em 2018 houve cerca
de 22 depósitos em nível nacional. Já em 2019 foram 18 depósitos
nacionais e 02 depósitos internacionais. Deve-se mencionar que os
depósitos internacionais, em consonância com a Política de Inovação
e Propriedade Intelectual da UFOP, foram efetuados pela parceria
privada (Vale S/A). Isso indica, de forma clara, um ponto positivo em
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A gestão da UFOP visa o aumento do depósito de patentes, no entanto, antes disso, a gestão atual tem buscado tomar medidas no
sentido de que as patentes depositadas sejam produzidas de forma
adequada, de modo a propiciar a transferência/licenciamento à sociedade. As ações, no entanto, dependem de fatores externos, tais
como recursos humanos capacitados para redação de patentes, criação de mecanismos adequados para propiciar o incremento no relacionamento universidade–empresa e aumento de recursos investidos em pesquisas de ponta.
Além disso, no ano de 2019, a UFOP se manifestou em projetos envolvendo o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, com emissão de 11
pareceres e 14 despachos, que em seu conjunto perfazem um valor
da ordem de R$ 9.5 milhões, o que exemplifica o potencial da UFOP
no segmento inovação. Ainda dentro desse contexto, o Nite auxiliou
na minuta de 12 contratos dentro de sua área de atuação. Além disso,
a equipe trabalhou ativamente no auxílio a pesquisadores para participação no Edital Centelha da Fapemig e em outros editais relacionados à Lei de Inovação.
Com relação às principais iniciativas direcionadas à inovação, destaca-se o Nite, que tem por objetivo a implementação da Política de
Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da
Universidade, recentemente aprovada (Resolução Cuni n. 2174/2019).
A normativa assegura a proteção e manutenção de ativos de proprie73

dade intelectual, além da estruturação de um ambiente propício à transferência de tecnologia e inovação, com valorização do empreendedorismo acadêmico e da formação de startups
e de spin-offs.
No atual contexto, e com vistas a implementar a Política de Inovação, foi posta em marcha
uma estratégia para promover a sinergia entre o Nite e a comunidade científica nos diferentes campi da Instituição. O intuito é capacitar a comunidade no que se refere à política de
inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Dentre as atividades desenvolvidas estão:
Capacitação sobre a política de inovação, propriedade intelectual e transferência de
tecnologia:
•• O trabalho é realizado por meio de apresentações nas unidades acadêmicas, assembleias departamentais e departamentos acadêmicos. Realiza-se também a capacitação dos membros da equipe do Nite por meio da participação em eventos voltados
para a gestão da inovação e da propriedade intelectual e transferência de tecnologia.
•• Elaboração de um vídeo institucional sobre política de inovação e proteção de ativos
de propriedade intelectual, visando mostrar as vantagens e os ganhos para a sociedade no que se refere à transferência de tecnologia, além de estimular as atividades
empreendedoras na UFOP.
•• Produção de pitches (vídeos de curta duração) com as tecnologias da UFOP. Criação de uma vitrine tecnológica, objetivando divulgar expertises internas, aumentar
a taxa de conversão de patentes em licenciamento e os codesenvolvimentos com
agentes parceiros.
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4.3.1 Principais programas, projetos
e iniciativas
A Propp supervisionava, até 31 de dezembro
de 2019, 47 cursos de pós-graduação stricto sensu, organizados em 34 programas de
pós-graduação, que contavam com a participação de 433 docentes doutores da UFOP e
62 externos. No final de 2019 estavam matriculados 130 alunos de especialização, 74
alunos de residência médica, 1354 alunos
nos cursos de mestrado (1054 em cursos
acadêmicos e 300 em cursos profissionais)
e 449 nos cursos de doutorado, totalizando 2007 alunos de pós-graduação. Em 2019
foram totalizadas 394 defesas de dissertação e 81 defesas de tese. No final do ano de
2019, a UFOP registrava 369 bolsas de mestrado e 202 de doutorado, disponibilizadas
pelas agências de fomento externas e pela
própria UFOP, o que resulta em um percentual de 31,66% de alunos com bolsa, sendo
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44,98% no doutorado e 27,25% no mestrado – lembrando que alunos do mestrado profissional não têm direito a bolsa de estudos. Cumpre
ressaltar que no ano de 2019 tivemos vários cortes de bolsas procedidos pelas agências de fomento Capes e Fapemig.
Dentre os principais programas e projetos adotados pela Propp em 2019, visando alcançar os objetivos estratégicos listados acima, pode-se citar:

a) Lançamento do Programa de Incremento da Qualidade da Pesquisa e da Pós-Graduação (PIQ), que contemplou dois editais viabilizados com recursos do orçamento da Propp/UFOP.
b) Publicação do Edital de Auxílio Financeiro ao Pesquisador — foram apoiados 113 docentes, ao custo de R$ 600.000,00.
c) Publicação do Edital de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos — foram apoiados 34 docentes, ao custo de R$ 100.000,00.
d) Publicação do Edital de Auxílio à Manutenção de Equipamentos de Pesquisa via Proap — foram contempladas sete propostas de manutenção, com um valor disponibilizado de R$ 100.000,00.
e) Publicação do Edital de Auxílio à Publicação, Tradução, Revisão de Artigos Científicos em Periódicos Internacionais via Proap — foram
contemplados 16 pesquisadores, com um valor disponibilizado de R$ 51.000,00.
f) Publicação do Edital Incultec/Propp 01/2019 - UFOP Acelera - Seleção de Empreendedores, com atividades previstas para início de 2020.
g) Finalização do sistema de gestão de laboratórios multiusuários junto com o NTI.
h) Organização do Encontro de Saberes.
i) Organização do Dia C da Ciência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
j) Utilização de recursos do Proap para custear a gestão de resíduos provenientes das pesquisas da pós-graduação da UFOP.
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Sistema de Biblioteca e Informação
O Sistema de Bibliotecas e Informação (Sisbin) é um instrumento de apoio às atividades
de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas no âmbito da UFOP. Atualmente, são 14
bibliotecas, sendo 11 Bibliotecas no Campus
Morro do Cruzeiro, 2 no Campus de Marina e
1 no Campus de João Monlevade.

externa que pode frequentar e utilizar o acervo nas bibliotecas físicas. O Sisbin em parceira
com a Proex ofereceu a comunidade externa ( bairros de Ouro Preto, escolas públicas da região e eventos externos da universidade) o serviço de acesso à informação por meio de livros
literários infanto-juvenil e adultos, técnicos e científicos, assim como oficinas de teatro e contação de histórias, contribuindo assim para a inserção social, cultural e cidadã dos moradores
da da região próximo à Universidade.
74.769

joão monlevade

53

01

2.000
910
11

02

As bibliotecas atendem a um público diversificado, comunidade acadêmica e adminis
trativa da UFOP, bem como a comunidade
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BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS - VISITA DE PESQUISADORES
BIBLIOTECA ITINERANTE - CARRO-BIBLIOTECA - ATENDIMENTO A USUÁRIOS
BIBLIOTECA ITINERANTE - CARRO-BIBLIOTECA - EMPRÉSTIMOS

497 MIL

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL - ACESSOS

271 MIL

BIBLIOTECA DIGITAL DE TCC - ACESSOS

29 MIL

NORMAS TÉCNICAS - ACESSOS

200 MIL

ACESSO AOS E-BOOKS

mariana

ouro preto

BIBLIOTECAS SETORIAIS - EMPRÉSTIMOS

247

TREINAMENTOS - PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES
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Informações importantes
Em 2019 a UFOP priorizou investimentos em recursos informacionais
em formato digital, como livros eletrônicos, normas técnicas e bases
de dados, assim como computadores de vídeo e áudio que facilitaram a comunicação entre os campi.

Treinar servidores para a
utilização do Portal da Capes.

Totalmente alcançada

Reestruturar o Site do Sisbin.

Parcialmente alcançada

Ações realizadas:
Metas

Avaliação

Desenvolvimento do acervo

Parcialmente alcançada

Investir na segurança do acervo

Não iniciada

Automação do serviço
de inventário

Parcialmente alcançada

Conservação e higienização
do acervo.

Parcialmente alcançada

Realizar levantamento de
necessidade de mudança de Parcialmente alcançada
layout nas bibliotecas.
Capacitar os servidores para o
Totalmente alcançada
no uso do software Pergamum.
Aprimorar a acessibilidade para
alunos portadores de necessida- Não iniciada
des especiais.
Criar normativas institucionais
Parcialmente alcançada
para o sistema de bibliotecas.
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•• Liberação de recurso para assinatura da Base Up to Date.
•• Assinatura da base de dados como ABNT, e Up Date (base de dados da medicina).
•• Atualização da bibliografia básica e complementar dos cursos de
graduação e do software de gerenciamento de bibliotecas.
•• Assinatura da Biblioteca Virtual Pearson.
•• Liberação de recurso financeiro para três bolsas, para alunos do
curso de museologia, para limpeza do acervo das bibliotecas do
campus Morro do Cruzeiro.
•• Criação de um grupo para elaboração de projeto de higienização
do acervo das bibliotecas setoriais.
•• Criação pela Precam de novo layout para a Biblioteca da Escola de
Minas.
•• Elaboração parcial do regimento do Sisbin.
•• Determinação de equipe para idealizar a reestruturação do site do
Sisbin.
•• Disponibilização de internet móvel para os usuários do Carro Biblioteca.
•• Lançamento do novo visual da Carteira Institucional.
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Assistência comunitária e estudantil
A assistência comunitária e estudantil é responsável por proporcionar as condições de acesso e permanência aos estudantes, técnicos
administrativos e docentes da Instituição, garantindo assim o bem
estar psicossocial de toda a comunidade da UFOP.
A Política de Assistência se concretiza por meio de programas e ações
voltadas à inclusão e permanência e tem por objetivos:
•• viabilizar atenção de cunho psicossocial e socioeducativo que vise
à integração dos estudantes e servidores à vida universitária.
•• proporcionar ao estudante de baixa renda condições de acesso e
permanência na universidade e oferecer uma formação de qualidade técnico-científica, humana e cidadã.

Fortalecer as políticas de assistências estudantil na UFOP

D16

Além de se pensar na ampliação da oferta de vagas, fundamental para
a democratização do ensino, há que se pensar também em políticas
de incentivo à permanência dos estudantes no ensino superior. Desse modo, todas as políticas institucionais devem concorrer para a garantia da permanência dos estudantes na Instituição com qualidade,
incluindo aqueles com demandas pedagógicas específicas. Para além
das ações próprias da assistência estudantil e das ações de acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, há que se pensar em ações
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efetivas que visem combater todas as formas de relação e convívio
que possam servir como mecanismos de reforço das desigualdades e
da discriminação no interior da própria vida universitária. A inclusão
de todos na vida universitária e o direito à aprendizagem devem ser
o mote de todas as ações acadêmicas universitárias.
Metas

Avaliação

Aumentar o número de projetos e
participantes no Programa de InTotalmente alcançada
centivo à Diversidade e Convivência (Pidic).
Verificar a possibilidade de aumento da abrangência de aplicação dos recursos do Pnaes na
UFOP para os alunos que potenTotalmente alcançada
cialmente possam ser cobertos
pelas políticas de assistência estudantil, especificamente os que
ingressaram pelas cotas sociais.
Ampliar o número de avaliações
socioeconômicas concluídas para
Totalmente alcançada
concessão de bolsas permanência
e alimentação e acesso à moradia.

Universidade Federal de Ouro Preto

Ampliar o número de avaliações
socioeconômicas concluídas para
concessão de bolsas permanência
e alimentação e acesso à moradia.
Criar um Comitê de Assistência
Totalmente alcançada
Estudantil, composto por representantes dos estudantes, docentes e técnicos da UFOP, para discussão e construção coletiva das
políticas de assistência estudantil.
Incluir, nos editais de moradia, reserva de vagas para pessoas com
deficiência em todas as modalida- Totalmente alcançada
des de moradia universitária institucional.
Garantir licença maternidade/paternidade aos estudantes, com Totalmente alcançada
manutenção de bolsas.
Aprimorar o apoio às vítimas de
Totalmente alcançada
violência de gênero.
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Ações desenvolvidas:
•• Seleção de 20 projetos do Programa de Incentivo à Diversidade e
Convivência (Pidic).
•• Conclusão do novo relatório anual pelo Grupo Permanente de Monitoramento e Avaliação do Pnaes, contemplando as informações
sobre cotistas — as conclusões foram repassadas à equipe de avaliação socioeconômica.
•• Inclusão de novos procedimentos internos para avaliações socioeconômicas: novo layout da lista de documentos; redução de documentos exigidos; documentação para renovação de avaliação reduzida.
•• Instituição do Copae (Comitê Permanente de Assistência Estudantil) pela Resolução Cuni n. 2.300, em agosto de 2019.
•• Realização do I Fórum da Assistência Estudantil, em novembro de 2019.
•• Lançamento de oito editais de moradia ao longo do ano de 2019,
garantindo reserva de vagas a pessoas com deficiência.
•• Inclusão de licença maternidade/paternidade aos estudantes, com
manutenção de bolsas, aprovada por meio da Resolução Cepe n.
7.827.
•• Participação em comissão, com consequente submissão e aprovação no Cuni, da resolução de combate à violência contra a mulher
(Resolução Cuni n. 2.249).
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Ano

Programa

2017

Estudantes assistidos

Recurso executado

2839

R$ 5.441.825,00

3091

R$ 7.414.900,00

2019

3358

R$ 8.594.900,00

2017

138

R$ 206.800,00

135

R$ 264.400,00

2019

138

R$ 260.600,00

2017

59

R$ 145.500,00

57

R$ 175.400,00

2019

51

R$ 173.200,00

2017

-

-

40

R$ 114.900,00

2019

70

R$ 179.600,00

2017

2726

R$ 2.585.887,50

2987

R$ 2.996.227,50

2992

R$ 2.340.141,41

2018

2018

2018

2018

2018
2019

Bolsa-Permanência

Auxílio-Moradia

Bolsa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico (Bida)

Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência (Pidic)

Bolsa-Alimentação

Os programas de bolsas representam parte fundamental dos eixos da assistência estudantil, quais sejam: Assistência Prioritária (bolsa-alimentação; bolsa-permanência e auxílio-moradia); Apoio e Acompanhamento (Bida); e Inclusão e Cidadania (Pidic). Como pode ser observado
na tabela acima, quase todos os programas ampliaram o número de estudantes assistidos e os recursos empregados no triênio 2017-2019.
80
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A ampliação mais expressiva dos recursos ocorre na comparação de
2017 para 2018, em função do aumento do valor das bolsas, que foram reajustadas em 33% em junho de 2017. Destaca-se também o
contínuo crescimento do programa de bolsa-permanência, que ampliou o número de assistidos em 18% e os recursos empregados em
58%, em consonância com o crescimento do perfil de vulnerabilidade
observado no corpo discente. Destaca-se ainda que o Pidic, iniciado
em 2018, contemplou 70 estudantes em 2019, que participaram de
20 projetos em parceria com outros departamentos da Instituição,
promovendo a temática da diversidade, da inclusão e da cidadania.

terminado percentual do valor da bolsa (A: 100%; B: 75%; C: 50%;
D: 25%), atualmente fixado em R$ 400,00. Pode-se observar que o
maior crescimento ocorre entre as categorias A e B, que representam exatamente os estudantes mais vulneráveis.

Perfil socioeconômico dos estudantes assistidos

Orientação estudantil

Quantidade de alunos assistidos

3000
2000

2037

456

405

460

382

1000

0

2448
693

534

839

716

2017

Categoria A (100%)

Categoria B (75%)

2018

Categoria C (50%)

2582
407
482
781

Ano

Programa

2019
2018

Estudantes
assistidos

365
Acompanhamento individual

87

2017

-

912

2019

609

2019

2018

Categoria D (25%)

O gráfico acima apresenta o perfil dos estudantes assistidos pelo
maior programa de bolsas da Instituição, o programa de bolsa-permanência. Na representação, as categorias A, B, C e D indicam uma
escala de vulnerabilidade socioeconômica, em que A representa
aqueles com maior vulnerabilidade. Cada categoria faz jus a um deRelatório de Gestão • 2019

Percebe-se que o número de estudantes assistidos teve aumento
significativo entre 2017 e 2019. Uma das grandes dificuldades enfrentadas neste caso é que os recursos destinados ao Pnaes no mesmo período tiveram um aumento de apenas 11,4%, sendo necessário
o complemento das bolsas com recursos do custeio.

Acompanhamento em grupos

601

2017

485

2019

1778

2018
2017

Palestra - Bem-Vindo Calouro

1293
1439
81

A área de Orientação Estudantil é responsável por realizar o acompanhamento da trajetória acadêmica dos estudantes, por meio de ações e
projetos que promovem acompanhamento individual e em grupo. A tabela acima demonstra que a área está expandindo suas ações.

Moradia estudantil
Ano

Tipo de Moradia

2019

Capacidade Total

Ocupação Total

Vagas Disponíveis - Total

% Vagas Disponíveis

84

75

9

10,7

84

76

8

9,5

2017

84

70

14

16,7

2019

120

117

3

2,5

120

97

23

19,2

2017

120

113

7

5,8

2019

151

147

4

2,6

151

146

5

3,3

2017

151

114

37

24,5

2019

96

91

5

5,2

96

95

1

1,0

2017

96

90

6

6,3

2019

828

516

312

37,7

798

483

315

39,5

798

527

271

34,0

2018

2018

2018

2018

2018
2017
82

Conjunto I - Mariana

Conjunto II - Mariana

Vila Universitária - Ouro Preto

Apartamentos - Ouro Preto

Repúblicas Federais - Ouro Preto

Universidade Federal de Ouro Preto

As moradias estudantis dividem-se em duas modalidades: a socioeconômica — disponibilizada aos estudantes selecionados pelo critério socioeconômico, por meio de edital específico, contemplando os
Conjuntos I e II, em Mariana, a Vila Universitária e os Apartamentos,
em Ouro Preto, e o Auxílio-Moradia, em João Monlevade; e a gestão
compartilhada — destinada a todos os estudantes da UFOP, distribuída em 66 casas em Ouro Preto.
Houve expansão da moradia socioeconômica em 2017, com a disponibilização da Vila Universitária, e da gestão compartilhada em 2019,
com a inclusão de sete casas no patrimônio da UFOP. Nota-se que há,
no triênio avaliado, maior ocupação de vagas na modalidade socioeconômica, em comparação à modalidade de gestão compartilhada.

Total de refeições x total de refeições de estudantes assistidos
1.000.000

945.259

750.000

934.108

869.571

500.000
250.000

246.275

0

2017

Total de refeições
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335.329

285.386

2018

Total de refeições de estudantes assistidos pela Prace

2019

Otimizar a gestão dos Restaurantes Universitários
Metas

D16

Avaliação

Reduzir os custos de produção
dos Restaurantes Universitários
com a conclusão do processo lici- Totalmente alcançada
tatório de terceirização do serviço de fornecimento de refeições.

Ações desenvolvidas:
•• Realização de licitação para os restaurantes dos campi Ouro Preto
e Mariana, gerando uma economia no custo da refeição em relação
ao modelo anterior (custo anterior estimado: R$ 10,50 por refeição; custo de 2019: R$ 6,10 por refeição).
•• Realização de uma nova licitação no campus João Monlevade, que
também representou uma redução de custo da refeição, de R$
16,21 para R$ 12,16.
Durante a construção do PDI e logo após sua publicação, objetivava-se terceirizar os serviços de manutenção dos equipamentos dos
RUs. Assim, constavam como metas a redução dos gastos com aquisição de peças de reposição, a diminuição de manutenções corretivas e
a continuidade da prestação de serviços à comunidade universitária
com qualidade e segurança.
Durante os estudos em busca do melhor modelo a ser aplicado no
processo de terceirização, observou-se que seria necessário a tercei83

rização integrada dos serviços e do fornecimento de gênero alimentícios. Optou-se pelo modelo de contratação da refeição, pela eficiência das compras, mas também pelas dificuldades de gestão que a
Instituição poderia assumir, devido à redução do quadro de servidores nos setores envolvidos.

ção que passe por todos os setores acadêmicos e administrativos da
UFOP, por meio da gestão de convênios internacionais, do apoio à
mobilidade e da difusão dos idiomas estrangeiros e outras atividades
que possibilitem a inserção da Universidade em um contexto acadêmico global (PDI UFOP 2016-2025).

Discutir as expectativas e o papel do
Centro de Saúde da UFOP D16

Desta forma, a Caint tem o papel de:

Metas

Avaliação

Elaborar o Regimento Interno do
Centro de Saúde, em conjunto
Não alcançada
com a comunidade acadêmica,
com a definição da vinculação e
das competências da unidade.
De acordo com o novo organograma administrativo da UFOP, a Coordenadoria de Saúde permanecerá vinculada à Prace. O setor está restabelecendo o Conselho de Administração da Unidade, para que, em conjunto com ele, seja elaborado o Regimento Interno do Centro de Saúde.

Internacionalização
No âmbito da UFOP, a internacionalização é conduzida pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais (Caint), criada em 2009 com o
objetivo de promover e consolidar uma cultura de internacionaliza-

•• Continuamente identificar os avanços e tendências dessa nova era
no cenário institucional e global;
•• Elaborar/atualizar as políticas de internacionalização;
•• Coordenar as ações que levem a sua concretização.
As ações se baseiam nos objetivos e metas relacionados à internacionalização, os quais estão expostos no Plano de Desenvolvimento
Institucional e no Plano de Internacionalização.

Ter a internacionalização como parte intrínseca do ambiente
acadêmico e cultural da comunidade da UFOP, colaborando
para a produçção do conhecimento científico, tecnológico,
social, cultural, patrimonial e ambiental, e aumentando a
inserção da UFOP no universo científico internacional D15
O Plano de Internacionalização9, aprovado pelo Cepe em 2018, apresenta cinco eixos de atuação: Consolidação da Coordenadoria de
Assuntos Internacionais; Políticas Linguísticas; Cooperação Acadêmico-Científica Internacional; Produção Científica Internacional; Visibilidade Internacional.
9

84

Ver: https://www.caint.ufop.br/plano-de-internacionalizacao
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Metas

Avaliação

Aumentar o fluxo de
pessoas em mobilidade

Parcialmente alcançada

Incluir alunos estrangeiros
nos projetos de extensão

Não alcançada

Ofertar disciplinas em
língua inglesa

Parcialmente alcançada

Ofertar cursos de idiomas

Totalmente alcançada

Traduzir o site dos programas
de pós-graduação para o inglês

Parcialmente alcançada

Traduzir o site principal
da UFOP para o inglês

Parcialmente alcançada

Aumentar o
número de convênios

Parcialmente alcançada

Realizar convênios de
duplo diploma

Parcialmente alcançada

Ações desenvolvidas:
•• Oferta de cursos de idiomas.
•• Oferta de três turmas de um curso de francês, uma no primeiro semestre e duas no segundo semestre.
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•• Oferta de quatro turmas de espanhol, sendo duas em Ouro Preto
e duas em Mariana.
•• Oferta de duas turmas de italiano.
•• Elaboração de versões em inglês de alguns documentos acadêmicos.
•• Assinatura de onze novos convênios.
•• Participação em eventos internacionais e promoção de eventos
com potencial de contribuir com a cultura de internacionalização
na Universidade.
•• Recepção de alunos estrangeiros.
•• Publicação de editais de mobilidade para alunos de graduação e
pós-graduação com critérios de mérito e vulnerabilidade socioeconômica.
•• Aprovação de mais uma edição do projeto Erasmus+ desenvolvido
em parceria com a Rzeszow University of Technology (Polônia) e
do primeiro projeto Erasmus+ com a Mary Immaculate College (Irlanda).
•• Aprovação de projeto em parceria com a Universidade de Portsmouth (Reino Unido) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro
com financiamento do Conselho Britânico.
•• Realização de intercâmbio de professores e TAEs com financiamento externo.
•• Oferta de aulas e atividades do Programa Idiomas sem Fronteiras.
•• Elaboração, junto à ACI, de uma proposta de estrutura para a versão em língua inglesa do site da UFOP, com alocação de um bolsista de tradução para organizar os conteúdos e outro para construir
a estrutura do site.
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Recursos destinados à internacionalização
Algumas das atividades de internacionalização foram fomentadas
por meio do TED n. 7474/2018, destinado à realização de despesas
que contribuam para o processo de internacionalização institucional. O montante total de recursos destinados para a UFOP foi de R$
109.399,10.
Parte do recurso foi disponibilizada em outubro de 2018. Porém, em
2019, foi solicitada uma prorrogação de prazo de utilização dos recursos descentralizados (TED) e uma alteração de valores entre rubricas, o que foi autorizado pela SESu-MEC. Sendo assim, os recursos
foram utilizados até outubro, com as seguintes ações:
•• Bolsas de mobilidade “out” para alunos em vulnerabilidade socioeconômica.
•• Bolsas de mobilidade “in” (BraCol, BraMex e Iaeste).
•• Bolsas para professores de idiomas estrangeiros (inglês, espanhol
e PLE).
•• Bolsas para a produção do site da UFOP em língua inglesa (versão
do conteúdo para a língua inglesa e estruturação do site).
Esperava-se que em 2019 as universidades novamente recebessem
um recurso específico para a internacionalização, o que não ocorreu.
Para garantir a oferta de turmas presenciais de inglês, foi utilizado o
recurso do TED 7474/2018, para pagamento dos professores, sendo o
valor da bolsa a metade do valor pago pela Capes (R$ 750,00).Outra
demanda permanente do setor é o uso do sistema de transportes,
que é utilizado para as ações do Projeto Welcome, responsável pelo
acolhimento e pela promoção de atividades culturais para estrangeiros, e para o deslocamento da equipe para reuniões externas. A aqui86

sição de material permanente e de consumo, em geral, ocupa posição
inferior na tabela de gastos relativos. Todos os gastos são discutidos
com a Pró-Reitoria de Planejamento antes de serem executados.
Em 2019, a Caint utilizou recursos do TED 7474, do Programa Idiomas
sem Fronteiras e da matriz orçamentária, num total de R$154.280,09.
Dos recursos da UFOP, foram gastos R$74.115,33; do TED 7474,
R$60.064,76; e do Programa IsF, R$20.100,00.
Descrição

Valor (R$)

Diárias e passagens aéreas

13.034,90

Bolsas de mobilidade

78.570,00

Bolsas de mobilidade (in e out)

47.070,00

Bolsas de Desenvolvimento Institucional

24.580,00

Bolsas para Programa Idiomas sem Fronteiras e oferta
de outros cursos de idiomas

31.350,00

Acesso ao
Restaurante Universitário

16.217,90

Requisições de materiais

645,35

Transporte

9.706,62

Anuidades de
associações (Faubai e GCUB)

11.675,30
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Principais projetos de internacionalização
a) Parcerias internacionais

b) Número de bolsistas

Convênios entre a UFOP e instituições estrangeiras
Ano

Nº de Convênios entre Instituições

Nº de Países

2019

72

23

2018

71

21

2017

72

22
PRICIPAIS PROJETOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
CAZAQUISTÃO
POLÔNIA
ALEMANHA
HOLANDA
ÁUSTRIA
REINO UNIDO
ITÁLIA
FRANÇA
PORTUGAL
ESPANHA

ESTADOS
UNIDOS

MÉXICO
COLÔMBIA
PERU

RÚSSIA

Alguns bolsistas dão apoio às atividades associadas à internacionalização na Caint. Em
2019, foram 13 alunos de graduação, sendo:
dois bolsistas destinados à recepção do público estrangeiro (Projeto Welcome), um bolsista de apoio aos processos de mobilidade,
um bolsista de comunicação e um bolsista
de tecnologia da informação. No segundo
semestre de 2019, a equipe contou com um
bolsista de tradução, para preparação do
material a ser disponibilizado na versão do
site da UFOP em língua inglesa. Este bolsista
foi pago com recursos do TED 7474 - Internacionalização.
PARCERIAS INTERNACIONAIS

13
TURQUIA

BRASIL

CHILE

MOÇAMBIQUE
URUGUAI

10

ANGOLA

ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA

8

ARGENTINA

2019

2018

2017
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c) Mobilidade acadêmica internacional
Em relação à mobilidade de estudantes da UFOP, em 2019, sete editais de mobilidade foram divulgados, incluindo os programas Brasil–
Colômbia (BraCol), Brasil–México (BraMex), Iberoamericanas, convênios bilaterais, e um edital com bolsa para mobilidade em instituições
conveniadas. Além disso, a mobilidade “out” também ocorreu por
meio dos programas Iaeste10 e Brafitec11.
Ano

Nº de Alunos em Mobilidade
Acadêmica

Nº de Estrangeiros em Mobilidade

2019

120 (18 países)

145 (36 países)

2018

121 (16 países)

141 (32 países)

2017

105 (11 países)

124 (29 países)

Em relação à mobilidade de docentes, de alunos de pós-graduação
e de servidores técnico-administrativos, ainda é baixo o número de
participantes desses segmentos nos projetos até então desenvolvidos pela UFOP. No ano de 2019, cinco professores realizaram mobilidade de curta duração pelo Programa Erasmus+, em Portugal (Departamento de Turismo) e na Polônia (Departamento de Engenharia
Civil, Departamento de Metalurgia e Materiais, Departamento de
Farmácia). E, por meio do mesmo programa, a UFOP recebeu dois
professores e um técnico administrativo da Polônia e dois professores de Portugal.

d) Recepção de visitantes estrangeiros
Ao longo de 2019, a UFOP recebeu 12 delegações estrangeiras de vários países, incluindo Portugal, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido,
Irlanda, Canadá, França, Moçambique, Romênia e Holanda.
e) Promoção de palestras de visitantes ou representações
estrangeiras
No sentido de promover a diversidade cultural e divulgar as oportunidades relacionadas à internacionalização, foram organizadas 20 palestras em 2019, ministradas por visitantes e representantes de entidades estrangeiras para a comunidade acadêmica da UFOP.
f) Eventos
A fim de se manter atualizada e representar a UFOP nos mais diversos espaços relacionados à internacionalização da educação superior, a equipe da Caint participou de eventos nacionais e internacionais, organizados pelas associações das quais a Instituição faz parte,
e também de eventos para capacitação.
g) Idiomas estrangeiros
A oferta de cursos de idiomas estrangeiros se deu por meio do Núcleo de Línguas (NucLi), do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) e
de ações da própria Caint. Nos próximos itens serão descritas ações
que contemplaram os seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês,
italiano e português como língua estrangeira (PLE).

10

Ver: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Mais informações em: https://www.
abipe.org.br/estudantes/programa-iaeste.
11

Ver: Brasil France Ingénieur Technologie. Mais informações em: https://www.capes.gov.br/bolsas-e-auxilios-internacionais/
pais/205-franca/9822-programa-capes-brafitec.
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Cursos de idiomas ofertados pela Caint em 2019

h) Programa Idiomas sem Fronteiras
Em 2019, a principal iniciativa relacionada ao ensino e aprendizado
de língua inglesa, de forma presencial, foi o Programa IsF, que tem
como objetivo o incentivo à internacionalização e o aumento da proficiência da comunidade acadêmica, e não o aprendizado do idioma
de forma sequencial, desde o nível mais básico. A oferta de curso de
inglês sequencial se deu por meio do “My English Online”, curso que
fazia parte do Programa IsF.

Espanhol

Francês

Italiano

Inscritos

141

264

185

Vagas oferecidas

48

34

40

Turmas

04

03

02

Desafios e ações futuras
Inglês

PLE

Turmas ofertadas

14

12

Alunos matriculados

271

33

Alunos que concluíram o curso

91

19

Testes de proficiência aplicados

111 de 138
ofertados

12

Fonte: Relatório IsF 2019

i) Iniciativas próprias da Caint
No ano de 2019, além de apoiar as ações do núcleo do Idiomas sem
Fronteiras, a Caint ofereceu, gratuitamente, cursos de espanhol,
francês e italiano, contando com a atuação de professores voluntários e uma bolsista. Os cursos de francês e de espanhol ocorreram
na Sala de Formação da Caint e o curso de espanhol foi realizado no
Departamento de Engenharia de Minas e no ICHS. A procura pelos
cursos foi muito maior do que o número de vagas disponíveis.
Relatório de Gestão • 2019

A conjuntura econômica do país, associada à limitação dos recursos
orçamentários, trouxe grandes desafios às universidades. Destaca-se, nesse contexto, a emenda constitucional n. 95, aprovada em
2016, que instituiu um novo regime fiscal, conhecido como teto dos
gastos públicos. Além disso, os bloqueios de créditos dedicados à
educação ao longo de 2019 conduziram as IES para um caminho incerto e de difícil gestão. Esses fatores prejudicaram sobremaneira o
planejamento institucional.
Apesar do cenário adverso, a UFOP conseguiu encaminhar muitas de
suas ações, previstas no planejamento institucional, especialmente
as dedicadas àqueles que mais necessitam, promovendo educação
pública, gratuita e de qualidade.
Com base no último levantamento realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), em 2017, cerca de 51% dos estudantes das universidades federais pertencem a famílias com renda bruta abaixo de três salários
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mínimos. Na UFOP, mais de 2.500 alunos
são assistidos pelos programas de assistência estudantil, que são fundamentais para
garantir a permanência desses estudantes,
principalmente nos cursos de graduação.
Caracteriza-se, portanto, um grande desafio,
que está diretamente relacionado às áreas
finalísticas da Instituição (ensino, pesquisa e
inovação, extensão e cultura): a manutenção
dos programas de assistência estudantil
vinculados ao Pnaes. O Pnaes é uma política do Ministério da Educação que visa auxiliar a permanência de jovens de baixa renda
matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino
superior. Compreende ações que objetivam
viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão.
O Pnaes foi instituído em âmbito federal
pela Portaria Normativa n. 39, de 12 de dezembro de 2007, para os estudantes de cursos de graduação presenciais das IFES, sendo implementado a partir do ano de 2008.
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Essa portaria foi alterada em 2010, e o Pnaes passou a ser regulamentado pelo Decreto
n. 7.234, de 19 de julho de 2010, um instrumento jurídico com mais força e que permite
maior estabilidade ao programa. No entanto, ainda é um instrumento frágil, sendo fundamental a proposição de um projeto de lei
no Congresso, visando a sua manutenção.
Entre as diversas áreas previstas no decreto,
a UFOP já atua, com reconhecimento, em diversas demandas. As duas novas áreas que
vêm sendo estudadas para inclusão, a partir de 2020, são esporte, em parceria com a
Escola de Educação Física, e inclusão digital,
visando maiores avanços na assistência aos
alunos vulneráveis socioeconomicamente.
No tocante ao PDI da Instituição, um dos
grandes desafios está relacionado à redução
da evasão nos cursos de graduação, com a
meta de que, até 2025, o número anual de
alunos evadidos no conjunto dos cursos da
UFOP seja inferior a 40% do número total
de ingressantes. Ainda, a Instituição deve
continuar perseguindo a melhoria dos indicadores de sucesso, por meio do combate à
retenção e à reprovação, na perspectiva de

melhoria dos índices de diplomação. Outro
desafio consiste na melhoria da eficiência na
ocupação de vagas residuais.
Destaca-se também a necessidade de adequação dos projetos pedagógicos dos cursos
de engenharia às novas diretrizes curriculares.
No âmbito da pesquisa e da pós-graduação,
a UFOP recebeu, no início de 2020, o planejamento estratégico dos programas de pós-graduação stricto sensu e de suas unidades
de pesquisa vinculadas. Esse processo se dá
após o primeiro passo, em 2019, de diagnóstico via análise SWOT e mineração de dados
da plataforma Sucupira, avaliando minuciosamente o documento de área de todos os
programas de pós-graduação.
O planejamento estratégico é fundamental
para desenvolver uma visão de médio e longo prazo e, assim, conquistar os objetivos de
pesquisa e pós-graduação da UFOP vinculados no PDI. Essa condição é primordial para
criarmos um planejamento consistente, que
especifique aonde queremos chegar e como
chegaremos. O objetivo da Instituição com o
planejamento estratégico é também tornar
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os processos mais eficientes e, assim, obter
diferenciais competitivos para a pesquisa e a
pós-graduação na UFOP.
Outro desafio para o ano de 2020 é o desenho de um modelo de governança do processo de contribuição das ações associadas
à pesquisa e à pós-graduação para a sociedade como um todo, promovendo a aproximação com as comunidades, com o setor produtivo, e oportunizando demandas de diversos
setores da sociedade.
Outras perspectivas de atividades que poderão gerar resultados a partir de 2020 são:
a nova metodologia de planejamento da Propp; as metas para inovação, controle e mapeamento de processos; a implantação total do
sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações) para produção de documentos e processos administrativos em meio eletrônico; e os
fluxogramas de macroprocessos e subprocessos em níveis estratégico, tático e operacional.
A UFOP, por meio da Propp, também pretende repetir a pesquisa de opinião realizada em
2017 com seus usuários. Os efeitos positivos
dessas medidas devem permear toda a pesquisa, a pós-graduação e a inovação na InstiRelatório de Gestão • 2019

tuição, no intuito de que os indicadores sejam
norteadores das decisões de um modelo de
governança que privilegie a adoção de controles eficazes e a transparência das informações.
No âmbito da extensão, um grande desafio
para o ano de 2020 é a busca por professores e técnicos com uma conduta mais acolhedora e sensível às causas sociais, que se
disponham a coordenar ações de extensão,
revelando assim a promoção da nossa Universidade junto às comunidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Em 2019, os
resultados demonstraram que mais de 75%
do corpo docente da UFOP não se envolveu
na coordenação de ações de extensão. Portanto, torna-se necessária a busca de procedimentos que contribuam para a melhoria
destes números. Aprimoramentos nos processos internos associados a recursos orçamentários, como a definição prévia, também
são desafios para as ações extensionistas.

redução, o que impactará o número de alunos de mobilidade “in” e “out” e o desenvolvimento de ações de ensino-aprendizagem
de idiomas. Pela primeira vez, desde o início
dos programas em 2013, a UFOP não aderiu
ao BraCol e ao BraMex, pelos quais recebia/
enviava no mínimo oito alunos por ano em
convênio com a Colômbia e o México.
A redução na mobilidade também está relacionada a outras questões externas. O Governo do Estado do México, por exemplo,
não enviará o grupo de alunos de engenharia
para o curso de curta duração que vinha ocorrendo desde 2015. Portanto, a viabilização
de ações de internacionalização, com recursos cada vez menores, é um grande desafio.

Na internacionalização e em diversos setores da Universidade, um dos pontos principais de impacto ocorrido em 2019 foi a redução dos recursos discricionários. No caso
específico da internacionalização, as atividades programadas para 2020 já refletem essa
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5. Áreas especiais da gestão
Visando ao alcance de seus estratégicos, a UFOP delineia suas ações
institucionais em seu PDI. O financiamento necessário para que esses objetivos sejam atingidos depende, majoritariamente, dos recursos oriundos
da União, conforme destaca a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Além dos recursos destinados pelo
Ministério da Educação, em menor
escala a UFOP ainda dispõe de recursos oriundos de receitas próprias, de
emendas parlamentares e, eventualmente, de TEDs (recursos descentralizados) e convênios. Estes últimos
são estabelecidos com agências de
fomento e outros órgãos públicos
(federais, estaduais ou municipais),
além de entidades privadas, visando
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contribuir com o cumprimento dos objetivos estratégicos da Instituição em
projetos de ensino, de pesquisa e inovação, de extensão e cultura, e de desenvolvimento institucional.

5.1. Gestão orçamentária e financeira
Os recursos da UFOP foram gerenciados sob o ponto de vista da eficiência e da
conformidade. Suas diretrizes estratégicas de gestão estão alinhadas ao PDI
2016-2025. Seguindo essas diretrizes, a Universidade busca melhorias, em seus
planos de execução orçamentária e em suas metodologias, que garantam o
cumprimento de suas metas anuais.

5.1.1 Perfil do gasto da instituição
Conforme já enfatizado, os principais recursos orçamentários para custear a
manutenção e o funcionamento das atividades finalísticas (ensino, pesquisa
e extensão) provêm do orçamento federal. Além das atividades finalísticas,
destacam-se também os processos de consolidação, crescimento e desenvolvimento institucional. No exercício de 2019, as despesas empenhadas da UFOP
totalizaram R$ 459.890.949,00.
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Perfil das despesas empenhadas e pagas em 2019
Os créditos do exercício foram executados à medida que houve a liberação do limite de empenho autorizado pelo Ministério da Educação e da programação de aquisição de bens e serviços, bem como da execução dos contratos.

Fatos importantes da execução orçamentária em 2019
•• 15/01/2019 - Publicação inicial de 20% de custeio e 3% de capital.
•• 04/2020 - Bloqueios orçamentários: no mês de abril o MEC procedeu ao bloqueio de 39%, (R$ 14.430.369,00) nos créditos de custeio
para manuntenção e funcionamento; 30% dos créditos de custeio para fomento (R$ 1.650.00,00) destiinados ao pagamento de bolsas;
30% dos créditos de custeio destinado às ações de capacitação (R$ 348.600,00) totalizando de R$ 16.428.969,00. Ainda, bloqueio de
77% dos créditos de capital no total de R$ 4.449.235,00.
•• 29/11/2019 - Liberação de recursos adicionais para as universidades destinados a obras em andamento e investimentos em energia limpa.

Execução orçamentária da UFOP - 2019
R$ 6.694.344,00

R$ 73.346,00

R$ 7.866.218,00

R$ 70.397.748,00

R$ 83.711.366,00

R$ 6.430.022,00
R$ 369.485.239,00

despesas
empenhadas
Relatório de Gestão • 2019

despesas
pagas
Pessoal e encargos sociais

R$ 343.624.671,00

Despesas correntes e bene�ícios

Investimentos

R$ 24.729.388,00

restos a pagar
de exercícios anteriores
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Despesas pagas com recursos do Tesouro

R$ 6.094.485,85

R$ 78.319.600,01

R$ 68.958.544,90

R$ 900.386,00

R$ 369.485.237,70

R$ 343.624.670,15

R$ 4.926.132,00

TOTAL
EMPENHADO

R$ 6.024.890,08

R$ 14.264,24

R$ 69.595,77

DESPESAS
PAGAS

R$ 7.586.632,87

não
utilizado

Pessoal e encargos sociais

Outras despesas correntes

INSCRITAS
EM RPNP

Investimentos

Despesas pagas com recursos de Receitas Próprias
R$ 599.857,94

R$ 5.390.750,00

TOTAL
EMPENHADO

R$ 3.750,00

R$ 142,00

R$ 1.439.200,74

R$ 2.410.698,22

DESPESAS
PAGAS

R$ 4.127.195,18

CANCELADO/
DEVOLVIDO*

*Cancelamento dos recursos da Emenda do Relator

R$ 596.107,94

R$ 2.108.000,00

não
utilizado
Outras despesas correntes
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R$ 273.336,00

R$ 3.933.420,26

CANCELADO/
DEVOLVIDO

INSCRITAS
EM RPNP

Investimentos
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Despesas empenhadas no período de 2017-2019 (R$ em milhões)

Nos últimos anos, a UFOP passou por um processo de expansão,
criando cursos de graduação e de pós-graduação e, consequentemente, ampliou a demanda por recursos para o financiamento das
suas ações institucionais. Houve uma ampliação do orçamento, mas
pouco significativo em termos de custeio e de investimento, que está
associada à manutenção e funcionamento da Instituição, bem como
à aquisição de equipamentos e execução de obras.

R$ 400,00
R$ 350,00
R$ 300,00

R$ 400.262.446

R$ 418.176.134
R$ 4.710.252

R$ 6.369.219

R$ 57.450.221

R$ 57.126.540
R$ 336.766.687

R$ 356.015.661

R$ 6.378.237

R$ 62.711.213
R$ 373.563.655

R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00

2017

Pessoal

Custeio

2018

2019

Investimento

Despesas pagas no período de 2017-2019 (R$ em milhões)

DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 2017-2019 (R$ EM MILHÕES)
R$ 500,00
R$ 450,00

R$ 350,00

Milhões

R$ 459.890,95

R$ 250,00

R$ 400,00

R$ 409.700,62

R$ 403.496,86

R$ 414.095,77

2017

2018

2019

R$ 300,00

Milhões

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 150,00

R$ 200,00
R$ 150,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 50,00

Relatório de Gestão • 2019

R$ 444.526,82

R$ 423.297,09

R$ 300,00

R$ 442.653.105

R$ 250,00

R$ -

R$ 350,00

R$ -

EVOLUÇÃO DA LOA NO PERÍODO DE 2017-2019 (R$

R$ 450,00

R$ 400,00

R$ 50,00

Evolução da LOA no período de 2017-2019 (R$ em milhões)
R$ 500,00

R$ 450,00

Milhões

5.1.2 Evolução de gastos

2017

Pessoal

Custeio

2018

Investimento

2019

R$ 50,00
R$ -

Pessoal

Custeio

Investimento

95

No exercício de 2019 a Instituição registrou um aumento de aproximadamente 1% em créditos de custeio e uma redução de 38,1% em
créditos de capital em relação ao orçamento do ano anterior.

5.1.3 Desempenho de tendência
Despesas com pessoal e encargos sociais
Desempenho

Aumento de 5,5% em relação ao exercício de 2018.
Análise

O crescimento se deve, predominantemente, às despesas com
pessoal inativo, que cresceram 7%. Com a reposição das vagas e
a entrada de novos servidores, os encargos patronais e benefícios
acompanham linearmente esse crescimento.
Tendência

Novas aposentadorias estão previstas para o ano de 2020, além das
progressões de carreira, projetando um crescimento dos gastos no
grupo.

Outras despesas correntes
Desempenho

Aumento de 0,7% em relação a 2018.
Análise

O crescimento pouco significativo está associado a diversos fatores, com destaque para a redução das despesas com locação de
mão de obra. A redução foi de 34% em relação a 2018. Isso se deve
ao modelo adotado para os serviços terceirizados, que passou por
mudanças evolutivas e substituiu a contratação de mão de obra por
contratação de serviços. Consequentemente, houve um aumento
das despesas com contratação de pessoa jurídica (54%).
Em função desta mudança, a Instituição também reduziu as despesas com material de consumo em relação ao exercício anterior
(62%).
Em relação às demais despesas, houve uma redução de 22,2% em
relação a 2018.
Toda a mudança propiciou o aumento das despesas com auxílio financeiro a estudantes (12,1 % em relação a 2018).
Tendência

Em função da pandemia (Covid-19) vivenciada, há a tendência de
redução dos gastos com contratação de pessoa jurídica, visto que
muitos serviços estão suspensos.
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Suplementações

Em 2019 a UFOP obteve suplementação em créditos de custeio de
R$ 304 mil ( referente a superavit financeiro de exercícios anteriores) destinados à cobertura de despesas de manutenção e funcionamento. Também houve suplementação em créditos de receita
própria no valor de R$ 2.108.000,00 por cancelamento de créditos
(alteração orçamentária - remanejamento) decorrentes da frustação de receita de convênios.

Despesas de capital
Desempenho

Redução de 15,6% em relação a 2018.

Descentralizações
Desempenho

As descentralizações pagas totalizaram R$ 2.279.385,13.
Análise

As descentralizações empenhadas totalizaram R$ 7.173.637,82. Do
total, R$ 4.823.114,53 foram inscritos em restos a pagar para execução em 2020. Nos anexos deste relatório estão descritas as descentralizações de custeio e capital.
Tendência

Consoante a projeção orçamentária (LOA 2020), não há expectativa
de aumentos e novos recursos para descentralizações.

Análise

Houve uma redução significativa nos investimentos em obras, quando comparado ao ano de 2018 (71,4%).

5.1.4 Restos a pagar não processados

Por outro lado, apesar de pouco significativo, houve um aumento
nos dispêndios com equipamentos e material permanente, representando 13,5% em relação às aquisições realizadas em 2018.

Montante inscrito: R$ 18.141.051,15. Em comparação ao exercício
anterior houve crescimento de 22% no montante de recursos, sendo:

Tendência

Pela projeção orçamentária (LOA 2020), e sem perspectivas de novos recursos, seja por emendas parlamentares ou convênios, projeta-se um investimento ainda menor em 2020.
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a. Custeio: R$ 11.520.053,13 - devido, prioritariamente, a contratos de serviços de terceiros pessoa-jurídica, locação de mão
de obra e bolsas, referentes ao mês de dezembro.
b. Capital: R$ 6.620.998,02 - devido, prioritariamente, a aquisição
de equipamentos, material permanente e contratação de obras
ainda em execução ou com pendências para a última medição.
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Além disso destaca-se a liberação tardia dos recursos, deslocando o cronograma de pagamentos para o exercício seguinte.
A permanência de restos a pagar há mais de um exercício financeiro
deve-se, principalmente, à contratação de obras ainda em execução
ou com pendências para a última medição e consequente entrega
definitiva. Além disso, destacam-se contratos prolongados cujos saldos remanescentes ficam inscritos até a entrega do objeto para a
respectiva liquidação e pagamento. Outro fato é o atraso dos fornecedores na prestação dos serviços ou da entrega dos bens empenhados. A estratégia adotada pela UFOP é a de liquidação imediata após
a prestação do serviço ou do recebimento do material.

Percentuais de receitas arrecadadas em 2019

As receitas da UFOP são arrecadadas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que são responsáveis pela arrecadação da
taxa de inscrição em concursos públicos, taxa de uso de imóveis do
Centro de Convenções e, mais recentemente, para venda de ticket de
acesso aos RUs12.

12

Estão sendo desenvolvidas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da UFOP aplicações para geração de GRU de cobrança
para todas as receitas dos serviços prestados pela Instituição, para fins de controle mais apurado das receitas.
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0,01%

37%

2019

Taxa de uso de imóveis
Serviços educacionais

Serviços administrativos

54%

Taxas educacionais

Multas e juros previstos em contratos

Receita da indústria editorial e grá�ica
Indenização por danos causados a
patrimônio público

5.1.5 Variações do resultado
Receitas diretamente arrecadadas pela UFOP

0,23%
0,11%

2%
7%

Comparação da arrecadação entre os anos de 2018 e 2019
COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2019

R$ 4.950.724,03

2018

R$ 5.709.253,14

2019
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Com base na estimativa realizada, para
2019 a arrecadação esperada seria de R$
4.982.818,00. Esses recursos seriam alocados, em sua maioria, nas ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e
extensão. Um percentual menor seria destinado à manutenção e funcionamento da
Universidade. No entanto, o montante total
arrecadado foi de R$ 5.709.253,14, que corresponde a 114,6% da previsão (aumento
de R$ 727.435,14 ). Esses valores são provenientes da gestão do Centro de Convenções,
desencadeando a arrecadação direta da taxa
de uso do imóvel, do pagamento de valores
atrasados referentes à taxa de uso de imóveis do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal, além da devolução de saldos remanescentes de projetos geridos pelas fundações de apoio.

5.1.6 Principais desafios na gestão
orçamentária e financeira
A UFOP, ao longo dos últimos dois anos, por
meio de mecanismos de gestão, buscou maior
efetividade nos seus contratos visando à redução de custos, por exemplo, fazendo a opção pelos serviços em substituição à contrata

ção de mão de obra exclusiva e de materiais.
No entanto, a busca por melhorias ainda se
faz necessária. Os principais desafios são:
•• racionalização dos gastos institucionais,
com destaque para a energia elétrica (que
ainda é significativo);
•• melhoria nos processos de contratação de
serviços terceirizados;
•• ampliação de receitas próprias;
•• melhoria nos sistemas de gestão e contratação de serviços.
Visando superar esses desafios, são propostas
diversas ações, com destaque para as seguintes:
•• adotar o uso de energias sustentáveis,
como, por exemplo, a instalação de placas
fotovoltaicas;
•• ampliar as campanhas de conscientização
associadas ao uso da energia elétrica;
•• ampliar e capacitar o corpo técnico responsável pelos processos de contratação
de serviços e mão de obra terceirizada;
•• buscar convênios junto a entidades e outras esferas em programas e projetos, visando à melhoria da arrecadação;
•• investir em um sistema robusto de gestão
e contratação de serviços.

5.2. Gestão de custos
5.2.1 Conformidade geral
O ponto principal da contabilidade de custos
aplicada ao setor público é trazer a informação de quanto do recursos econômicos foi
consumido ou será preciso consumir para
a entrega de um produto ou atendimento
de uma demanda social. No setor público, a
maioria dos gastos orçamentários executados devem estar diretamente ligados à atividade finalística do órgão.
Em 2018, a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) implantou no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) a contabilização por Centros de
Custos13. A implementação foi iniciada por
meio de Centros de Custos “genéricos”, com
lançamento obrigatório, cabendo às unidades desenvolverem a modelagem de custos
com base no seu “modelo de negócios” para
estruturação de seus “objetos de custo”. No
exercício de 2020, a UFOP utilizou a estrutura genérica proposta ao Siafi, visto que a implantação da nova estrutura organizacional
ainda não foi finalizada.
13
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Unidade mínima de acumulação de custos.
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5.2.2 Estimativa de custo por área de atuação

Ação UFOP

Área de atuação

Descrição

Finalística

Suporte

Valor (R$)

Valor (R$)

Empenhado

Pago

Gestão de bolsas

Centralizar recursos para fomento às ações de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade.

x

16.777.476,30 14.827.260,89

Gestão da unidade

Centralizar recursos para funcionamento dos setores acadêmicos e
administrativos da Universidade.

x

38.064.177,35 30.588.180,69

Manutenção predial

Centralizar recursos para manutenção predial dos setores acadêmicos
e administrativos da Universidade.

x

3.477.334,45

1.663.821,90

Capacitação

Centralizar recursos para capacitação de servidores da Universidade.

x

1.165.789,75

477.180,20

Concurso

Centralizar recursos para realização de concursos da Universidade.

x

239.306,55

221.177,69

Total

59.724.084,40 45.415.441,58

5.2.3 Estimativa de custo por programa governamental
a. 20GK: dotação inicial de R$ 10.829.017,00
Ação 20GK
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão - despesas diversas
Despesas Previstas (R$)

Total geral ação 20GK 10.829.017,00
100

Despesas Empenhadas (R$)

8.410.409,28

Despesas Pagas (R$)

5.657.015,64

Pago /Empenhado

67.30%

Inscritos em RPNP

2.753.393,64

Não Utilizado (R$)

3.428.077,00
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b. 20RK: aporte inicial de R$ 40.641.586,00
Ação 20RK
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Despesas Previstas (R$)

Total geral ação 20RK 40.641.586,00

Despesas Empenhadas (R$)

40.359.255,23

Despesas Pagas (R$)

32.485.917,62

Pago /Empenhado

80,49%

Inscritos em RPNP

7.855.208,75

Não Utilizado (R$)

683,77

c. 4002: assistência ao estudante de ensino superior: aporte inicial de R$ 10.921.469,00
Ação 4002
Assistência ao estudante de ensino superior
Despesas Previstas (R$)

Total geral ação 4002

10.921.469,00

Despesas Empenhadas (R$)

10.921.469,00

Despesas Pagas (R$)

10.807.294,69

Pago /Empenhado

98,95%

Inscritos em RPNP

114.174,31

Não Utilizado (R$)

1.175.642,00

d. 8282: reestruturação e expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Ação 8282
Reestruturação e expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Despesas Previstas (R$)

Total geral ação 8282
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10.829.017,00

Despesas Empenhadas (R$)

8.410.409,28

Despesas Pagas (R$)

5.657.015,64

Pago /Empenhado

67,30%

Inscritos em RPNP

2.753.393,64

Não Utilizado (R$)

3.428.077,00
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e. 4572: capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação
Ação 4572
Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação

Total geral ação 4572

Despesas Previstas (R$)

Despesas Empenhadas (R$)

1.162.000,00

1.162.000,00

Despesas Pagas (R$)

477.180,20

Pago /Empenhado

41,10%

Inscritos em RPNP

681.469,23

Não Utilizado (R$)

0,00

5.2.4 PRINCIPAIS DESAFIOS NA GESTÃO DE CUSTOS
Um dos principais desafios orçamentários e financeiros da UFOP para
os próximos exercícios é a manutenção dos patamares de recursos e
a recuperação de perdas anteriores em razão da política de ajuste
fiscal promovida pelo governo federal nos últimos anos. Outro desafio consiste na possibilidade plena da utilização dos recursos diretamente arrecadados, que têm origem na prestação de serviços de estudos e pesquisas, serviços de hospedagem e alimentação, serviços
administrativos, taxas de uso de imóveis, entre outras. Deverão ser
implementados esforços para desobstrução de restrições para utilização do excesso de arrecadação em relação aos montantes previstos quando da elaboração das propostas orçamentárias anuais.

ditados pela IN n. 05 e a implementação do Plano Anual de Contratações, por meio do sistema Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC). No âmbito institucional, destacam-se o PDI, o Plano de
Gestão e o Plano Anual de Ações, além da reestruturação da estrutura de governança por meio da implementação no novo organograma
e mapa de competências (em andamento). Destaca-se também o desenvolvimento do Sistema Integrado de Planejamento Institucional
e o Gerenciamento Patrimonial e de Contratações, já aprovado pelo
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.

No tocante à melhoria da qualidade dos gastos públicos no âmbito a
Instituição, várias frentes estão sendo empreendidas, entre as quais
podem-se destacar os mecanismos de planejamento da contratação

Vinculada à Pró-Reitoria de Administração (Proad), a Coordenadoria
de Gestão de Pessoas (CGP) tem como finalidade coordenar e implementar as políticas de desenvolvimento da gestão de pessoas no âm-
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5.3. Gestão de pessoas

Universidade Federal de Ouro Preto

bito da Universidade. O PDI da Instituição direciona a gestão de pessoas a alguns objetivos principais: (1) aprimorar a gestão de pessoas
com a utilização dos dados referentes à vida funcional dos servidores
(relatórios, estatísticas, processos, etc.); (2) aprimorar o desenvolvimento do servidor no exercício do cargo; (3) proporcionar condições
que favoreçam a saúde dos servidores e a qualidade de vida no trabalho; e (4) promover maior interação entre a Universidade e a comunidade local/sociedade. Desta forma, a CGP visa estabelecer políticas
de gestão de pessoas e qualidade de vida para atender os objetivos
institucionais e profissionais.

A avaliação da força de trabalho exposta neste item destaca a distribuição dos servidores por faixa salarial, gênero, deficiência, etnia,
faixa etária, situação funcional, carreira, área de trabalho e unidade
de exercício.
AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

1.753
Servidores

5.3.1 Conformidade geral
A Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) é o dispositivo legal e instrumento estratégico de promoção da atuação dos órgãos vinculados ao Sistema
de Pessoal Civil (Sipec), sobretudo na implementação de políticas e
práticas de gestão de pessoas. Outro instrumento legal relacionado
diretamente à Gestão de Pessoal na Administração Pública é a Constituição Federal de 1988, além de diversas outras leis, decretos e instruções normativas.

928

728

96

Docentes

Técnicos
administrativos

Docentes
substitutos

5.3.2 AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A UFOP, com base em estudos permanentes e cotidianos, apurou os
seguintes resultados no que diz respeito à sua força de trabalho: em
2019, eram 1.752 servidores, sendo 1.652 efetivos; dos efetivos, 1.024
eram docentes e 728 TAEs; dos contratados, eram 96 docentes substitutos ou temporários; de todos, a média de idade era de 43,6 anos.
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44,3 anos

Média de idade
dos docentes

42,9 anos

Média de idade dos
técnicos administrativos

43,6 anos

Média de idade
dos servidores
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5.3.2.1 Perfil dos servidores
Os gráficos demonstram que o corpo de
servidores da UFOP é formado majoritariamente por homens (59%), enquanto os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) informam que
51,3% da população brasileira é composta
por mulheres14.

Em relação às categorias que compõem o
quadro de servidores, verifica-se que 56%
são docentes e 44% são técnicos administrativo em educação.

• Categorias

• Raça
0,7%

• Gênero

categorias

20,8%
44%

56%
gênero

41%

59%

Masculino
14

Feminino

Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.htmlpois
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amarela (1%) e indígena (0%) juntas, sendo
quase igual à porcentagem de declarações
para branca (40%). Considerando essa informação e antes da realização de um censo racial, não é possível fazer comparações entre
os dados da UFOP com os dados de classificação racial da população brasileira.

4,3%

raça

40,2%

Docentes
TAEs

No que se refere à raça, inicialmente destaca-se que os dados indicaram um alto índice de resposta para a opção “não declarado”: 34%. Essa informação revela que há a
necessidade institucional de se realizar um
censo racial em relação aos servidores. A informação “não declarado” é maior do que as
declarações de cor parda (21%), negra (4%),

34%
0,1%
Servidores declarados brancos

Servidores que não declararam

Servidores declarados pardos
Servidores declarados pretos

Servidores declarados amarelos

Servidores declarados indígenas
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Servidores declarados indígenas

• Raça

a. Perfil dos docentes
A informação sobre gênero na categoria docente é importante quando comparada com os dados do Censo da Educação Superior de 2016
produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), segundo o qual 57,2% das matrículas nos cursos de graduação no Brasil são de mulheres15. O mesmo Censo revela
que, em relação à porcentagem dos professores do ensino superior, os
homens são maioria, sendo 45,5% mulheres. Quando comparado com
os dados da UFOP de 2019, verifica-se que a desigualdade de gênero
quanto à alocação do corpo docente é maior do que a média nacional.

• Gênero
369

RAÇA DOCENTE

Amarela
0,5%

17%
Preta
2,6%

raça

45%

34,7%

Docentes declarados brancos

Docentes que não declararam

Docentes declarados pardos

Indígena
0,1%

Docentes declarados pretos

Docentes declarados amarelos

Docentes declarados indígenas

FORMAÇÃO
DOCENTE
• Formação
FORMAÇÃO DOCENTE

gênero

15%

39,8%

Especialização
1,8%

60,2%
559

15

Masculino
Feminino

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/mulheres-sao-maioria-naeducacao-superior-brasileira/21206
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formação 83,2%

Docentes com doutorado
Docentes com mestrado

Docentes com especialização
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•RAÇA
Raça
TAES

b. Perfil dos TAEs

• Gênero

25,5%

314

raça

Preta
6,6%

gênero

43,1%

TAEs declarados brancos

TAEs que não declararam

TAEs declarados pardos
TAEs declarados pretos

TAEs declarados amarelos

•FORMAÇÃO
Formação
TAES
Masculino

Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.

Doutorado
4,3%

20,9%

Feminino

A divisão de gênero na categoria técnico-administrativa acompanha
os dados macro dos servidores da UFOP. Enquanto o corpo de servidores da UFOP é formado majoritariamente por homens (59%), na
categoria técnico-administrativa os homens correspondem a 57%.
Observa-se que os dados revelam uma distinção em relação aos dados do PNAD do IBGE, que informam que 51,3% da população brasileira é composta por mulheres16.
16

33,9%

33,1%

56,9%
414

Amarela
0,8%

29,9%
12,8%
1º grau incompleto
4,3%
1º grau completo
2,5%

formação
TAEs com especialização

25,4%

TAEs com mestrado

TAEs com doutorado

TAEs com ensino superior

TAEs com 2º grau completo
TAEs com 1º grau completo

TAEs com 1º grau incompleto

htmlpois
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Pelos dados do gráfico, verifica-se que a UFOP possui um corpo técnico-administrativo bem qualificado, do qual 80% possui ensino superior completo. Do total de técnicos, 30% possuem curso de especialização, 25% título de mestrado e 4% título de doutorado. Apenas
4% possuem primeiro grau incompleto. Apesar da boa qualificação,
há, ainda, espaço para o desenvolvimento de políticas de capacitação
que visem à continuidade da qualificação dos TAEs, como incentivos
para realização de cursos de mestrado e, especialmente, doutorado.

5.3.2.2 Jornada de trabalho
Docentes

Dedicação exclusiva

40 horas semanais
30 horas semanais

30h semanais
0,1%
40h semanais
6,5%

20h semanais
0,8%

TAEs
20h semanais
0,8%

24h semanais
0,1%

25h semanais
0,5%

30h semanais
1,4%

96,6%

40 horas semanais
30 horas semanais

25 horas semanais
24 horas semanais

40h semanais
96,6%

20 horas semanais

A distribuição da carga horária dos servidores técnico-administrativos
em educação revela que 97% possuem jornada de 40h. As demais jornadas podem decorrer da opção dos servidores por alteração administrativa do regime de trabalho ou da regulamentação legal de algumas profissões que preveem uma jornada específica (por exemplo, jornalista).

5.3.2.3 Distribuição e alocação
Provimentos

92,7%
Dedicação exclusiva

Dedicação exclusiva
92,7%

40 horas semanais
30 horas semanais

7,8%

20 horas semanais

40 horas semanais

30 horas semanais
A jornada de trabalho dos docentes revela que 93% ocupam
exclusi25 horas semanais
vamente o cargo de magistério do ensino superior, em regime
24 horasdedisemanais
20 horas semanais
cação exclusiva.
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1,3%

90,9%
90,9%

Nomeação de caráter efetivo
Redistribuição

Nomeação de cago em comissão
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20 horas semanais
A nomeação em cargos efetivos e a redistribuição são formas
de provimento das vagas de trabalho no serviço público. A forma mais comum de
provimento é a nomeação, que decorre da realização de concurso público
para o preenchimento das vagas existentes no quadro de servidores das
instituições públicas. A redistribuição ocorre quando há troca de servidores entre instituições, diante de necessidade administrativa específica.
92,7%

Docentes

20 horas semanais

TAEs
95

Ingresso de docentes doutores
70

35
11

2017

2018

2019

5.3.3 Desenvolvimento humano
35

9

7

2017

1

29

2018

Nomeação caráter efetivo
Redistribuição

Nomeação cargo em comissão

2019

1

27

2

2017

6

2018

Nomeação caráter efetivo
Redistribuição

16
3

2019

1

Capacitação/qualificação

Nomeação cargo em comissão

O alto índice de docentes doutores (93%) demonstra uma alta e desejável qualificação dos docentes. Quando comparado com o gráfico
de qualificação/provimento (ingresso de docentes doutores), verifica-se que a UFOP vem desenvolvendo uma política pública de recrutamento de profissionais mais titulados, o que ajuda na composição
do índice de docentes doutores.
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Os dados informam que, a despeito das constantes e sistemáticas reduções dos recursos financeiros no orçamento das universidades públicas,
a UFOP tem mantido uma política sólida e crescente de capacitação e
qualificação dos seus servidores, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento profissional das pessoas que fazem parte da Instituição.

R$ 969,157.86

2016

R$ 777,453.16

2017

R$ 950,501.21

2018

R$ 649,418.87

2019
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Percentual e servidores capacitados/qualificados

TAEs afastados para qualificação

41,9%
32,7%

12

29,5%

28,5%

7

2016

2017

2018

2019

Afastamentos docentes
39

40

31

25
17

Doutoramento
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4

2016
43

2017

2018

Pos-doutoramento

8

2017

2018

2019

Além da política de capacitação dos servidores por meio da educação
formal, a UFOP também tem investido em formação complementar
nas áreas administrativa e acadêmica como forma de capacitação
para atividades importantes e específicas relacionadas com as atividades fim da própria Universidade: ensino, pesquisa e extensão.
Contudo, os dados informam que há uma inconstância no desenvolvimento dessas ações de qualificação profissional, o que é explicado
pela variação dos recursos financeiros destinados às universidades
no orçamento público.

2019
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5.3.4 Recursos destinados a pessoal

Cursos para área administrativas
54

47

Os gastos com pessoal representam cerca de R$ 390 milhões. Comparado com os gastos de 2018, houve uma evolução de 4,84%.

53

Além do aumento vegetativo da folha de pagamento, são justificativas
para elevação dos gastos com pessoal: novos provimentos, conforme
já mencionado; aposentadorias; promoções e incentivo à qualificação.
25

2019
2016

2017

Cursos para área acadêmica

2018

2019

2018
2017

20

R$ 330.00
13

12
9

2016
110

2017

2018

2019

R$ 340.00

R$ 350.00

R$ 360.00

R$ 370.00

R$ 380.00

R$ 390.00

R$ 400.00

5.3.5 Governança e desempenho
Em relação à avaliação de desempenho, progressões funcionais e estágio probatório, a UFOP segue as determinações legais que regem
as carreiras profissionais de seus servidores. Há, também, normatização interna que especifica os procedimentos administrativos necessários ao desenvolvimento dessas atividades17.
17

Disponível em: https://cgp.ufop.br/
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Faixa etária dos docentes ativos da UFOP por gênero e etnia

• Governança
34

18

1

CD1

2

6

CD2

3

7

CD3

10

11

CD4

Masculino

11

FG1

Feminino

• Governança/gênero

8

FG2

7

FG3

• FG/gênero

• CD/gênero

41%

41%

40%
59%

59%
Masculino
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12

Feminino

60%
Masculino
Feminino

Masculino
Feminino
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Os dados sobre a governança informam que
os cargos de liderança da Instituição repetem a mesma proporção de gênero que o
corpo de servidores da Universidade. Duas
questões se destacam nesse aspecto. A primeira é que o preenchimento e ocupação
dos cargos ocorre de forma distinta em alguns níveis administrativos, ou seja, grande
parte dessas posições de liderança são ocupadas por eleição entre os pares dentro de
um setor administrativo, como, por exemplo, chefias de departamento, coordenação
de curso (de graduação e de pós-graduação)
e diretoria de institutos e escolas, e algumas
dessas posições são ocupadas por livre nomeação da Reitoria. As duas situações são
reguladas por disposições legais e pelo Estatuto e Regimento da Universidade. A segunda questão é que há uma possibilidade de
variação desses dados por razões diversas e
conjunturais (como, por exemplo, um setor
administrativo que tenha sua composição de
gênero com 95% de homens e 5% de mulheres), sendo certo que as posições de livre nomeação possuem uma maior elasticidade na
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composição dos índices. Por fim, destaca-seque, em que pese os dados apontarem para
uma desigualdade de gênero, atualmente e
pela primeira vez em sua história institucional, a UFOP possui como ocupante do cargo
administrativo máximo (Reitoria) uma mulher.

5.3.6 Principais desafios na gestão
de pessoas
A UFOP está em fase de implantação do seu
novo organograma. Após essa etapa, iniciará
o mapeamento de competências, associando-o às atividades dos gestores das unidades acadêmicas e administrativas na consecução dos objetivos institucionais.
Além dos supraciados, destacam-se também
novos desafios e ações:
•• necessidade de recomposição da força de
trabalho com reposição de vagas;
•• dimensionamento da força de trabalho;
•• atualização cadastral dos servidores da
Instituição.

5.4. Gestão patrimonial e
infraestrutura
5.4.1 Conformidade geral
A gestão patrimonial e a gestão de infraestrutura são orientadas pela Coordenadoria
Assuntos Patrimoniais e pela Prefeitura Universitária, respectivamente. Esses setores
estão vinculados à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, a partir da implantação do novo organograma, conforme
resolução CUNI 2304, de 18/10/2019.
Considerando os aspectos legais, a gestão
de infraestrutura e patrimonial da UFOP
está em conformidade com os termos dos
artigos 37 e 75 da Constituição Federal 1988,
as Leis n. 4.320/1964 e 8.666/1993, o Decreto-Lei n. 200/1967, a Instrução Normativa Sedap n. 205/1988, o Decreto n. 9.373/2018, a
Lei Complementar n. 101/2000, Instruções
Normativas da SPU e demais instrumentos
legais que regem a gestão patrimonial na
Administração Pública.
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5.4.2 Principais investimentos de capital
Em 2019 foram investidos em obras, reformas e adaptações estruturais recursos que totalizam do
montante de R$ 4.622.115,90. Esse valor representa R$ 2.034.001,03 a mais que o exercício de 2018.

Principais obras desenvolvidas em 2019
R$ 99,911.62

6,7%

R$ 1,974,953.37

33,3%

13,3%

R$ 547,800.67

R$ 720,253.70

20%
26,7%
R$ 1,279,196.54

Conclusão da 1ª fase de construção do Centro Minero Metalúrgico no Campus Morro do Cruzeiro
Reforma geral do Bloco B do ICEA em João Monlevade

Perfuração do poço artesiano no Centro de Artes e Convenções da UFOP - Cacop
Reforma/ Adaptação da acessibilidade externa do Campus Morro do Cruzeiro

Reforma/ Adaptação da acessibilidade externa do Campus de João Monlevade - Icea

•• As obras de reforma e adaptação da acessibilidade em Ouro Preto, no Campus Morro do Cruzeiro, e
em João Monlevade, no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas (Icea), totalizaram R$ 1.268.054,37.
Foram instalados, nos dois campi, orientadores podotáteis para fornecer auxílio na locomoção de deficientes visuais e passagens elevadas para cadeirantes.
•• A conclusão da 1ª fase de construção do Centro Mínero Metalúrgico (CMM) no Campus Morro do
Cruzeiro totalizou R$ 1.974.953,37. Foram construídos laboratórios, áreas técnicas e instalações sanitárias (prédio localizado posterior ao Demin).
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•• A reforma geral do Bloco B do Icea totalizou R$
1.279.196,54, incluindo reformas de laboratórios e salas de
aulas multidisciplinares.
•• A perfuração do poço artesiano no Centro de Artes e
Convenções da UFOP (Cacop) totalizou R$ 99.911.62. A
obra foi necessária para suprir
a demanda de água no campus Morro do Cruzeiro.
Em relação aos equipamentos e
materiais permanentes, a Universidade recebeu, em doação
por meio de projetos de pesquisas de instituições de apoio, somada ao investimento de capital
do governo federal, um montante no valor de R$ 5.518.795,03.
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5.4.3 Desfazimento de ativos
Os desfazimentos totalizaram um montante de R$ 937.654,74. Foram
doados:
•• 25 veículos antieconômicos e uma carroceria ociosa;
•• 10 veículos para a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no
valor de R$ 430.077,61 - Processo 23109.002873/2019-62;
•• 9 veículos para a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no valor de R$326.954,53 - Processo
23109.003063/2019-23;
•• 6 veículos e uma carroceria para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto
(PMOP), no valor de R$ 180.622,60 - Processo 23109.003902/201911.

5.4.4 Locações de imóveis e equipamentos
Em 2019 a Universidade possuía dois imóveis alugados de terceiros,
dois a menos comparado ao ano de 2018. A devolução de três imóveis
e a realocação dessas unidades em imóveis próprios gerou uma economia de R$ 39.514,27.
Destaca-se a locação do prédio que abriga o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) na cidade de Mariana, que ocasionou um aumento de R$ 16.485,73 em relação ao ano anterior (Termo de Contrato n. 015/2019).
O contrato de aluguel do prédio do ICHS foi necessário devido ao término do contrato de comodato celebrado entre a UFOP e a Arquidio114

cese de Mariana, no qual esta última cedeu o prédio por um período
de trinta anos. Entretanto, a Arquidiocese não renovou o contrato de
comodato e o imóvel foi alugado pelo valor de R$14.000,00 mensais
por mais quatro anos.
Houve também o aluguel de 13 imóveis para terceiros, totalizando
um montante de R$1.216.722,43.

Locação de Imóveis
R$ 120.000,00

R$ 100.000,00
R$ 80.000,00

R$ 87.166,96

R$ 103.652,69

R$ 60.000,00
R$ 40.000,00

R$ 16.485,73

R$ 20.000,00
R$ 0,00

2018

Fonte: Coordenadoria de Assuntos Patrimoniais.

2019

Aumento

No que tange à arrecadação com aluguéis para terceiros, o valor total
foi de R$ 1.216.722,43. Entretanto, cabe destacar que os valores provenientes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal incluíram
aluguéis de anos anteriores (2015) que não haviam sido pagos.
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5.4.5 Principais desafios da
gestão patrimonial e de
infraestrutura
Entre os principais desafios da gestão patrimonial e de infraestrutura, destacam-se:
•• Implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads).
•• Reavaliação de todos os bens imóveis da
Universidade, de modo que seu valor justo
(valor de mercado proveniente de laudo
de avaliação) possa ser informado, traduzindo-se numa base mais fidedigna a considerar suas atualizações anuais via Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso
Especial da União (SPIUNet).
•• Reestruturação do Setor de Desfazimento, responsável pelo recolhimento dos
bens, redistribuição para outros setores
da Universidade, desfazimento e solicitação de baixa patrimonial.
•• Restauração das matrículas e sucessivos
registros dos imóveis da UFOP.
Considerando os desafios expostos, são propostas as seguintes ações:
•• Iniciar o processo de implantação do Siads
e realizar o inventário de bens móveis por
empresa contratada.
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•• Instaurar processo licitatório para a contratação de empresa ou de profissional especialista em reavaliação de imóveis, devidamente habilitado com registro ativo no
Crea ou no CAU.
•• Alocar um servidor no Setor de Desfazimento para que fique responsável pelas
atividades do setor e auxilie a Comissão
de Desfazimento de Bens em seus trabalhos.
•• Iniciar processo licitatório para a contratação de empresa ou de profissional especialista em regularização de imóveis, devidamente habilitado com registro ativo no
Crea ou no CAU.

5.5. Gestão da tecnologia da
informação
5.5.1 Conformidade legal
A Gestão da Tecnologia da Informação é
desenvolvida pelo Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI) vinculado à Reitoria. O setor é responsável por orientar e coordenar
as ações voltadas à tecnologia. Normatizada por diversas leis, decretos, instruções
normativas e portarias, as principais são:

Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02, Decreto
n. 5.450/05, IN n. 4 - IN MP/SLTI n. 4/2014 e
Portaria MP/STI n. 20/2016. Internamente,
o principal instrumento que conduz as ações
da UFOP é o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC).
Para auxiliar o processo de gestão, foi recomposto, em junho de 2018, o Comitê de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(CTIC). Entre suas competências destacam-se a elaboração e aprovação do PDTIC com
periodicidade mínima bianual e revisão anual e a elaboração e aprovação de políticas,
normas e planos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

5.5.2 Modelo de governança de TI
Com a intensificação dos trabalhos do CTIC,
a instituição elaborou o seu Plano Diretor
de TIC (PDTIC). O PDTIC UFOP 2020-2021,
aprovado em 3 de dezembro de 2019 (Processo SEI n. 23109.203442/2019-11), alinhou
as ações de TI frente aos objetivos estratégicos contidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e tornou o PDTIC um documento norteador, sob o ponto de vista estratégico, de todo o trabalho e ações desen115

volvidos no âmbito da TI na UFOP, contribuindo fortemente para as atividades desenvolvidas pelo NTI.
O NTI potencializa a comunicação entre os agentes e disponibiliza informações e soluções estratégicas, táticas e operacionais à administração. Setor essencial para os serviços da Universidade, busca automatizar e agilizar processos, economizar recursos e garantir a segurança dos
dados. Atualmente, está estruturado em três áreas: Gerência de Projetos, Gerência de Serviços e Escritório de Governança de TI.
a. Estrutura organizacional

ctic

estrutura organizacional DTI

nti
Gerência de
Projetos

Gerência de
Serviços

Escritório de
Governança de TI

ufop
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b. Gerenciamento de serviços
O gerenciamento dos serviços de TI é baseado nas melhores práticas do framework ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library version 3). As práticas já implementadas são:
Catálogo de Serviços: está disponível no site do NTI (www.nti.
ufop.br). Os serviços oferecidos pelo setor estão distribuídos em
quatro categorias:
1. equipamentos e aplicativos;
2. internet e comunicação;
3. segurança;
4. sistemas.

Gerenciamento do Nível de Serviço: gerencia a qualidade dos serviços de TI conforme os acordos firmados entre a administração e
o NTI, os chamados Acordos de Nível de Serviço (ANS). O objetivo
é manter e melhorar a qualidade dos serviços através de um ciclo
constante de acordos, monitoração, relatórios e melhoria dos níveis de serviços estrategicamente focados no negócio.
Melhoria Contínua de Serviço: após solução do incidente ou requisição, todos os usuários são convidados a responder a pesquisa de
satisfação do serviço prestado pelo setor de TI.

Central de Serviços: área do NTI que tem como objetivo
ser o ponto único de contato entre os usuários e o setor.
Gerenciamento de Incidentes: tem como missão restaurar os serviços o mais rápido possível com o mínimo de interrupção, minimizando os impactos negativos nas áreas de negócio. Os incidentes
são gerenciados pela ferramenta GLPI (solução WEB Open-source
completa para gestão de TI).
Gerenciamento de Requisições: tem como objetivo atender os
serviços que estão disponíveis no catálogo de serviços. As requisições são gerenciadas pela ferramenta GLPI.
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No ano de 2019, foram registrados 2.856 incidentes. Destes,
2.355 foram solucionados alcançando uma taxa de conclusão de 82,46%. Foram computadas também 3.888 requisições. Destas, 3.250 foram finalizadas, alcançando uma taxa
de solução de 83,59%.
Foram respondidos, 698 formulários de satisfação. Com
margem de erro de 3,47% e nível de confiança de 95%, a
amostra apresenta que aproximadamente 96,70% dos usuários consideram o atendimento do NTI “Bom” ou superior
a esta classificação.
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5.5.3 Montante de recursos aplicados em TI

5.5.5 Principais iniciativas (sistemas e projetos)

Em 2019 foram investidos R$ 3.188.235,32 em TI, com destaque para
os recursos destinados à atualização do parque de TI (equipamentos)
da UFOP.

As iniciativas de TI foram alinhadas com as diretrizes do PDI UFOP, ao
longo do ano de 2019. Entre elas, destacam-se:
1

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Soluções do NTI.

2

Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3

Elaboração da Política de Segurança da Informação e Comunicações da UFOP.

4

Desenvolvimento de websites institucionais.

5

Desenvolvimento de um Sistema para Reserva de Equipamentos Multiusuário.

6

Desenvolvimento de um Sistema de Elaboração de Fichas Catalográficas para
as Bibliotecas.

7

Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Soluções do NTI.

8

Desenvolvimento do aplicativo móvel da UFOP.

9

Desenvolvimento de um Sistema para a Gestão de Contratos e Convênios.

10

Desenvolvimento de um Sistema de Planejamento de Contratação e Serviços
e Materiais.

2019

11

Desenvolvimento de um Sistema de Comprovante de Rendimentos para
Pessoa Jurídica.

12

Automatização das Rotinas no Processo Seletivo para Vagas Residuais

5.5.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI

13

Disponibilização do Banco de Informação de Registro de Diplomas.

14

Desenvolvimento de um módulo de requerimento on-line de emissão de
diploma (1ª e 2ª vias) integrado ao SEI.

15

Módulo de requerimentos on-line da pós-graduação.

16

Desenvolvimento da segunda fase do Sistema de Gestão da Extensão.

R$ 4.245.596,63

R$ 4.000.000,00

R$ 3.188.235,32

R$ 3.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.612.303,49

R$ 1.000.000,00

R$ 0,00

2017

Serviços continuados

R$ 107.995,96

2018

Bens de capital

Bens de custeio

Dentre as principais contratações no ano de 2019, destaca-se a atualização do parque de TI (aquisição de estação de trabalho, notebook
e equipamentos de videoconferência) para atender a comunidade da
UFOP, no valor de R$ 2.549.761,95.
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5.5.6 Segurança da informação
Outra competência do CTIC é a elaboração da Política de Segurança
da Informação e Comunicação (PoSIC), aprovada em 3 de dezembrode 2019 (processo SEI n. 23109.203442/2019-11), que estabelece as
orientações e diretrizes corporativas gerais de segurança e controle
dos ativos de informação da UFOP, ou sob sua guarda, objetivando a
sua proteção e a prevenção de responsabilidade legal para todos os
usuários. Integram também a PoSIC normas gerais e específicas de
segurança da informação e comunicações, bem como procedimentos complementares destinados à proteção dos ativos de informação e à disciplina de sua utilização, emanados no âmbito da UFOP.

são instruídos a fornecerem uma plataforma robusta e confiável, e
os usuários são orientados a se comportarem de forma mais segura
durante a utilização de tais serviços.Por fim, vale lembrar que a UFOP
pertence à chamada rede Ipê19 (infraestrutura de rede Internet), a qual
é dedicada à comunidade brasileira de ensino superior e pesquisa20.

Orientado pelo PoSIC, o NTI é o órgão responsável pela segurança da
informação da UFOP. Para tanto, realiza ações que têm o objetivo de
viabilizar e assegurar a disponibilidade, integridade, confiabilidade e
autenticidade das informações.

Os processos licitatórios e os contratos firmados pela UFOP obedecem a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993; a Lei n. 10.520, de 17 de
julho de 2002; o Decreto n. 5.450, de 31 de maio de 2005; a IN SLTI/
MPOG n. 5 de 26 de maio de 2017; a Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006; a Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007; o
Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015. Também seguem as Instruções Normativas da Administração Pública Federal, os Manuais de
Procedimentos para Solicitação de Materiais e/ou Serviços no âmbito da UFOP e o Manual de Fiscalização de Contratos.

Desde 2013, o grupo de trabalho CSIRT-UFOP18 (Computer Security
Incident Response Team – UFOP) acompanha os incidentes de segurança relacionados aos serviços de TI. Mais ainda, tem como princípio
básico a atuação preventiva. Assim, os administradores dos serviços

5.6. Gestão de licitações e contratos
5.6.1 Conformidade legal

19

Mais informações em: https://www.rnp.br/servicos/conectividade/rede-ipe

20

18

O grupo é composto por uma equipe multidisciplinar de colaboradores do quadro de servidores do NTI.
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Essa rede interconecta as universidades e seus hospitais, institutos de pesquisa e instituições culturais da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa. Diante disso, é importante destacar que os computadores conectados à rede Ipê são monitorados pelo
Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança (Cais), que opera como grupo de resposta de primeiro nível para a rede
acadêmica brasileira e atua na detecção, resolução e prevenção de incidentes de segurança. Com base no apoio de vários
grupos acadêmicos do Brasil e da América Latina, o Cais também atua na disseminação de boas práticas em segurança da informação.
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SOLICITAR
AQUISIÇÃO

ANALISAR
SOLICITAÇÃO

?

Reprovado

Aprovado

ESTUDO
PRELIMINAR

?

Para aquisição de materiais e serviços, os setores formalizam as demandas à Coordenadoria de Suprimentos (CSU), setor responsável
pelas licitações. Quando cabível, a CSU constitui equipe de planejamento da contratação para elaboração do estudo preliminar e estudo de riscos. Após a conclusão do planejamento, o setor demandante
elabora o termo de referência e encaminha a solicitação de contratação ou compra juntamente com a documentação necessária, por
intermédio do Sistema de Pedido de Aquisição de Mercadorias e Ser120

RECEBER

ELABORAR
PAMCS E TR

Divisão de
Almoxarifado

Coordenadoria
de Suprimentos

Solicitante

Processo de aquisição de mercadorias e serviços

Aprovado

Reprovado

Material/
serviço

AQUISIÇÃO
(Lei 8.666)

RECEBIMENTO
DO MATERIAL

viços (Sistema PAMCS). A CSU, após definir a modalidade de licitação,
procede à abertura do devido processo e instaura os procedimentos
necessários. Os editais e termos de referências utilizados são os padrões da Advocacia Geral da União (AGU). Após a instrução do processo com solicitação do demandante, planilha de formação de preços,
minuta de edital, isso é enviado para parecer jurídico. Após o retorno
e ajustes propostos pela área jurídica, o edital é publicado para licitação. Todo o processo é operacionalizado pelo Portal de Compras do
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Governo Federal. Quando o objeto da licitação é realizado por meio
de contrato, a execução obedece as regras estipuladas no termo de
referência, termo de contrato, além da legislação e normas complementares afetas ao objeto.
Entretanto, há muito que se trabalhar com os responsáveis pela gestão dos contratos, tendo em vista que a porcentagem de não conformidades ainda é considerável. É sabido que a melhoria contínua dos
processos está atrelada ao redesenho destes e à capacitação permanente dos executores e gestores. Além disso, faz-se imperativa a
conscientização dos envolvidos, inclusive dos membros da alta gestão, sobre a importância do cumprimento das etapas dos processos e
da identificação e correção das falhas, promovendo, assim, o gerenciamento de riscos efetivo nas compras públicas.

5.6.2 Detalhamento das contratações por finalidade e
especificação
FINALIDADE

MONTANTE

Locação de mão de obra

R$ 15.512.857,22

Contratos de serviços - pessoa jurídica

R$ 16.725.712,20

Contratos de fornecimento de material de
consumo, passagens e serviços de TI

R$ 1.530.146,10

Contratos de obras

R$ 3.090.367,97
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5.6.3 Contratações mais relevantes
Todas as contratações da UFOP estão diretamente ligadas ao cumprimento de sua missão institucional e, por sua vez, estão associadas
aos objetivos estratégicos aprovados em seu PDI. De modo geral, as
justificativas contratuais estão alinhadas à legislação vigente e aos
objetivos estratégicos.
Ainda em relação às contratações, há dois grupos de despesas em
que o gestor tem discricionariedade para alocar os recursos no orçamento consignado a cada exercício financeiro: despesas correntes e
despesas de investimento. No tocante às despesas correntes, as contratações mais relevantes estão relacionadas a duas principais naturezas: contratação de serviços de mão de obra terceirizada e serviços
de pessoa jurídica.
1. Serviços de Locação de Mão de Obra
Em relação à contratação de pessoal terceirizado, observa-se que
os recursos alcançaram, em 2019, 39,4% do total das despesas correntes. Isso ocorre especialmente devido à Lei n. 9632/98, que dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal, de onde surge a necessidade de contratação de mão de
obra terceirizada, com tendência de crescimento nos próximos anos.
Acrescenta-se ainda, como fator preponderante, a aposentadoria de
servidores efetivos ocupantes de cargos extintos.
2. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Os recursos associados à contratação de serviços terceirizados de
pessoa jurídica alcançaram, em 2019, 21,47 % do total das despesas
121

correntes. As principais contratações desse
grupo estão relacionadas aos serviços essenciais para a manutenção e o funcionamento
dos setores, tais como serviços de energia
elétrica, fornecimento de refeições no Campus João Monlevade, locação de impressoras
multifuncionais, imprensa nacional, dentre
outros.
3. Fornecimento de Material de Consumo
No que diz respeito ao fornecimento de
material de consumo, as contratações mais
relevantes estavam relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios para os
restaurantes universitários. Em razão da
mudança no processo de funcionamento
e gerenciamento da coordenadoria de restaurante, a UFOP, a partir de 2019, passa à
terceirização total do serviço, cabendo à
empresa contratada o fornecimento de refeições incluindo os gêneros, pessoal e toda
a logística de preparo e distribuição.

5.6.4 Contratações diretas
Despesas totais por modalidade de contratação
Relação de Dispensas de Licitação - DL/2019
Quantidade

Valor (R$)

55

Art. 24, inciso II da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

338.921,54

1

Art. 24, inciso III da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

2.028,04

4

Art. 24, inciso IV da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

3.154.247,90

1

Art. 24, inciso XIII da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

4.948.200,00

1

Art. 24, inciso XVI da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

170.858,27,00

Valor Total:

8.443.397,48
Relação de Inexigibilidades de Licitação - IL/2019

Quantidade

Fundamento legal

Valor (R$)

31

Art. 25, caput da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

812.474,64

5

Art. 25, inciso I da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

153.311,74

6

Art. 25, inciso II da Lei n. 8.666, de 21/06/1993.

22.172,45

Valor Total:

122

Fundamento legal

987.958,83
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Despesas empenhadas e pagas - contratação direta

despesas empenhadas

2017

2018

R$ 17.563.636,96

R$ 22.903.134,86

despesas pagas

2019

R$ 15.056.378,56
Dispensa de Licitação

2017

2018

2019

R$ 14.331.818,69

R$ 20.859.441,93

R$ 11.867.442,37

Inexigibilidade

Total geral

- Fazer um gráfico tipo a UFRN (pag 162), com o número de processos por tipo.

5.7. Informações adicionais

5.6.5 Processos de contratação em 2019

167 PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES EM 2019

5.7.1 Gestão das multas aplicadas em decorrência da
atividade de fiscalização

26

Adesão
Carta convite 1
Cotação eletrônica

13
46

Dispensa licitação
Inexigibilidade licitação
Pregão eletrônico
Registro preço
Registro preço (antigo) 1
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41
13

R$ 21,5
MILHÕES

As multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização fazem parte do processo de gestão contratual e seguem a legislação
aplicável, com base nas sanções previstas no termo de referência/
termo de contrato e, ainda, nos procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização de Contratos no âmbito da UFOP, resguardado o
direito à ampla defesa e ao contraditório.

26

Juntamente à decisão de aplicação é gerada uma Guia de Recolhimento da União no código de receita referente a multas contratuais.
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Conforme o caso, é decidida a retenção do valor com base no crédito
existente em favor da contratada. Os valores arrecadados compõem
o rol de recursos diretamente arrecadados (receitas próprias) e são
destinados à cobertura de despesas correntes da Instituição.

5.7.2 Renúncia de receitas
O § 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe sobre o
alcance do significado de renúncia de receita para os limites estabelecidos:
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
Na UFOP, a renúncia se limita às isenções concedidas em razão das
políticas de assistência estudantil na concessão de bolsas para os
serviços de alimentação nos restaurantes universitários e, ainda, às
isenções parciais ou totais nas taxas de inscrição em concursos por
critérios socioeconômicos.

5.8. Sustentabilidade ambiental
No âmbito do novo organograma institucional, foi criada a Divisão
de Meio Ambiente, vinculada à Coordenadoria de Projetos, Infraestrutura e Meio Ambiente. O novo organograma, já aprovado pelo
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Conselho Universitário, está em processo de implantação. Após essa
fase, pretende-se que a nova divisão seja responsável, principalmente, por:
•• estudar, planejar e implementar as ações de sustentabilidade ambiental no âmbito dos campi;
•• sugerir instrumentos de melhoria da qualidade ambiental no planejamento do uso de espaço físico dos campi;
•• estudar e desenvolver, em cooperação com outros órgãos da UFOP,
procedimentos a serem adotados no âmbito da gestão universitária;
•• implantar e atualizar, periodicamente, o Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFOP.

5.8.1 Critérios de sustentabilidade nas contratações e
aquisições
As contratações de obras, serviços de engenharia e serviços terceirizados realizadas pela UFOP estão alinhadas com as diretrizes estabelecidas no Decreto n. 7.746/2012, alterado pelo Decreto n.
9.178/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666/ 1993, que estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.
Dentre as exigências destacadas nos editais de obras da UFOP, são
exigidos:
Universidade Federal de Ouro Preto

•• A utilização somente de matéria-prima
florestal procedente de: (a) manejo florestal realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), devidamente aprovado pelo órgão competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama); (b) supressão da vegetação
natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sisnama; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente.
•• A comprovação da procedência legal dos
produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual.
•• A cópia dos Comprovantes de Registro do
fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais (CTF), mantido
pelo Ibama, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade válidos.
•• O Documento de Origem Florestal (DOF)
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a
emissão de tal licença obrigatória.
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•• A observação das diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos em legislação.
•• A destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, não podendo ser
dispostos em aterros de resíduos sólidos
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’água, lotes vagos, áreas protegidas por lei bem como áreas não licenciadas.
•• O respeito aos limites máximos de emissão de poluentes em qualquer instalação,
equipamento ou processo situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual.
•• A utilização de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior
em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

5.8.2 Ações de ensino, pesquisa e
extensão
Nos últimos anos, a Universidade apoiou diversas ações no campo do ensino, da pesquisa e da extensão visando à sustentabilidade.
Uma delas é o projeto Eletrocoleta, desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial
(PET) do curso de Engenharia Ambiental,
que tem como objetivo a coleta e descarte
ambientalmente correto de equipamentos
eletrônicos dentro do campus. Outro exemplo é o programa de extensão Engenharia
para a Sustentabilidade, que mantém um diálogo direto entre a prefeitura municipal, a
Universidade e cooperativas de materiais recicláveis, formulando convênios e parcerias.
Ainda no âmbito da extensão, o Circula Feira
proporciona espaços de venda de produtos
oriundos da agricultura familiar, promovendo a geração de trabalho e renda para as famílias de agricultores e viabilizando o acesso
a alimentos de qualidade com preços justos
para a comunidade universitária e local. Há
também pesquisas com foco em estudos dos
tratamentos dos efluentes da Universidade
e geração de energias alternativas desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação e de iniciação científica.
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6. Demonstrações contábeis
Os dados refletem a conformidade
contábil das demonstrações do exercício de 2019. A metodologia é pautada na Macrofunção 020315 - Conformidade Contábil, presente no Manual
SIAFI, documento que registra as normas e procedimentos operacionais
do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

6.1. Declaração do
contador
As demonstrações contábeis — Balanço Patrimonial, Demonstração de
Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro — e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro
de 2019, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei
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n. 4.320/64, com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e com o
Manual Siafi, exceto quanto aos assuntos mencionados a seguir:
Restrição

Título

315

Inconsistências na conformidade de registro de gestão.

603

Saldo contábil do almoxarifado divergente do RMA.

625

Falta de constituição de registro/
atualização de provisão de perdas prováveis.

632

Existência de saldo na conta de obras em andamento, estudos e projetos.

634

Falta de avaliação de bens móveis/imóveis/intangíveis e outros.

640

Saldo contábil dos bens móveis não confere com
o relatório mensal (RBM) expedido pelo
sistema de administração patrimonial (SAP).

653

Saldos alongados nas contas de
execução dos atos potenciais ativos.

Nota: A declaração completa com as descrições das restrições pode ser visualizada no link:
https://dof.ufop.br/demonstra%C3%A7%C3%B5es-cont%C3%A1beis
Fonte: DOF/Área de Contabilidade
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6.2. A contabilidade na UFOP

Conclusão
Diante do exposto, e ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração, ratifico que os demonstrativos contábeis
constantes do Siafi (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial,
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido) NÃO refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.
Declaro, ainda, que a responsabilidade pela Conformidade Contábil
do Órgão foi atribuída a este contador a partir de 19 de fevereiro de
2019, por meio da Portaria Reitoria n. 2045, de 27 de fevereiro de
2019. Ouro Preto (MG), 20 de janeiro de 2020.

Diego Miranda Machado Maia
RC/MG 105.397
Contador Responsável

A área de contabilidade da UFOP está diretamente ligada à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças, setor da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Dentre suas atividades estão:
•• Acompanhar e ajustar a movimentação contábil da UFOP.
•• Realizar a Conformidade de Registro de Gestão e a Conformidade
Contábil.
•• Coordenar as atividades de conciliação mensal do Relatório de Movimentações do Almoxarifado (RMA) e do Relatório de Movimentação de Bens Patrimoniais (movimentação de material permanente, obras, instalações e outros lançamentos solicitados pelo Setor
de Patrimônio.
•• Registrar a baixa contábil de convênios e contratos.
•• Realizar lançamentos e conciliações, diárias, mensais e anuais nas
contas contábeis.
•• Regularizar as inconsistências contábeis junto aos outros setores
da Coordenadoria.
•• Preparar as planilhas e demonstrativos contábeis para a elaboração da prestação de contas anual.

••
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•• Emitir os relatórios contábeis aplicados ao setor público que compõem o Relatório Anual de Gestão.
•• Realizar a Conformidade de Operadores do Siafi.
•• Analisar temas diversos inerentes ao setor.
Em 2019, integraram a equipe de contabilidade cinco servidores efetivos da Instituição:
Coordenação:
Eduardo Curtiss dos Santos - Diretor de Orçamento e Finanças
Beatriz da Conceição M. Ferreira - Coordenadora de Contabilidade

As demonstrações contábeis consolidam as informações de todas
as unidades gestoras vinculadas à UFOP, e são elaboradas a partir
das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). O objetivo principal das
demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a situação econômico-financeira da entidade, quais sejam: a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa em
determinado período ou exercício financeiro.As estruturas e a composição das demonstrações contábeis estão de acordo com as bases
propostas pelas práticas contábeis brasileiras, com base no modelo
PCASP. As notas explicativas são referentes às seguintes demonstrações contábeis:

Diego Miranda Machado Maia - Contador Responsável
Equipe Técnica
Mara Regina Gomes - Contadora
Rodrigo Pereira Chagas - Contador

6.3. Demonstrações contábeis
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) é uma Instituição Federal de Ensino Superior, com sede na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que tem como atividade-fim a promoção de
conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, além
de manter ampla e diversificada interação com a comunidade. Atualmente a UFOP é composta por 01 (uma) Unidade Gestora ativa, qual
seja a 154046, investida do poder de gerir recursos orçamentários e
financeiros próprios ou sob descentralização.
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1.
2.
3.
4.
5.

Balanço Patrimonial (BP);
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
Balanço Orçamentário (BO);
Balanço Financeiro (BF);
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

6.3.1 Normas legais e técnicas adotadas nas atividades
contábeis
As demonstrações contábeis da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei n.
4.320/1964, do Decreto-Lei n. 200/1967, do Decreto n. 93.872/1986,
da Lei n. 10.180/2001 e da Lei Complementar n. 101/2000. Abrangem
também as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCASP), do Conselho Federal de Contabilidade — Resolu
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ções do CFC n. 1.134 a 1.137/2008 e n. 1.366/2011, NBC T 16.6 R1,
16.7 e 16.11, NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP n. 01 a 21 —,o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ª Ed.
— vigente para o exercício de 2019) e o Manual Siafi, que contém as
orientações e procedimentos específicos por assunto.

mento da escrituração contábil, por meio dos critérios de compensação e de exclusão de itens das demonstrações que compensam ou
eliminam, respectivamente, as transações realizadas entre as entidades que compõem o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS),
ente econômico denominado União, do qual a UFOP faz parte.

6.3.2 Principais critérios e políticas contábeis

No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), essas operações são realizadas a partir da identificação das contas contábeis
que possuem o quinto nível igual a [2] - Intra - OFSS. As regras de
compensação são aplicadas às demonstrações: BP; BF; DVP; e DFC.
Na DMPL, apesar de serem exibidos os valores consolidados nos grupos que compõem o patrimônio líquido, não são aplicadas regras de
consolidação.

A estrutura do orçamento público federal é estabelecida pelo Manual Técnico de Orçamento, elaborado pela Secretaria de Orçamento
Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual (LOA) dispõe sobre a previsão
da receita e a fixação da despesa, no âmbito da União, compreendendo três orçamentos, quais sejam: a) o orçamento fiscal; b) o orçamento da seguridade social; e c) o orçamento de investimento das
empresas estatais independentes, isto é, aquelas que não dependem
de recursos do orçamento fiscal e da seguridade social para a manutenção das suas atividades. Todos os entes federativos elaboram
seu próprio orçamento, assim como a União. Para fins de consolidação das contas públicas, critérios econômicos, contábeis, fiscais, orçamentários, entre outros, os recursos do ente União compreendem
o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).

6.3.3 Consolidação das demonstrações contábeis
A União, administração centralizada do Governo Federal, adota a
metodologia de Consolidação das Demonstrações Contábeis no mo-

Há que se ressaltar também a prática contábil utilizada, denominada Ajustes de Exercícios Anteriores. Esses ajustes compõem a linha de Resultados Acumulados do BP (também composta pelo
Resultado do Exercício e pelos Resultados de Exercícios Anteriores), que recebem registros tanto positivos quanto diminutivos que afetam diretamente o Patrimônio Líquido do órgão, isto
é, sem transitarem pelas contas de resultado, por se referirem a
exercícios encerrados. Cabe destacar que as contas de Ajustes de
Exercícios Anteriores têm a finalidade de registrar os efeitos da
mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
A seguir, são apresentados os principais critérios contábeis adotados
no âmbito da UFOP.21
21
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Para acompanhar o relatório contábil completo, acesse: https://dof.ufop.br/demonstra%C3%A7%C3%B5es-cont%C3%A1beis
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•• Moeda funcional

•• Estoques

A moeda funcional utilizada é o real. Sendo assim, as Demonstrações
Contábeis da UFOP não apresentam registros em moeda estrangeira.

Compreendem os materiais em almoxarifado e o adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação
das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

•• Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e
aplicações de liquidez imediata. Os números são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Há também a possibilidade de redução de valores do estoque, por
meio das contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor
de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de
mercado.
•• Ativo realizável a longo prazo

•• Créditos de curto prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) adiantamentos concedidos; (ii) créditos por danos ao patrimônio; (iii) outros créditos a receber e valores a curto
prazo; e (iv) ajuste para perda de demais créditos e valores a curto
prazo. Os números são mensurados e avaliados pelo valor original e,
quando aplicável, são acrescidos das atualizações monetárias e juros.
•• Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não
destinadas a negociação, que não fazem parte das atividades operacionais do órgão. Os números são avaliados e mensurados pelo valor
de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
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Compreendem os direitos a receber a longo prazo, principalmente
com: (i) créditos não tributários; (ii) dívida ativa; (iii) empréstimos e
financiamentos concedidos; (iv) investimentos temporários; e (v) estoques. Os números são avaliados e mensurados pelo valor original
e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.
•• Investimentos
São compostos por participações permanentes avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP) na entidade controladora (União) e pelo Método do Custo. As participações permanentes
representam os investimentos realizados pela União em empresas,
consórcios públicos e fundos.

Universidade Federal de Ouro Preto

•• Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação,
amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem
como a redução ao valor recuperável e a reavaliação.
•• Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade,
são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de
produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e o montante acumulado
de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua
vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
No âmbito da UFOP, a maioria dos intangíveis está relacionada a softwares, classificados como de “vida útil definida”, os chamados softwares de prateleira. Os ativos intangíveis da UFOP são mensurados
ou avaliados com base nos valores de aquisição ou de registro. Os
intangíveis com vida útil definida passaram a ser amortizados a partir
do 3° trimestre de 2019.
•• Depreciação, amortização ou exaustão de bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o
custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos
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como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação
aplicável para os bens móveis é o das quotas constantes. Como regra
geral, a depreciação dos bens móveis deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização.
•• Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o
custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos
como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de depreciação
é aplicável aos bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet, e
para os bens móveis são utilizadas as quotas constantes.
•• Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão,
utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de Kuentzle, sendo
a depreciação iniciada no mesmo dia em que o bem é colocado em
condições de uso.
•• Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da UFOP são evidenciadas por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das
demonstrações contábeis.
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•• Provisões
Provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, de cujos pagamentos se espera que resultem para a entidade saídas de
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto.
•• Apuração do resultado
No modelo PCASP, é possível apurar os resultados Patrimonial, Orçamentário e Financeiro. A apuração do resultado patrimonial consiste na
confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD) constantes da Demonstração
das Variações Patrimoniais (DVP). A DVP evidencia as alterações (mutações) verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, que passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.

6.4. Resultados e demonstrações
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O
superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o
exercício e alteraram as disponibilidades da UFOP.
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6.4.1 Balanço patrimonial
O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos e sua evolução entre os ano de 2018 e 2019.
Ativo
Especificação

2019

Passivo
2018

Ativo circulante

R$ 39.044.996,84

R$ 35.631.677,60

Ativo não circulante

R$ 1.192.960,531,37 R$ 1.192.728.678,13

Ativo realizável
a longo prazo

R$ 674.326,66

Imobilizado

R$ 1.191.628.932,71

R$ 1.191.746.254,48

Intangível

R$ 657.272,00

R$ 864.712,12

Total do ativo

R$ 1.232.005.528,21 R$ 1.228.360.355,73

Especificação

Passivo circulante

2019

R$ 26.590.580,98
-

Total passivo exigível R$ 56.793.827,10

R$ 26.590.580,98

Total do passivo e
patrimônio líquido

R$ 1.232.005.528,21 R$ 1.228.360.355,73

Passivo
2018

Ativo financeiro

R$ 34.325.726,23

Ativo permanente

R$ 1.197.679.801,98 R$ 1.197.898.615,11
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R$ 69.729.840,35

2018

Passivo não circulante R$ 63.986,75

Ativo
Especificação

2019

R$ 30.461.740,62

Especificação

2019

2018

Passivo financeiro

R$ 47.769.414,32

R$ 41.906.944,89

Passivo permanente

R$ 29.140.708,45

R$ 27.444,12

Saldo patrimonial

R$ 1.155.095.405,44 R$ 1.186.425.966,72
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Demostrativo de superávit/déficit financeiro apurado no balanço patrimonial
Destinação de recursos

Superávit/déficit financeiro

Recursos ordinários

R$ -6.731.304,15

Recursos vinculados

R$ -6.712.383,94

Educação

R$ -1.896.106,58

Seguridade social (exceto previdência)

R$ 119.136,84

Receitas financeiras

R$ -2.097.538,09

Operação de crédito

R$ 289,00

Alienação de bens e direitos

R$ 188.900,00

Outros recursos vinculados a fundos, orgãos e programas

R$ -3.027.065,11

Total do ativo

R$ -13.443.688,09

6.4.2 Variações patrimoniais
A DVP, conforme o art. 104 da Lei n. 4.320/1964, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Demostrações das variações patrimoniais - todos os orçamentos
Todos os valores referem-se ao exercício de 2019, foram extraídos no dia 26/02/2020 e estão expressos em real.
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Destinação de recursos

2019

2018

Variações patrimoniais aumentativas

485.976.115,25

446.729.362,86

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

5.731.118,32

4.795.400,39

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

614,66

106,47

Transferências e delegações recebidas

454.442.548,71

441.100.319,31

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

25.105.461,78

515.590,06

Outras variações patrimoniais aumentativas

696.371,78

317.946,63

Variações patrimoniais diminutivas

512.099.070,71

444.830.024,17

Pessoal e encargos

294.148.684,87

281.381.491,98

Benefícios previdenciários e assistenciais

98.387.122,90

86.774.481,98

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

45.450.755,73

50.864.665,74

Variações patrimoniais diminutivas financeiras

35.747,23

36.409,01

Transferências e delegações concedidas

1.485.051,56

2.953.636,52

Desvalorização e perda de ativos e incorporações de passivos

52.351.440,95

2.644.212,62

Tributárias

2.501.482,67

2.468.359,67

Outras variações patrimoniais diminutivas

17.738.784,80

17.706.767,51

Resultado patrimonial do período

-26.122.955,46

1.899.338,69
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6.4.3 Balanço orçamentário
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas.

Balanço orçamentário - todos os orçamentos
Todos os valores referem-se ao exercício de 2019, foram extraídos no dia 26/02/2020 e estão expressos em real.
Receita
Receitas orçamentárias

Previsão inicial

Previsão atualizada

Receitas realizadas

Saldo

Receitas correntes

8.401.448,00

8.401.448,00

5.905.654,74

-2.495.793,26

Receita patrimonial

885.972,00

885.972,00

2.081.344,34

1.195.372,34

Receita industrial

18.012,00

18.012,00

6.253,01

-11.758,99

Receitas de serviços

4.078.834,00

4.078.834,00

3.607.788,64

-471.045,36

Transferências correntes

3.418.630,00

3.418.630,00

-

-3.418.630,00

Outras receitas correntes

-

-

210.268,75

210.268,75

Subtotal de receitas

8.401.448,00

8.401.448,00

5.906.654,74

-2.495.793,26

Subtotal com refinanciamento

8.401.448,00

8.401.448,00

5.906.654,74

-2.495.793,26

453.985.293,19

453.985.293,19

459.890.947,93

451.489.499,93

Déficit
Total
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Despesa
Receitas orçamentárias

Dotação inicial

Dotação atualizada

Despesas empenhadas

Despesas liquidadas

Despesas pagas

Saldo da dotação

Despesas correntes

436.274.868,00

458.353.428,00

453.196.604,14

441.675.534,86

414.022.416,21

5.156.823,86

Pessoal e encargos sociais

352.530.501,00

374.411.370,00

369.485.237,70

369.485.237,70

343.624.670,15

4.926.132,30

Outras despesas correntes

83.744.367,00

83.942.058,00

83.711.366,44

72.190.297,16

70.397.746,06

230.691,56

Despesas de capital

6.378.237,00

2.606.016,00

6.694.343,79

73.345,77

73.345,77

-4.088.327,79

Investimentos

6.378.237,00

2.606.016,00

6.694.343,79

73.345,77

73.345,77

-4.088.327,79

Subtotal das despesas

442.653.105,00

460.959.444,00

459.890.947,93

441.748.880,63

414.095.761,98

1.068.496,07

Subtotal com
refinanciamento

442.653.105,00

460.959.444,00

459.890.947,93

441.748.880,63

414.095.761,98

1.068.496,07

Total

442.653.105,00

460.959.444,00

459.890.947,93

441.748.880,63

414.095.761,98

1.068.496,07

6.4.4 Balanço financeiro
O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Balanço financeiro - todos os orçamentos
Todos os valores referem-se ao exercício de 2019, foram extraídos no dia 26/02/2020 e estão expressos em real.
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Ingressos

Dispêndios

Especificação

2019

2018

Especificação

2019

2018

Receitas orçamentárias

5.905.654,74

5.137.227,39

Despesas orçamentárias

459.890.947,93 444.526.817,46

Ordinárias

-

-

Ordinárias

376.392.038,85 344.926.841,78

Vinculadas

6.027.618,63

5.627.273,65

Vinculadas

83.498.909,08

99.599.975,68

(-) Deduções da receita orçamentária

-121.963,89

-520.046,26

Transferências financeiras recebidas 452.192.248,47 437.579.065,07

Transferências
financeiras concedidas

1.283.999,11

1.144.499,19

Recebimentos
extraorçamentários

47.026.262,94

42.450.329,58

Pagamentos
extraorçamentários

40.085.233,50

14.827.271,43

Saldo do exercício anterior

30.461.740,62

5.793.706,66

Saldo do exercício seguinte 34.325.726,23

30.461.740,62

Caixa e equivalente de caixa

30.461.740,62

5.793.706,66

Caixa e equivalentes de caixa 34.325.726,23

30.461.740,62

Total

535.585.906,77 490.960.328,70 Total

138

535.585.906,77 490.960.328,70

Universidade Federal de Ouro Preto

6.4.5 Fluxo de caixa
A demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento
e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público, além de fornecer informações úteis para avaliar a capacidade da entidade de
gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Demostrações dos fluxos de caixa - todos os orçamentos
Todos os valores referem-se ao exercício de 2019, foram extraídos no dia 26/02/2020 e estão expressos em real.
Destinação de recursos

2019

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

11.803.547,78

30.587.279,80

Ingressos

459.328.980,20

443.947.766,95

Receitas derivadas e originárias

5.905.654,74

4.948.327,39

Outros ingressos operacionais

453.423.325,46

438.999.439,56

Desembolsos

-447.525.432,42

-413.360.487,15

Pessoal e demais despesas

-400.037.025,94

-364.401.668,61

Transferências concedidas

-45.164.689,30

-46.417.993,75

Outros desembolsos operacionais

-2.323.717,18

-2.540.824,79

Fluxo de caixa das atividades de investimento

-7.939.562,17

-5.919.245,84

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa

3.863.985,61

24.668.033,96

Caixa equivalentes de caixa inicial

30.461.740,62

5.793.706,66

Caixa equivalentes de caixa final

34.325.726,23

30.461.740,62
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6.4.6 Notas explicativas
As notas explicativas são responsáveis por detalhar as demonstrações
contábeis. Elas integram cada demonstração financeira e tem como
finalidade objetivar a transparência dos recursos financeiros. As notas
da UFOP podem ser visualizadas no site da Diretoria de Orçamento
e
Finanças
(https://dof.ufop.br/demonstra%C3%A7%C3%B5escont%C3%A1beis) e pelo link: https://proplad.ufop.br/%3Cnolink%3E/
relatorio-de-gestao/documentos-e-anexos.
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7. Outras informações
relevantes
7.1. Materialidade
A identificação de temas relevantes
com base na sua capacidade de afetar
a geração de valor é definida inicialmente no PDI da UFOP. A metodologia
de construção do documento, por sua
vez, considerou tanto os fundamentos de planejamento como a cultura
de colaboração entre estudantes e
servidores para conhecer e identificar
as forças, oportunidades, fraquezas,
ameaças e, assim, definir as estratégias e o rumo da Instituição. O processo de construção do PDI contou com o
engajamento do corpo discente, técnico-administrativo e docente.
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Nesse caso, são considerados valores
institucionais: autonomia; compromisso, inclusão e responsabilidade social;
criatividade; democracia, liberdade e
respeito; democratização do ensino
e pluralização do conhecimento; eficiência, qualidade e excelência; equidade; indissociabilidade; integração e
interdisciplinaridade; parcerias; preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural; saúde e qualidade de
vida; sustentabilidade; transparência.
A cadeia de valor da UFOP é organizada em três níveis: macroprocessos
gerenciais (ou estratégicos), macroprocessos finalísticos e macropro-

cessos de suporte (ou de apoio). A
definição desses níveis pressupõe a
vinculação desses processos na produção de valor para o cliente, que, no
caso da UFOP é a sociedade.
No âmbito dos macroprocessos gerenciais, destacam-se as atividades associadas à mensuração, monitoramento
e avaliação da Universidade. Os temas
abordados nas atividades estratégicas
não geram valor diretamente para o
cliente (sociedade), mas são fundamentais para assegurar que a Instituição se
desenvolva conforme os seus objetivos
e metas definidos no PDI e nos demais
instrumentos de desempenho.
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Da mesma forma, os macroprocessos de suporte, como o próprio nome indica, agregam atividades de apoio aos macroprocessos gerenciais e finalísticos. Nesse caso, geram valor para os
processos internos, mas não diretamente para a sociedade.
Os macroprocessos finalísticos, por sua vez, correspondem às grandes funções da organização, para as quais devem estar voltadas suas unidades internas e descentralizadas. Particularmente, no contexto da UFOP, os macroprocessos finalísticos estão associados às atividades
de ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa e inovação, extensão e cultura.
Trata-se de atividades essenciais para o cumprimento da missão institucional, que agregam a
geração de valor à sociedade.
O PDI da Instituição ressalta uma série de objetivos com metas pré-definidas. Ao longo de
cada ano, algumas metas são priorizadas e os temas relevantes condicionados à geração de
valor são tratados no âmbito estratégico.
A seguir é apresentado um exemplo de fluxo de uma atividade finalística:
OBJETIVO (PDI): FORTALECER A QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
TEMAS RELEVANTES
ENVOLVIMENTO DE DOCENTES DOUTORES EM PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

GRAU DE ENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM PÓS-GRADUAÇÃO
CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE

CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS EM PÓS-GRADUAÇÃO
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DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

META
ELEVAR A MÉDIA
DE NOTA DA CAPES
DOS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

No contexto da apresentação dos resultados no relatório integrado, a Instituição
destaca, ainda, duas atividades de apoio
que são fundamentais e geram valor à sociedade: a internacionalização e a assistência estudantil.
A assistência estudantil, por exemplo, apesar de não ser tratada no âmbito institucional como um macroprocesso finalístico,
está relativamente associada ao desenvolvimento da sociedade. Como bem destaca
o Plano Nacional de Assistência Estudantil,
a universidade se apresenta como o símbolo do cortejo do desenvolvimento da sociedade com relação ao incremento humano,
intelectual, político, econômico, social, moral, etc. A universidade, na condição de um
modelo institucional de construção e assimilação da cultura e novos modelos de cultura, não pode fugir à universalização dos
direitos ao saber garantindo o direito de
todos ao ingresso e permanência nas suas
consignações, uma vez que a busca pela redução das desigualdades socioeconômicas
faz parte do processo de democratização
da universidade e da própria sociedade.
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7.2. Tratamentos de determinações e
recomendações do TCU
Em 2019, o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou a implementação do Sistema CONECTA TCU. No módulo “Acórdãos”, são apresentadas os acórdãos do TCU relacionados com a Universidade desde
2008, ordenados por data. Durante o exercício de 2019, foram emitidos 84 acórdãos, sendo 22 de aposentadoria, 52 de atos de admissão, 3 de pensão civil, 1 de relatório de auditoria, 1 de denúncia, 1
de prestação de contas, 2 de relatórios de acompanhamento, 1 de
representação e 1 de monitoramento. Desses 84 acórdãos, verificou-se que, das 16 determinações emitidas, 13 já foram atendidas pela
UFOP.

Caracterização da determinação do TCU
Processo: 028.733/2016-9
Acórdão: 12284/2019
Processo UFOP: 23109.000092/2020-77

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação

9.4.1. Cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação,
sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente;
9.4.2. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação;
9.4.3. No prazo de 15 (quinze) dias, adote medidas cabíveis com vistas a ajuste na rubrica referente a “vencimento básico complementar”, na forma a seguir descrita:
9.4.3.1. **** – valor devido R$ 103,76;
9.4.3.2. **** – valor devido R$ 25,34.
9.4.4. Comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente
de eventual interposição de recursos não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após as notificações, em caso de desprovimento dos apelos; e
9.4.5. Encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência deste acórdão, cópia dos comprovantes das
datas em que as interessadas dele tomarem conhecimento.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas

Descrição da determinação/recomendação

Ofício Reitoria n. 016/2020 (0034391)

9.4. Determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto que:
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Caracterização da determinação do TCU

Caracterização da determinação do TCU

Processo: 009.622/2019-5

Processo: 012.795/2019-4

Acórdão: 2573/2019

Acórdão: 11033/2019

Processo UFOP: 23109.00201054/2019-04

Processo UFOP: 23109.000348/2020-46

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação

Diretoria de Orçamento e Finanças

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Descrição da determinação/recomendação

Descrição da determinação/recomendação

9.2. Determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto –
Ufop que se abstenha de prorrogar o Contrato 24/2019, pactuado em
22/04/2019, com a construtora AGD Ltda., decorrente do Pregão Eletrônico 92/2018, ao término da vigência atual, e realize nova licitação
para contratação dos serviços de manutenção predial objeto daquele ajuste;

1.7. Determinar: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a da ciência deste
Acórdão, cadastre no Sisac, o novo ato de aposentadoria em favor
de ******, corrigindo a falha apontada pelo TCU, além de preencher
o campo de “Esclarecimentos do Gestor de Pessoal” para detalhar e
justificar a situação concreta, nos termos do art. 260, § 6º, do Regimento Interno do TCU, e, via controle interno, encaminhe o referido
ato ao Tribunal de Contas da União para a derradeira apreciação;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
23109.00201054/2019-04

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Ofício Reitoria n. 17, 18 e 19/2020 (0034434)
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Caracterização da determinação do TCU
Processo: 002.784/2011-4
Acórdão: 7065/2019
Processo UFOP: 23109.000786/2020-12

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Descrição da determinação/recomendação
9.2.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Ouro Preto,
com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, recalculando o benefício pensional de ****, sem a aplicação do
redutor, sem paridade e com aplicação dos reajustes pelo RGPS, e
proporcionalizando a VPI nos benefícios de partida instituídos em favor de ***** e *****, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias,
as providências adotadas, nos termos dos arts. 262,caput, do Regimento Interno do TCU e 8º,caput, da Resolução-TCU 206/2007;
9.2.2.2. cadastre, no e-pessoal, novos atos, livres das irregularidades
apontadas, submetendo os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da
Instrução Normativa-TCU 78/2018;
9.2.2.3. comunique às interessados, o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de evenRelatório de Gestão • 2019

tuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos
indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos
não sejam providos;
9.2.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas foram informadas do julgamento deste Tribunal;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Despacho CGP 0037446 do Processo SEI!
UFOP n. 23109.000786/2020-12

Caracterização da determinação do TCU
Processo: 014.805/2010-3
Acórdão: 4427/2019
Processo UFOP: 23109.004930/2018-67

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Descrição da determinação/recomendação
1.7. Determinações:
1.7.1. À Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, para que:
1.7.1.1. No prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas necessárias
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para recalcular os proventos do interessado, conforme disciplina
prevista no art. 15 da Lei 10.887/2014 com a redação dada pela Lei
11.784/2008;
1.7.1.2. Dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado,
alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento
desses recursos;
1.7.1.3. No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão
desta Corte;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Processo físico n. 23109.004930/2018-67 enviado para o TCU

Caracterização da determinação do TCU
Processo: 029.062/2012-8

Orgão/entidade/subunidade destinatário da
determinação/recomendação
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Descrição da determinação/recomendação
9.1. Conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar
a ele provimento, sem embargo de esclarecer à Universidade Federal de Ouro Preto que poderá prosperar a concessão de pensão civil
instituída pelo ***** mediante a adoção das seguintes providências:
9.1.1. Correção da proporcionalidade dos proventos, de modo a excluir a contagem ponderada do tempo de magistério, exceto o período laborado no órgão até a data da publicação da EC 81/1981;
9.1.2. Exclusão da *****, que não comprovou a existência de relação
estável com o ex-servidor, do rol de beneficiários;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Processo físico n. 23109.007395/2014-72

Acórdão: 3331/2019
Processo UFOP: 23109.007395/2014-72
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8. Anexos
Indicadores de desempenho
da gestão - decisão
normativa N. 408/2002
O que se pretende com a inclusão desses dados nos relatórios
de gestão é a construção de uma
série histórica, para acompanhar
a evolução de aspectos relevantes do desempenho da UFOP, o
que poderá indicar, ao longo dos
anos, a necessidade de aperfeiçoamentos em áreas específicas,
ou mesmo a correção de eventuais disfunções. Os indicadores
relacionam-se a informações de
atividades de ensino e pesquisa
desenvolvidas entre os anos de
2015 e 2019.
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Dados primários

• Custos
Descrição dos gastos

2018

2019

Despesas Correntes

R$ 444.830.024,17

R$ 453.196.604,14

Despesas Correntes HU

R$

R$

Aposentadorias

R$ 73.348.146,93

R$ 80.435.377,50

Pensões

R$ 12.345.304,32

R$ 13.484.297,28

Sentenças Judiciais

R$ 2.670.228,39

R$ 2.619.061,03

Desp. Pessoal Cedido

R$ 500.160,22

R$ 227.226,65

Desp. Pessoal Afastado

R$ 13.859.655,88

R$ 13.563.460,93

Custo Corrente

R$ 342.106.528,43

R$ 342.867.180,75

-

-

Nota: Não há Hospital Universitário (HU) na UFOP.
Fonte: Proplad/UFOP
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Indicadores de desempenho de 2019

• Indicadores primários

• Indicadores de desempenho

Indicadores primários de 2019

AG – Total de alunos efetivame te matriculados na
11.304
graduação
AGE – Alunos equivalentes da graduação
AGTI – Número de alunos da graduação em tempo
integral

14.961,75
8.572

APG – Total de alunos efetivamente matriculados na
1.469
pós-graduação (stricto sensu)
APGTI – Número de alunos tempo integral de pós2.938
-graduação
ARTI – Número de alunos de residência médica
Fonte: Proplad/UFOP
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Descrição do indicador

2019

Custo corrente sem HU / Aluno equivalente R$ 18.997,81
Aluno tempo integral /
Professor equivalente

11,61

Aluno tempo integral /
Funcionário equivalente sem HU

10,30

Funcionário equivalente semHU / Professor
1,13
equivalente
Grau de participação estudantil

0,76

Grau de envolvimento com a pós-graduação 0,12
Conceito Capes/MEC para a pós-graduação

3,90

Índice de qualificação do corpo docente

4,49

Taxa de sucesso na graduação

48,68%

Fonte: Proplad/UFOP
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Evolução histórica
Ano

2015

Custo corrente (sem HU)

305.058.218,550 305.058.218,550 325.990.425,360 342.106.528,430 342.867.180,750

AgE

15.236,983

15.265,000

15.212,039

14.683,792

14.961,724

ApgTi

2.102,000

2.590,000

2.532,000

2.682,000

2.938,000

ARTi

38,000

42,000

40,000

64,000

148,000

Aluno equivalente

17.376,983

17.897,000

17.784,039

17.429,792

18.047,724

Custo corrente/aluno equivalente (sem HU) 17.555,304

17.045,215

18.330,506

19.627,689

18.997,807

AgTi

8.626,804

8.627,000

8.620,162

8.409,976

8.571,512

ApgTi

2.102,000

2.590,000

2.532,000

2.682,000

2.938,000

ARTi

38,000

42,000

40,000

64,000

148,000

Número de professores

998,000

998,000

996,000

997,000

1.004,500

Aluno tempo integral/funcionário

10,788

11,282

11,237

11,190

11,61

AgTi

8.626,804

8.627,000

8.620,162

8.409,976

8.571,512

ApgTi

2.102,000

2.590,000

2.532,000

2.682,000

2.938,000

ARTi

38,000

42,000

40,000

64,000

148,000

Número de funcionários

1.522,750

1.421,000

1.368,000

1.360,000

1.131,750

Aluno tempo integral/funcionário

7,071

7,394

8,181

8,203

10,300

Número de funcionários

1.504,650

1.522,750

1.427,850

1.353,750

1.140,000
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2016

2017

2018

2019
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Número de professores

946,500

998,000

996,000

991,500

1.009,000

Funcionário/professor

1,590

1,526

1,434

1,365

1,130

AgTi

8.626,804

8.627,000

8.620,162

8.409,976

8.571,512

Ag

11.019,500

11.019,500

11.069,000

11.174,000

11.303,500

Grau de participação estudantil (GPE)

0,783

0,783

0,779

0,753

0,758

Alunos de Pós-Graduação

1.051,000

1.295,000

1.266,000

1.341,000

1.469,00

Alunos de graduação

11.019,500

11.019,500

11.069,000

11.174,000

11.303,50

Grau de envolvimento em pós-graduação

0,087

0,105

0,103

0,107

0,130

Conceito Capes/MEC - somatório

115,000

137,000

137,000

138,000

152,000

Número de cursos de pós-graduação

32,000

34,000

35,000

35,000

39,000

Conceito Capes/MEC para a pós-graduação

3,594

3,341

3,914

3,943

3,897

Docentes doutores (peso 5)

3.755,000

3.340,000

3.340,000

3.600,000

3.805,000

Docentes mestres (peso 3)

612,000

816,000

816,000

699,000

405,000

Docentes com especialização (peso 2)

12,000

12,000

0,000

28,000

28,000

Docentes graduados (peso 1)

4,000

4,000

0,000

30,000

3,000

Total

4.383,000

4.172,000

4.156,000

4.357,000

4.241,000

Qualificação do corpo docente

4,542

4,490

4,280

4,280

4,490

Docentes doutores

751,000

668,000

682,000

720,000

779,000

Docentes mestres

204,000

272,000

260,000

233,000

192,000
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Docentes com especialização

6,000

54,000

15,000

14,000

17,000

Docentes graduados

4,000

4,000

39,000

30,000

21,000

Total

965,000

998,000

996,000

997,000

1.009,000

Taxa de sucesso na graduação

0,492

0,494

0,495

0,468

0,487

Número de diplomados

1.342,000

1.347,000

1.439,000

1.339,000

1.386

Número total de alunos ingressantes

2.729,000

2.729,000

2.910,000

2.867,000

2.847
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Ingressantes da UFOP conforme estado e país de procedência por semestre

• Ingressantes brasileiros
Estado de origem

2017/1

2017/2

Alagoas

1

1

Amapá

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

Total

3

1

3

9

71

1

7

Bahia

16

17

11

5

Ceará

1

1

2

2

Distrito Federal

4

5

3

4

3

1

20

Espiríto Santo

15

27

38

27

41

23

171

Goiás

6

11

4

7

8

8

44

Maranhão

2

1

2

1

2

1

9

Mato Grosso

1

1

1

1

2

3

9

Mato Grosso do Sul

3

1

Minas Gerais

1206

1529

1408

1279

1209

1245

7876

Pará

5

1

2

4

6

3

21

Paraíba

2

6

1

Paraná

2

1

Pernambuco

1

1
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13

2

1
1
1

1

2

6
4
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Estado de origem

2017/1

2017/2

Piauí
Rio de Janeiro

2018/1

2018/2

1
40

Rio Grande do Norte

2019/1

2019/2

1

26

29

30

1

1

1

3

1

1

1

1

Rio Grande do Sul

1

2

Rondônia

1

2

Santa Catarina

2

1

1

1

São Paulo

96

86

122

91

Sergipe

1

Tocantins

1

1

Total

1406

1720

27

90

Total

2
28

180

3

6
8

1

6

1

6

102

587
1

2

4

1412

1437

9065

País de origem

2017

2018

Peru

1

1633

1457

• Ingressantes estrangeiros

1

Cabo Verde
Itália

1
2

Gana
Angola
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2019

1
1
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País de origem

2017

Guiné Bissau

2018

2019

1

2

Moçambique
Namíbia

1
1

República Democrática do Congo
República Dominicana

1
1

São Tomé e Príncipe
Total

154

1
3

5

7
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