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apresentação
O presente relatório apresenta à sociedade e aos órgãos de controle os resultados produzidos pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) no exercício de 2020. O seu conteúdo aborda as principais realizações da Instituição, especialmente as associadas às atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, assim como as medidas de controle e
aplicação eficiente de recursos. A elaboração do relatório foi coordenada pela Pró-Reitoria
de Planejamento, Orçamento e Administração, com o apoio de todos os setores acadêmicos e administrativos integrantes da nova estrutura da organização. As informações aqui
contidas foram estruturadas em conformidade com as decisões normativas Nº 187/2020,
Nº 188/2020 e Nº 194/2021, sendo o seu conteúdo aprovado em 29 de maio deste ano,
pelo Conselho de Curadores (Conc), órgão colegiado da UFOP.
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MENSAGEM DA REITORIA

Uma importante lição que a pandemia tem nos ensinado é mostrar
com maior intensidade a dimensão do significado da expressão “vencer um desafio”. Adaptação de sistemas, de processos, mantendo um
rigor sobre a responsabilidade fiscal e financeira em momento de crise é uma faceta dessa dimensão. A outra, mais complexa, é fazer com
que as pessoas se agreguem aos propósitos em busca de um bem-comum, mesmo estando vivendo em ambiente de incerteza exacerbada, zona proximal ao medo, condição que pode afetar tanto a saúde
mental quanto a crença por dias melhores.
Ao analisarmos os resultados da gestão, localizamos a referida dimensão. A superação positiva do ano de 2020, de fato, é resultado
de uma conjunção entre responsabilidade e solidariedade coletiva
externada pela comunidade da UFOP, deixando a Instituição melhor
não apenas em aspectos racionais e físicos, mas, sobretudo, no crescimento de um sentimento de pertencimento de nossa comunidade
no intuito de torná-la mais forte, perene, mesmo diante de toda a
diversidade de problemas que enfrentamos.
Adaptações relacionadas aos processos administrativos, bem como
do ensino, da pesquisa e da extensão, assim como a intensificação de
campanhas educativas direcionadas ao combate à Convid-19, sobretudo para as comunidades moradoras nos municípios que cercam os

nossos campi, são alguns dos elementos provocadores destes desafios. Os resultados apontados em nosso relatório, porém, mostram
que, de fato, eles foram vencidos.
Além da necessidade de readequação nas estratégias associadas às
suas atividades finalísticas, a UFOP se mobilizou como agente no
processo de enfrentamento à pandemia, com diversos trabalhos que
estão apresentados neste documento. Cita-se, por exemplo, as atividades do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que foi responsável pela elaboração do Protocolo de Biossegurança para auxiliar nas
discussões emergenciais da Universidade e servir como material de
consulta norteador de ações durante e após a pandemia.
A observação do intenso crescimento institucional e o reconhecimento
da sociedade pelos resultados alcançados é também motivo de orgulho. Em julho de 2020, o ranking da consultoria britânica de educação
superior Times Higher Education (THE) colocou a UFOP em posição de
destaque entre as universidades da América Latina. Mais recentemente,
no Impact Rankings 2021, também da THE, em levantamento realizado
nos anos de 2019 e 2020, a UFOP se destacou com o 1º lugar em Minas
Gerais, e o 4º lugar entre as 22 federais brasileiras participantes. Deve-se destacar que o Impact Rankings avalia o desempenho institucional
associado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Os resultados são frutos de diversas ações de ensino, de projetos
de pesquisa e de extensão, da oferta de bolsas acadêmicas, assim
como do programa de assistência estudantil, que tem na UFOP uma
referência entre as universidades brasileiras, e da Comunicação, que
buscou dar visibilidade a todas ações, melhorando, inclusive, os processos de transmissão das atividades aqui desenvolvidas.
Trata-se, portanto, de uma vitória que nos prepara para o amanhã,
considerando que novos outros desafios já se desenham para um futuro imediato, uma vez que a pandemia ainda não foi embora, em cenário, inclusive, de complexidade política e econômica. Mesmo com
tudo isso, devemos ser firmes, fortes, entendendo que a continuidade de nossa universidade, juntamente com todo o sistema federal
de ensino superior, contribui sobremaneira para a sobrevivência de
nosso processo civilizatório.
Façam uma boa leitura e percebam o quanto vocês foram importantes para o alcance dos resultados apresentados.

1. Visão Geral Organizacional
e Ambiente Externo
1.1 A UFOP
A Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – nasceu em
21 de agosto de 1969, a partir da união entre duas instituições de ensino superior: a Escola de Farmácia (1839) e a
Escola de Minas (1876). É uma fundação de direito público,
multidisciplinarmente organizada, que tem como objetivo
prover o Ensino Superior à sociedade.
Em 2020 a UFOP enfrentou um dos seus maiores desafios:
uma pandemia. A COVID-19 afetou o mundo inteiro provocando profundas adaptações. A instituição reconfigurou
todo o modelo de ensino adotado nos últimos anos, e ainda assim a UFOP não abriu mão de suas finalidades:
1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
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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
científica, 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;
4. 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;
5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural e profissional e possibilitar a correspondente
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concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
6. 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; VII - promover a extensão, visando à
difusão das conquistas e dos benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas
nesta Instituição;
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 inserindo a democratização do
acesso ao ensino superior, com inclusão social. Para tanto, é referência em programas

que visam o acesso e a permanência do estudante na Instituição, sendo a gestão alinhada
com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2016-20251.
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; parcerias; preservação do patrimônio artístico, histórico e cultural;
saúde e qualidade de vida; sustentabilidade; transparência.

1. Disponível em: https://proplad.ufop.br/%3Cnolink%3E/pdi-2016-2025
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1.2 ATUAÇÃO
Com quase 52 anos de história, hoje a UFOP atua em nível de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, inovação, extensão e cultura
em todas as grandes áreas do conhecimento humano: Ciências Exatas, Biológicas, da Saúde, da Terra, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas,
Engenharias, Artes, Linguística e Letras. Além disso, está presente em três municípios mineiros: Ouro Preto, Mariana e João Monlevade; e seus
Campi estão organizados assim:

João Monlevade

mariana

Ouro Preto - Centro

Instituto de Ciências Exatas e
Aplicadas.

Instituto de Ciências Humanas
e Sociais;
Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas.

Reitoria;
Museu de Ciência e Técnica;
Museu da Escola de Pharmácia;
Departamento de Filosoﬁa.

Ouro Preto - Morro do Cruzeiro
Escola de Farmácia;
Escola de Minas;
Escola de Nutrição;
Escola de Medicina;
Escola de Direito,
Turismo e Museologia;
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Instituto de Ciências Exatas e
Biológicas;
Instituto de Filosoﬁa,
Artes e Cultura;
Centro de Ensino a Distância;
Escola de Educação Física.
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Além do ensino presencial, a UFOP leva ainda, por meio da Educação à Distância, o conhecimento acadêmico a 36 polos nos estados de Minas
Gerais, Espiríto Santo e Bahia. São eles:

polos
BAHIA
Camaçari
Dias D’ávila
Esplanada
Itanhém
Mata de São João
Salvador
São Sebastião do Passé
Simões Filho

SALINAS

MONTES CLAROS

ES

ITAMARANDIBA

LAGAMAR
ARAGUARI COROMANDEL
BOM DESPACHO
PASSOS

ALTEROSA

CAMPUS
POLO
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CARLOS
CHAGAS

TRÊS MARIAS

ESPÍRITO SANTO
Vitória

ÁGUAS
FORMOSAS

ARAÇUAÍ

GOVERNADOR
VALADARES
DIVINOLÂNDIA DE MINAS
JABOTICATUBAS IPATINGA
ITABIRA
SETE LAGOAS
CARATINGA
LAGOA
SANTA
CONTAGEM
BARÃO DE COCAIS

TIMÓTEO
SÃO GONÇALO
DO RIO ABAIXO

CONSELHEIRO LAFAIETE

JOÃO MONLEVADE
MARIANA
OURO PRETO

POÇOS DE CALDAS
JUIZ DE FORA

Universidade Federal de Ouro Preto

A UFOP em números

Área Física (m²)

151.000

Alunos de Graduação

11.867

Cursos de Graduação

Cursos de Mestrado

Cursos de Doutorado

33

16

Alunos de
Pós-Graduação

Docentes

TAE’s

2.069

909

721

55

1.3 Estrutura Organizacional
Em 2019 a Estrutura Organizacional da UFOP passou por um processo de modernização, sendo alterada pela Resolução CUNI Nº 2.304 de 08
de outubro. Agora está organizada assim:
Relatório de Gestão • 2020
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conselhos superiores
reitoria
e vice-reitoria
secretaria de orgãos colegiados

Auditoria interna

serviço de informação ao cidadão e ouvidoria

Procuradoria Jurídica
Diretoria
de Relações
Internacionais

Cheﬁa de
Gabinete

Coordenadoria de Coordenadoria de
Convênios e
Cerimonial
Mobilidade
Coordenadoria de
Representação

Pró-reitoria
de Gestão
de Pessoas

Coordenadoria de
Registro e
Cadastro
Coordenadoria
de Pagamentos
e Benefícios
Diretoria de
Coordenadoria de
Comunicação
Desenvolvimento
Institucional
Pessoal
Coordenadoria
de
Coordenadoria de
Provimento
e
Comunicação
Movimentação de
Institucional
Pessoal
Coordenadoria de
Coordenadoria
de
Comunicação
Público-Educativa Saúde Ocupacional
e Segurança do
Trabalho
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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

grupo permanente de processo administrativo disciplinar
Pró-reitoria
de Extensão
e Cultura

Coordenadoria de
Planejamento e
Apoio Institucional
Coordenadoria de
Extensão
Coordenadoria de
Cultura
Diretoria de
Tecnologia da
Informação

Coordenadoria
de Projetos de TI
Coordenadoria
de Serviços
Coordenadoria
de Governança
de TI

Diretoria de
Bibliotecas e
Informação
Coordenadoria
Técnica
Coordenadoria
da Biblioteca
Digital
Coordenadoria
da Biblioteca
Itinerante
Coordenadoria
da Biblioteca do
ICHS
Sistema de Bibliotecas e Informação SISBIN
Coordenadoria da
Biblioteca da
Escola de Minas

Pró-reitoria
de Assuntos
Comunitários
e Estundantis

Coordenadoria da
Biblioteca de
Coordenadoria de
Obras Raras
Moradia Estudantil
Coordenadoria da Coordenadoria de
Biblioteca da ENUT
Avaliação
Socioeconômica
Coordenadoria da
Biblioteca do ICEB Coordenadoria de
Acompanhamento
Coordenadoria da
e Orientação
Biblioteca de
Estudantil
Filosofia
Coordenadoria de
Coordenadoria da
Assuntos
Biblioteca do ICEA
Estudantis de
Mariana
Coordenadoria da
Biblioteca do ICSA Coordenadoria de
Coordenadoria da Assuntos Estudantis
Biblioteca da EMED de João Monlevade
de
Coordenadoria da Coordenadoria
Restaurantes
Biblioteca da
Escola de Farmácia Coordenadoria de
Acessibilidade e
Inclusão
Coordenadoria de
Saúde Comunitária

Pró-reitoria
de Pesquisa
Pós-graduação
e Inovação

Pró-reitoria
Planejamento,
Orçamento e
Administração

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 de
Arquivo Central
Coordenadoria do
Centro de Artes e
Convenções
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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. 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.
Em julho de 2020, o ranking da consultoria
britânica de educação superior Times Higher
Education (THE) figurou a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) na 76ª posição
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entre as universidades da América Latina.
Entre as universidades brasileiras avaliadas
na lista, a UFOP está colocada entre as trinta melhores instituições do país. O levantamento de informações para a avaliação divide os indicadores de desempenho em cinco
áreas, cada uma com um peso diferente na
média final: Teaching (o ambiente de aprendizado); Research (produtividade, investimento e reputação); Citations (influência das
produções científicas); International Outlook
(discentes e docentes internacionais e colaborações de pesquisa internacionais) e
Industry Income (parceria com a indústria e
transferência de conhecimento). Dentre tais
áreas avaliadas, a UFOP destaca-se na 844ª
posição em Industry Income dentre as 1527
universidades avaliadas em todo o mundo,
ocupando a 18ª posição nesta área entre as
universidades brasileiras.
Conforme já ressaltado, em 2020 o mundo
enfrentou uma de suas maiores pandemias.
A disseminação e a proliferação do vírus e da
COVID-19 implicaram mudanças muito significativas para grande parte da população
e nas universidades brasileiras não foi diferente. Em março de 2020, o Conselho Uni-

versitário, por meio da Resolução Nº 2.337,
aprovou a adoção de um conjunto de ações e
recomendações de prevenção da disseminação do Coronavírus, suspendendo as suas atividades presenciais. Posteriormente, o CUNI
revogou esta determinação, aprovando uma
nova Resolução, Nº 2.368, autorizando a oferta de Período Letivo Especial Emergencial no
âmbito da graduação e as aulas de pós-graduação de forma remota, a critério de seus
colegiados. As aulas presenciais permaneceram suspensas durante todo o ano, buscando
reduzir a disseminação do vírus.
A UFOP criou Comitê de Enfrentamento ao
Coronavírus que, dentre diversas ações, produziu o Protocolo de Ações para a Retomada Gradual das Atividades2. O documento foi
construído considerando as características
específicas das unidades da UFOP nas quatro cidades em que atua (Ouro Preto, Mariana, João Monlevade e Belo Horizonte). São
destacados protocolos de ação para espaços
como laboratórios, salas de aula, espaços administrativos, bibliotecas, auditórios.

2. Disponível em: https://ufop.br/coronavirus
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1.5 Cadeia de Valor

• Macroprocessos Gerenciais

Em uma organização ou empresa, é usada a expressão Cadeia de Valor para demonstrar detalhadamente o que se produz e como se produz. No caso da UFOP, seu produto é aquilo que ela entrega continuamente à sociedade: Educação e Conhecimento. E para entender
como isso acontece, é importante conhecer os três macroprocessos
– finalísticos, de suporte e gerenciais – de sua cadeia de valor.

São aqueles que medem, monitoram e controlam as atividades da instituição. Eles são responsáveis por assegurar que os demais macroprocessos atinjam suas metas operacionais, financeiras, regulatórias
e legais. Além disso, garantem que tudo aconteça da maneira mais
eficiente e eficaz possível. Na UFOP os Macroprocessos Gerenciais
são Gestão da Governança, Gestão Estratégica e Gestão Orçamentária.

• Macroprocessos Finalísticos
Como o próprio nome sugere, estes macroprocessos englobam sua
atividade-fim, sua essência, o que basicamente a Universidade faz:
Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão e Cultura.

• Macroprocessos de Suporte
Também chamados de macroprocessos de apoio, representam o que
precisa acontecer para que a atividade-fim seja alcançada. Em outras
palavras, para produzir Ensino, Pesquisa, Inovação, Extensão e Cultura, a UFOP precisa da Gestão de: Pessoas, Informação, Suprimentos,
Financeira, Infraestrutura, Comunicação, Relações Institucionais, Patrimonial, Tecnologia, Saúde Comunitária, Editorial e Bibliográfica, Transporte, Contratos, Assistência Estudantil e Serviços.
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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.

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
EXTENSÃO
E CULTURA

PESQUISA
E INOVAÇÃO

ENSINO

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
E BIBLIOGRÁFICA

GESTÃO
PATRIMONIAL

GESTÃO DE
CONTRATOS

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, cientíﬁca, tecnológica e cultural, comprometida com o desenvolvimento humano e socioeconômico do país.

SOCIEDADE
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2. Governança,
Mapa Estratégico e
Canais de Comunicação
2.1 Governaça Institucional
Para que um órgão ou instituição funcione de maneira eficiente, eficaz e sustentável é necessário que ela tenha,
além de Gestão, o que é chamado de Governança. Conforme definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), governança nada mais é do que a “aplicação de práticas de
liderança, de estratégia e de controle, que permitem aos
mandatários de uma organização pública e às partes nela
interessadas avaliar sua situação e demandas, direcionar
a sua atuação e monitorar o seu funcionamento, de modo
a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos
cidadãos, em termos de serviços e de políticas públicas”.
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Na UFOP, o sistema de governança engloba as estruturas
administrativas, os processos de trabalho, os instrumentos de gestão (normas, resoluções, manuais, estatuto, entre outros documentos) e os agentes internos e externos
que atuam na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da nossa instituição.
As diretrizes da Governança Institucional da UFOP são:
• Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade;
• Promover a modernização da gestão pública, simplificando processos, integrando serviços e melhorando o
desempenho organizacional;
•

Universidade Federal de Ouro Preto

• Tomar decisões embasadas em informações
de qualidade;
• Gerir riscos de forma a assegurar o alcance
dos objetivos estratégicos; e
• Fortalecer a integridade institucional focada nos valores e no respeito às leis e princípios da Administração Pública.
Neste sentido, o sistema era composto por
apenas dois conselhos superiores, um de
cunho acadêmico e outro administrativo,
compondo a instância interna de governança:
o Conselho Universitário (CUNI) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).
Mas essa estrutura vem sendo atualizada por
meio da Resolução Nº 2.361 de 7 de maio de
2020, que prevê a implantação do Conselho
Superior de Graduação, o Conselho Superior de Pesquisa e Pós-graduação e o Conselho Superior de Extensão e Cultura, além da
extinção do CEPE, que terá suas atribuições
reorganizadas entre os novos conselhos.
O CUNI é o órgão máximo deliberativo e normativo, competindo-lhe definir as diretrizes
da política universitária, em conformidade
com o papel institucional. Ao Conselho Superior de Graduação, presidido pela própria
Pró-reitora de Graduação, cabe atender às
demandas dos cursos, aos projetos pedagóRelatório de Gestão • 2020

gicos, aos recursos de alunos, melhorando a
interlocução entre ensino, pesquisa e extensão, além de garantir ainda mais representatividade, já que é composto por mais estudantes e professores, além de ter agora a
representação dos técnicos administrativos.
Já o Conselho Superior de Pesquisa e Pós-graduação passa a desempenhar as tarefas
que até então eram cumpridas pela Câmara de Pós-graduação, órgão de caráter consultivo que reúne os coordenadores dos 34
programas de pós-graduação ofertados pela
UFOP. Compondo o novo conselho, além dos
coordenadores dos programas stricto sensu,
haverá um coordenador de curso lato sensu,
técnicos de graduação em educação, professores e estudantes que não são da área de
pós-graduação. E a missão de discutir a política extensionista da UFOP, planejar e publicar editais de registro e fomento de ações,
que até então cabia ao Comitê de Extensão,
passa a ser atribuição do Conselho Superior
de Extensão e Cultura. O novo conselho vai
atuar também em projetos que estão sendo
implementados, como a integração das empresas juniores, a curricularização da extensão e a política de cultura da Universidade.
Além de incluir mais professores em sua composição, o novo conselho vai contar também

com os coordenadores do Centro de Extensão dos campi de Mariana e João Monlevade.
Existe ainda o conselho que compõe a instância externa de governança: o Conselho
de Curadores (CONC), órgão deliberativo e
consultivo em matéria de fiscalização econômica e financeira. Além dos conselhos,
existem as instâncias externas e internas de
apoio à governança, que auxiliam a administração executiva da universidade.

ORGÃOS SUPERIORES
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
(CUNI)
CONSELHO CURADOR
(CONC)
CONSELHO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO (CONGRAD)
CONSELHO SUPERIOR DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO (CONPEP)
CONSELHO SUPERIOR DE EXTENSÃO
E CULTURA (CONEC)
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GOVERNANÇA

SOCIEDADE
COMUNIDADE
EXTERNA

COMUNIDADE
ACADÊMICA

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
INSTÂNCIAS
INTERNAS DE APOIO
À GOVERNANÇA
AUDITORIA

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA
CONSELHOS SUPERIORES

INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA
CGU
PODER
JUDICIÁRIO

COMISSÕES
E COMITÊS

ALTA ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA
INDEPENDENTE

REITOR

MINISTÉRIO
PÚBLICO

VICE-REITOR

TCU

OUVIDORIA
PROCURADORIA
JURÍDICA

PRÓ-REITORES

DIRETORES DE
UNIDADE

GESTÃO TÁTICA E OPERACIONAL
GESTÃO
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Dentro das instâncias de Governança, a Alta Administração da UFOP é composta da seguinte forma:

REITORIA
Profa. Cláudia Aparecida Marliéle de Lima
Reitora

Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior

PRACE

Prof. Marcos Eduardo Carvalho G. Knupp
Pró-Reitor de Extensão

PROPLAD

Profª. Gabriela de Lima Gomes
Pró-Reitora Adjunta de Extensão
Adilson Pereira dos Santos
Pró-Reitor Adjunto de Graduação

Isabela Perucci Esteves Fagundes
Pró-Reitora Adjunta de Gestão
de Pessoas
Profª. Natália de Souza Lisboa
Pró-Reitora de Assuntos Comunitários
e Estudantis

CHEFIA DE GABINETE
Elídio Bonobo
Chefe de Gabinete
Débora Walter dos Reis
Assessora técnica da reitoria

DRI

Prof. Bruno Camilloto Arantes
Pró-Reito de Gestão de Pessoas

Eduardo Curtiss dos Santos
Pró-Reitor Adjunto de Orçamento e
Finanças
Jaqueline Pinheiro Schultz
Diretora de Relações
Internacionais

DCI

Profª. Drª. Renata Guerra de Sá Costa
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação
Prof. Dr. Thiago Cazati
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação

Prof. Máximo Eleotério Martins
Pró-Reitor Adjunto de Planejamento
e Administração

Francisco José Daher Júnior
Diretor de Comunicação
Institucional

NTI

Profª. Tânia Rossi Garbin
Pró-Reitora de Graduação

Prof. Eleonardo Lucas Pereira
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento
e Administração

Abelard Ramos Fernandes
Diretor do Núcleo de
Tecnologia de Informação

SISBIN

progep

PROPPI

PROGRAD

PROEX

Vice-Reitor

Gracilene Maria de Carvalho
Diretora do Sistema de Bibliotecas e
Informação

Sabrina Magalhães Rocha
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos
Comunitários e Estudantis
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
Prof. André Talvani Pedrosa da Silva
DIRETOR
Prof. Rodrigo Fernando Bianchi
VICE-DIRETOR

IFAC

Prof. Frederick Magalhães Hunzicker
DIRETOR
Profª. Cíntia Vieira da Silva
VICE-DIRETORA

ICHS

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Prof. Dr. Luciano Campos da Silva
DIRETOR
Profª. Drª. Helena Miranda Mollo
VICE-DIRETORA

ICSA

ESCOLA DE NUTRIÇÃO
Profª. Cláudia Antônia Alcântara Amaral
DIRETORA
Prof. Erick Ornellas Neves
VICE-DIRETOR

INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTE E CULTURA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Prof. José Benedito Donadon Leal
DIRETOR
Prof. Harrison Bachion Ceribeli
VICE-DIRETOR

ICEA

EM
EMED

ESCOLA DE FARMÁCIA
Profª. Maria Elisabete da Silva Barros
DIRETORA
Profª. Neila Márcia Silva Barcellos
VICE-DIRETORA

ESCOLA DE MEDICINA
Prof. George Luiz Lins Machado Coelho
DIRETOR
Profª. Eloisa Helena de Lima
VICE-DIRETORA

ENUT

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Prof. Heber Eustáquio de Paula
DIRETOR
Profª. Lenice Kappes Becker Oliveira
VICE-DIRETORA

ESCOLA DE MINAS
Prof. Issamu Endo
DIRETOR
Prof. Hernani Mota de Lima
VICE-DIRETOR

ICEB

CEAD
EDTM
EEF

ESCOLA DE DIREITO, TURISMO E MUSEOLOGIA
Profª. Alissandra Nazareth de Carvalho
DIRETORA
Profª. Marcia Arcuri Suñer
VICE-DIRETORA

EFAR

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA
Profª. Drª. Kátia Gardênia Henrique da Rocha
DIRETORA
Prof. Dr. Luciano Batista de Oliveira
VICE-DIRETOR

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS
Prof. Thiago Augusto de Oliveira Silva
DIRETOR
Profª. Lucinéia Souza Maia
VICE-DIRETORA

2.2 Mapa estratégico
O Mapa Estratégico, ilustrado abaixo, mostra os caminhos que a UFOP tem percorrido para alcançar suas metas e cumprir sua missão. Nele
estão as diretrizes, definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, elaboradas de acordo com os macroprocessos finalísticos da UFOP:
ensino, pesquisa e inovação, e extensão e cultura. Os projetos, programas e ações que desenvolvemos estão diretamente ligados aos objetivos estratégicos e todas as ações estruturantes visam à melhoria e eficiência da gestão, com foco em resultados, compreendidos em sua
missão e visão de futuro.
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MAPA ESTRATÉGICO DA UFOP
MISSÃO

E SOCIEDADE

RESULTADOS

Produzir e disseminar o conheciment o 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.

ENSINO

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.

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

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

3. Estabelecer mecanismos que permitam uma ligação horizontal
entre uma graduação e uma pós-graduação.

8. Estimular maior reconhecimento e articulação com estruturas
internas, regionais, nacionais e internacionais de extensão
universitária.

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.

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

EXTENSÃO E CULTURA

FINALÍSTICOS E DE APOIO
CONHECIMENTO

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

MACROPROCESSOS INTERNOS

PESQUISA E INOVAÇÃO

EXTENSÃO E CULTURA

ENSINO

APRENDIZADO E

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.

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.

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, científica 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.

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

INTERNACIONALIZAÇÃO

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

15. Ter a internacionalização como parte inerente do ambiente
acadêmico e cultural da comunidade da UFOP, colaborando
para a produção do conhecimento científico, tecnológico,
social, cultural, patrimonial e ambiental aplicável à inserção
da UFOP no universo científico internacional.

GESTÃO DE PESSOAS
Promover a gestão de pessoas e o
desenvolvimento do servidor, com
condições de saúde e qualidade de vida.
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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 fim.

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

INFRAESTRUTURA
Modernizar e expandir as instalações
físicas 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.
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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 é detalhado na Lei Orçamentária
Anual da UFOP3.

2.3 Canais de comunicação
com a sociedade e
partes interessadas
A UFOP valoriza muito o bom diálogo que
tem com a sociedade e com as demais partes interessadas em suas atividades, por isso
segue aperfeiçoando seus canais de comunicação, sempre dando clareza e transparência às ações desenvolvidas dentro e fora da
instituição, e assim disseminando o conhecimento gerado e aproximando a Universidade, os estudantes e a população.
Para ficar sempre por dentro do que acontece na UFOP, você pode acessar o site oficial,
3. Disponível em: https://dof.ufop.br/LOA-legisla%C3%A7%C3%A3o
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sintonizar na frequência da Rádio UFOP Educativa, assistir aos programas da TV UFOP,
conferir a programação do Cine Vila Rica, e
acompanhar a UFOP nas redes sociais. Essas ações são orientadas pela Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI), órgão
responsável por divulgar o trabalho institucional e dar publicidade à produção de conhecimento gerada pelo tripé fundamental
pesquisa-ensino-extensão. Também cabe à
CCI manter uma relação estreita com a imprensa local, regional e nacional, parceiros
essenciais na disseminação do conhecimento acadêmico.
Mas esses não são os únicos meios de comunicação que a UFOP tem. Existe também a
Ouvidoria, o Serviço de Informação do Cidadão (SIC) e a Carta de Serviços ao Cidadão. É
por meio deles que você pode encaminhar
suas solicitações, reclamações, sugestões,
denúncias, elogios, entre outras demandas.
Além disso, semanalmente é enviado para o
público interno o Boletim Administrativo, outra ferramenta que dá total transparência aos
atos da administração, e o Informativo UFOP
Online, com as notícias destaques do site.

WWW

INSTAGRAM

SITE UFOP

FACEBOOK

TWITTER

RÁDIO UFOP
EDUCATIVA

RÁDIO UFOP
EDUCATIVA

106,3 FM (Ouro Preto)

103,5 FM (Mariana)

INFORMATIVO
UFOP ONLINE

BOLETIM
ADMINISTRATIVO

CINE VILA RICA

Canal 31 ou
pelo www.tv.ufop.br

TV UFOP
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A Ouvidoria4, como o próprio nome sugere,
é um canal em que a UFOP se coloca à disposição para te ouvir. Lá você pode solicitar acesso a alguma informação específica,
apresentar uma denúncia, fazer um elogio,
manifestar sua reclamação, solicitar algum
serviço ou atendimento, fazer uma sugestão
geral ou até mesmo, na categoria Simplifique, sugerir uma ideia específica que você
teve para desburocratizar o serviço público.
É necessário se cadastrar no site, ou seja,
criar um login e uma senha, mas também é
possível se manifestar anonimamente, sem
precisar se cadastrar, caso você queira enviar uma reclamação ou denúncia.
A UFOP possui ainda a Ouvidoria Feminina
Athenas, especializada no atendimento a casos de violência contra a mulher, desde que
eles tenham ocorrido nos limites da universidade, em áreas de atividade acadêmica ou
nas Moradias Universitárias.

4. Disponível em: https://ufop.br/ouvidoria
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O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é
uma das ferramentas oferecidas no site oficial da UFOP, na seção Acesso à Informação,que disponibiliza os meios para quem quer
ter acesso a informações específicas sobre
determinados assuntos como convênios,
despesas, auditorias, licitações, contratos
entre tantos outros dados técnicos que são
de interesse público e devem estar sempre
atualizados e disponíveis. Nesta seção você
também encontra o serviço Dados Abertos,
que além de oferecer informações sobre a
Administração, disponibiliza dados sobre Assistência Estudantil, Extensão, Graduação,
Pesquisa e Pós-graduação, Planejamento e
Gestão de Pessoas. É assim que a Universidade dá transparência ao que faz, garantindo o
direito constitucional de acesso do cidadão
às informações públicas.
O SIC está disponível graças à Lei de Acesso à Informação (LAI)5, promulgada em

5. Disponível em: http://www.acessoainformacao.ufop.br/index.php/servico-de-informarcao-ao-cidadao-sic

2011, que garante que qualquer pessoa
possa solicitar informações produzidas e
armazenadas em órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Isso facilita, por exemplo,
a fiscalização e o acompanhamento do uso
dos recursos públicos, e cabe a você, cidadão, conhecer e utilizar essas ferramentas.
A Carta de Serviços ao Cidadão6 foi criada
em atendimento ao Decreto Nº 9.094/2017
e é um documento disponibilizado em no
site da UFOP onde você pode consultar toda
sua estrutura organizacional e suas atribuições, saber quem dirige, coordena, ou chefia o quê, onde fica cada Pró-reitoria, cada
Departamento, cada Instituto, Secretarias,
etc. Além disso, lá encontra os e-mails e telefones para contato, e fica sabendo também
dos horários de atendimento de cada setor
da Universidade.

6. Disponível em: http://www.acessoainformacao.ufop.br/images/Carta%20
de%20Servi%C3%A7os%20ao%20Cidad%C3%A3o.pdf
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3. Gestão de Risco e
Controle Interno
A gestão de riscos nada mais é do que
o processo de identificação, avaliação
e administração dos eventos institucionais diante de possíveis incertezas
críticas. As incertezas surgem da nossa incapacidade natural de determinar com precisão a probabilidade da
ocorrência de determinado evento e
os impactos a ele associados. Em outras palavras: não podemos prever o
futuro, mas podemos trabalhar para
evitar os riscos desnecessários.
Na UFOP, a principal responsabilidade pelo estabelecimento da estratégia de organização e da estrutura de
gerenciamento de riscos é da Reitoria. Dentro do cenário estabelecido
na Instrução Normativa Conjunta MP/
CGU Nº 01, de 10 de maio de 2016, é
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papel da reitoria estabelecer, de forma continuada, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão. Por isso o Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Ouro Preto foi recomposto,
por meio da Portaria Reitoria Nº 01, de 01 de fevereiro de 2019, e passou a ser
constituído da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reitor(a);
Vice-Reitor(a);
Pró-Reitor(a) de Graduação;
Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação;
Pró-Reitor(a) de Extensão;
Pró-Reitor(a) de Assuntos Comunitários e Estudantis;
Pró-Reitor(a) de Planejamento e Desenvolvimento;
Diretor(a) de Orçamento e Finanças;
Pró-Reitor(a) de Administração;
Coordenador(a) de Logística e Segurança;
Prefeito(a) Universitário e
Diretor(a) do Núcleo de Tecnologia e Informação

A gestão de riscos é um processo contínuo que consiste em desenvolver um
conjunto de ações para identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar
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riscos, positivos ou negativos, capazes de afetar os objetivos, programas, projetos ou processos de trabalho da UFOP, nos níveis estratégico,
tático e operacional.
Desde 2019, a proposta da política de gestão de riscos e controles internos vem sendo encaminhada pela PROPLAD ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da Universidade Federal de Ouro Preto. A implementação da política de gestão de riscos está subdividida em três ações
principais. Confira no fluxograma abaixo.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLES INTERNOS

GESTÃO DE RISCOS
ESTRATÉGICOS

GESTÃO DE RISCOS DE
INTEGRIDADES

EXTENÇÃO E
CULTURA

PESQUISA E
INOVAÇÃO

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
01 A 06

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
07 A 09

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
10 A 14

GESTÃO DE RISCOS
EM PROCESSOS
OU OPERACIONAIS

COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES
(PORTARIA REITORIA N‘ 01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019)

PLANO DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLES INTERNOS
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ENSINO

MISSÃO
INSTITUCIONAL

VISÃO
INSTITUCIONAL
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A gestão de riscos de integridade é a identificação, avaliação e tratamento de riscos que ferem a conduta ética, ocasionando atos de fraude, corrupção e assédio, irregularidades e/ou desvios éticos, podendo
comprometer os valores e padrões preconizados pela UFOP e a realização de nossos objetivos.
Com base no Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade (BRASIL, 2018) e na Portaria CGU Nº
1.089/2018, além da consideração das especificidades institucionais, a UFOP propõe, dentro do Plano de
Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, a sua política de gestão de riscos de integridade.

Gestão de riscos para a integridade

SELEÇÃO E
ESTUDO DO
PROCESSO

IDENTIFICAÇÃO
DOS RISCOS

As atribuições do Escritório de
Processos são:

ANÁLISE
DOS RISCOS

AVALIAÇÃO
DOS RISCOS

TRATAMENTO
DOS RISCOS

COMUNICAÇÃO
E
MONITORAMENTO

Já a gestão de riscos operacionais consiste na identificação, avaliação e tratamento de riscos associados
aos processos em mapeamento na instituição. Neste contexto, foi instituído o escritório de processos,
por meio da Resolução CUNI Nº 2.020/2018, da PROPLAD. O Escritório de Processos atua como equipe
de Gerenciamento de Processos de Negócio, ou BPM (Business Process Management), encarregando-se de
coordenar as áreas de modelagem e gerenciamento de processos. A missão primordial deste setor é centralizar as iniciativas que possuem como objetivo fim ou que permeiam o mapeamento, análise e monitoramento de processos, incluindo a especificação de requisitos de sistema, o mapeamento da cadeia de valor
e os processos que a ela se relacionam, criando condições para que a UFOP possa realizar sua missão institucional. Alguns processos já foram mapeados e as análises iniciais da organização, considerando as suas
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particularidades,
conduziram
para a necessidade de mudanças estruturais no organograma
institucional, visto a necessidade lógica da setorização, visando
a identificação das pessoas que
operam os processos.

1. Promover a gestão por processos no âmbito do UFOP;
2. Propor o treinamento e desenvolvimento de pessoal nas melhores práticas de gestão de processos;
3. Definir e manter metodologias, técnicas e ferramentas de
apoio para as iniciativas de gestão por processos (padrões, regras e medidas de desempenho);
4. Consolidar os registros, documentações, avaliações de melhores
práticas e difusão de aprendizados;
5. Apoiar o gerente de processo
no acompanhamento e avaliação
do processo;
6. Avaliar e gerir o portfólio de processos considerados prioritários
para a Instituição e a sua governança;
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Gestão de riscos nas contratações
As contratações de serviços e aquisições de materiais pela UFOP
seguem todos os procedimentos descritos na Instrução Normativa Nº 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 ris
cos. 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 realizada
por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, na
qual é construída a matriz de riscos e, em consequência, são descritas as causas, as medidas, os eventos de risco associados e as medidas propostas para mitigação.

MATRIZ
Probabilidade
x
Impacto

IIMPACTO

7. Realizar a interlocução entre os gerentes de processos e a alta
administração;
8.
Compartilhar e disseminar conhecimentos relacionados a processos e resultados referentes à gestão por processos;
9. Propor a suspensão ou o cancelamento de projeto de melhoria
de processo de trabalho que esteja sendo executado em desacordo
com o disposto na portaria instituidora;
10. Definir cronograma para o projeto de melhoria de processos de
trabalho; e
11. Homologar os manuais de normas e procedimentos dos macroprocessos da UFOP, bem como suas posteriores atualizações.

PROBABILIDADE
1

2

3

4

5

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

EVENTOS
DE RISCO

MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO
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4. Resultados da Gestão
O Ano de 2020 foi marcado por diversos desafios. Em março, a UFOP, como as demais universidades de todo o país,
encontrava-se numa situação emergencial, que culminou
em decisões que iriam impactar nas suas atividades administrativas e acadêmicas e, consequentemente, nos seus
resultados. O Conselho Universitário (CUNI) se reuniu e,
seguindo orientações da Organização Munidal da Saúde
(OMS), do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (FORIPES) e do Comitê
de Enfrentamento instituído em 12 de março, deliberou
sobre a suspensão das atividades presenciais como forma
de prevenção da disseminação do Coronavírus. O CUNI decidiu, entre outras medidas, pela suspensão imediata das
atividades presenciais da graduação, da pós-graduação e
da extensão, bem como do funcionamento dos restaurantes universitários, bibliotecas, dos museus e do cinema; da
realização de eventos institucionais e do afastamento de
servidores para viagens.

quações associadas ao quadro de pandemia, tendo como
referência a sua cadeia de valor. 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, além de um tópico específico
destacando as ações institucionais no âmbito do enfrentamento ao Coronavírus.

Portanto, as particularidades vivenciadas no ano 2020 impactaram, de forma significativa, nos resultados da gestão são mensurados com base no planejamento estratégico institucional. Mesmo neste contexto, a UFOP buscou
cumprir seus objetivos estratégicos com as devidas ade36
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Os resultados alcançados frente à cadeia de valor da Instituição, associada especialmente aos macroprocessos finalísticos e de apoio,
são apresentados a seguir:

ENSINO DE GRADUAÇÃO
E PÓS-GRADUAÇÃO

Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

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
Diretoria de Assuntos Internacionais
Diretoria de Comunicação Institucional

A UFOP conta com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, constituído por profissionais de diferentes setores que contribuem com a
maior qualidade e agilidade na divulgação das informações. É papel
do Comitê definir ações institucionais para evitar a propagação do
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vírus e os protocolos seguidos pela comunidade acadêmica. Todas as
informações das ações para prevenção e contenção da COVID-19 estão disponíveis no portal Coronavírus7, no site da UFOP.
Considerando o seu caráter consultivo, o Comitê deu suporte à várias decisões administrativas, sendo a primeira delas a suspensão das
atividades presenciais da instituição. Desde então, orientou graduandos e pós-graduandos em trabalhos suspensos, aconselhou os responsáveis pela realização do ENEM, emitiu pareceres para atividades
de manutenção essenciais ao bom funcionamento da UFOP, analisou
os riscos inerentes aos diversos laboratórios da instituição, dialogou
com a comunidade acadêmica sobre diversos questionamentos e solicitações, redigiu relatório, cartilha, folder e atualiza diariamente
sua página no site da UFOP com informações e orientações.
O Comitê ainda quantificou, por meio de uma carta de recomendação à Administração da UFOP, sobre a aquisição de totens, álcool em
gel e máscaras para distribuição estratégica nos 3 campi, visando minimizar o contágio pelo Coronavírus por ocasião do retorno, inicialmente parcial e posteriormente total, das atividades presenciais.
Em parceria com Laboratório de Análise Experimental e Simulação
de Sistemas (LAESS), do Curso de Mecânica da UFOP, o Comitê criou
e confeccionou máscaras acrílicas (Face Shield) para a execução das
atividades essenciais, como nos laboratórios, por exemplo. Desenvolveu ainda um aplicativo, em parceria com o Núcleo de Tecnologia
da Informação (NTI), com a finalidade de orientar a comunidade acadêmica a procurar por assistência médica no momento certo, com
7. Disponível em: https://ufop.br/coronavirus
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base nos sintomas descritos pelo usuário,
por meio do preenchimento de um formulário de autoavaliação.

realizou outras atividades, em 2020, relacionadas à prevenção e ao controle da pandemia
de Coronavírus. Destacam-se:

O Comitê de Enfrentamento também foi
responsável pela elaboração de um Protocolo de Biossegurança8 para auxiliar nas discussões emergenciais da UFOP e servir como
material de consulta para nortear as ações
durante e após a pandemia.

Desenvolvimento de mais de 19 pesquisas
sobre o tema

Através do Painel COVID-199, composto
por dados e gráficos, o Comitê mantém um
acompanhamento diário da evolução da COVID-19 nas 20 (vinte) cidades das quais são
oriundos a maioria dos alunos da UFOP.
Além do Comitê de Enfrentamento, a Instituição também criou a Comissão de Monitoramento Administrativo e Acadêmico,
constituída por representantes da Reitoria,
do Diretório Central dos Estudantes (DCE),
Sindicatos Adufop e Assufop, e do próprio
Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A
Comissão tem o papel de monitorar a crise
provocada pelo novo coronavírus e seus impactos na Instituição e no seu entorno.
Além das ações do Comitê de Enfrentamento e da Comissão de Monitoramento, a UFOP
8. Disponível em: https://ufop.br/protocolo
9. Disponível em: http://painelcovid.ufop.br/
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• Aplicação da Imunoinformática para a
identificação de epítopos conformacional
de células B e desenho racional de vacinas
multiepítopos contra a COVID-19.
Responsável: Prof. Alexandre Barbosa Reis.
• Perfil de subclasses de imunoglobulinas
G e a participação de anticorpos neutralizantes na história natural da COVID-19.
Responsável: Prof. Alexandre Barbosa Reis.
• Infecções não documentadas de SARS-CoV-2 na cidade de Toledo, Minas Gerais:
uma avaliação sorológica.
Responsável: Prof. Alexandre Barbosa Reis.
• Epidemia cruzada: prospecção de dengue
e outros arbovírus como possíveis comorbidades em amostras de pacientes com
suspeita de COVID-19.
Responsável: Profa. Cintia Lopes de Brito
Magalhães.

• Testes diagnósticos para COVID-19 em internos e profissionais do Lar São Vicente
de Paulo, em Ouro Preto, Minas Gerais.
Responsável: Profa. Cláudia Martins Carneiro.
• Logística relacionada ao manejo de profissionais de saúde frente a testes diagnóstico para COVID-19 positivos/negativos.
Responsável: Profa. Cláudia Martins Carneiro.
• Avaliação de biomarcadores da resposta
imune sistêmica e sua correlação com evolução clínica em pacientes infectados pelo
COVID-19.
Responsável: Prof. Bruno Mendes Roatt.
• Avaliação do burst oxidativo em leucócitos polimorfonucleares de pacientes após
infecção com Coronavírus.
Responsável: Profa. Daniela Caldeira Costa.
• Possíveis benefícios clínicos decorrentes
da modulação imunológica pelo exercício
físico: repercussões sobre a susceptibilidade, progressão e prognóstico da COVID-19.
Responsável: Profa. Fernanda Cacilda dos
Santos Silva.
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• Implicações do perfil epidemiológico nos
parâmetros respiratórios e de ventilação
mecânica em pacientes diagnosticados
com COVID-19 na Região dos Inconfidentes – MG.
Responsáveis: Prof. Frank Bezerra e Prof.
Rodrigo Cunha de Menezes Alvim.
• Participação da Sinalização Purinérgica na
tempestade de citocinas na COVID-19.
Responsável: Prof. Luiz Carlos Crocco Afonso.
• Identificação de biomarcadores na fibrogênese pulmonar da COVID-19.
Responsável: Profa. Paula Melo de Abreu Vieira.
• Identificação de modificações pós-traducionais no genoma do SAR-COV-2 e sua relação
com taxa de mutação e replicação viral.
Responsável: Profa. Renata Guerra de Sá Cota.
• Avaliação periférica de marcadores de ativação microglial em pacientes imunizados
ao COVID-19 e sua relação com função
cognitiva: um estudo longitudinal.
Responsável: Prof. Roberto Farina Almeida.
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• COVID-19 e acometimento pulmonar:
aspectos funcionais e tomográficos no
acompanhamento de pacientes após doença aguda pela infecção por SARS-CoV-2.
Responsável: Prof. George Luiz Lins Machado Coelho.
• Sobrepeso e obesidade como fatores de
risco para o SARS-CoV-2: implicações fisiopatológicas associadas ao coronavírus (COVID-19) na Região dos Inconfidentes – MG.
Responsáveis: Prof. Rodrigo Cunha de Me
nezes Alvim e Prof. Deoclécio Chianca Jr.
• Co-ocorrência de infecções por COVID-19
em populações sob pressão infecciosa por
arboviroses e outras doenças parasitárias
tropicais: efeitos de habitats urbanos e
florestais sob distúrbio crônico, e riscos
regionais de doenças tropicais em zonas
de pobreza.
Responsável: Prof. Sérvio Pontes Ribeiro.
• Perfil de expansão do COVID-19 em municípios do Quadrilátero Ferrífero.
Responsável: Prof. Wendel Coura Vital, PhD.

Além das pesquisas citadas, destaca-se a criação de equipamentos computacionais e de
automação, por meio de projeto multidisciplinar, para apoio no combate ao novo coronavírus. A proposta é integrar a inteligência artificial, utilizando os recursos técnicos somados
aos métodos modernos de software, para
propor medidas de detecção do coronavírus:
a) Capacete inteligente com câmera térmica
para detecção de pessoas com sintomas de
COVID-19 em ambientes públicos;
b) Sistema de monitoramento em tempo
real de evolução dos sintomas em pacientes
em quarentena ou isolamento por suspeita
de COVID-19 utilizando sensores ligados ao
corpo (temperatura, pulso, oxigenação); e
c) Integração e monitoramento da condição
de saúde de profissionais da linha de frente
do combate à pandemia em exercício através da fusão de dados do capacete e sensores ligados ao corpo.
O “Projeto Cuidaidoso” disponibiliza gratuitamente plataformas computacionais para
suporte e orientação da população durante
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a pandemia. O projeto é voltado principalmente para os idosos e seus
cuidadores, mas também pode ser usado por qualquer pessoa interessada. Este projeto é coordenado pelos Professores Dr. Saul Delabrida, Dra. Andrea Bianchi e Dra. Cláudia Martins Carneiro.
Também foram submetidas mais 18 propostas de pesquisas para o
Edital da Vale, 14 solicitações de anuências para propostas junto à
FAPEMIG e mais 3 solicitações de anuência junto à CAPES.

Produção de álcool gel e sabonete líquido
A produção de álcool em gel e solução sanitizante para as mãos está
sendo realizada junto com a direção da Escola de Farmácia, a Empresa Júnior Formulare e o PET-Farmácia. A produção atenderá o Centro
de Saúde da UFOP, as UBS e a UPA de Ouro Preto.

em Ouro Preto de um total de 130 máscaras e, em João Monlevade,
de mais 30 máscaras. O material produzido é destinado ao Centro
Avançado de Enfrentamento à COVID-19 (Hospital de Campanha); à
Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto; ao Centro de Saúde da
UFOP; à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bauxita; ao Laboratório Piloto de Análises Clínicas - espaço de atividades de extensão, pesquisa e do estágio curricular no décimo período do curso de
Farmácia - e ao Hospital Margarida, que atende a população de João
Monlevade e da região do Médio Piracicaba.
Além disso, estão sendo produzidos cerca de 130 prendedores de
máscaras e está planejada a produção de máscaras, toucas e jalecos.

Testagem

A produção de sabonete líquido também está sendo realizada pela
Escola de Farmácia, sob responsabilidade do Prof. Orlando David
Henrique dos Santos. A produção de sabonete líquido é destinada ao
município de Ouro Preto, para atendimento das UBS e UPA. Já foram
produzidos 200 litros de sabonete, com a produção programada de
mais 400 litros.

A instituição assinou em 2020 o termo de compromisso para o credenciamento como unidade de testagem. Em breve, a UFOP terá capacidade para realizar diariamente 200 testes de detecção da COVID-19. O laboratório possui o padrão de segurança biológica nível
NB2, exigido pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) para credenciamento e inclusão na RedeLab COVID-19, rede de laboratórios parceiros da Fundação.

Produção de EPI’s

Ações educativas em 2020

A produção de protetores faciais para profissionais de saúde está
ocorrendo nos campi Ouro Preto (Escola de Minas) e João Monlevade (ICEA). A produção, iniciada em 2020, tem projeção de produção

• 05 Campanhas impressas e para redes sociais
• 30 campanhas para rádio
• 22 reportagens educativas
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Contagem de gênero
30

Ações de extensão
Desde 2020, em função deste momento de
pandemia em que o mundo vive uma de suas
maiores crises da história, a UFOP vem promovendo diversas ações extensionistas para mitigar os efeitos da pandemia de COVID-19. As
ações contam com a participação de professores, técnicos e estudantes das diversas áreas
de conhecimento da Instituição, realizando atividades que contribuem para o enfrentamento dos efeitos da pandemia. Muitas das ações
já eram realizadas antes da pandemia e foram
adequadas para atendimento das particularidades do momento. Destacam-se os seguintes
programas e projetos:
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Produções TV UFOP | COVID-19

• Programa de Rádio Viva Mais
Produção de roteiros e gravação de podcasts
sobre a prevenção da COVID-19 em parceria
com a Rádio UFOP.
Coordenadora: Profa. Eloisa Helena de Lima.
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1
BOLETINS

REPORTAGEM

5
TRANSMISSÕES

• Programa Mais Saúde
O programa oferece atendimento online aos
pacientes e fará a divulgação de informações
sobre doenças crônicas e COVID-19.
Coordenadora: Profa. Rosana Gonçalves Rodrigues das Dores.
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• Acompanhamento da compra institucional da agricultura familiar na UFOP e
abertura de novos mercados
Comercialização online de produtos da
agricultura familiar da região durante o
período de isolamento social.
Coordenador: Prof. Maurício Leonard de Souza.
• Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária
Elaboração de oficinas, em vídeo, para
preparação de alimentos nutritivos como
forma de aumentar a imunidade das pessoas do grupo de risco, com foco no bem-estar dos portadores de doenças crônicas da cidade de Ouro Preto.
Coordenadora: Profa. Sônia Maria de Figueiredo.
• Atenção Nutricional na Síndrome Metabólica - NUTRISIM
Divulgação de informações nutricionais,
tanto no que concerne à Síndrome Metabólica, mas também no que se refere à
pandemia no novo coronavírus.
Coordenadora: Profa. Júlia Cristina Cardoso Carraro.
• Manipulação e Produção de Produtos de
Higiene
Elaboração de um folder explicativo com
o passo a passo da produção, e/ou até
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mesmo um vídeo simples mostrando as
etapas da produção.
Coordenadora: Profa. Eleonice Moreira Santos.
• Farmácia de Ouro
Elaboração de informes técnicos para promover a segurança do uso de medicamentos e produtos para a saúde, inclusive as
dúvidas relativas ao uso de medicamentos
no contexto da pandemia de COVID-19.
Coordenadora: Profa. Renata Cristina Rezende Macedo do Nascimento.
• Investigo Eu: autoconhecimento através de Kundalini Yoga
O projeto se propõe a colaborar para a
manutenção da saúde física e emocional
dos participantes por meio de aulas e atividades de Kundalini Yoga online através
de live no Instagram.
Coordenadora: Profa, Livia Echternacht
Andrade.
• Aula de Felicidade
O projeto disponibiliza nas redes sociais
um conteúdo para ajudar estudantes do
ensino médio a driblar a pandemia e a superar a crise.
Coordenadora: Profa. Eleonice Moreira
Santos.

• Fios de Solidariedade - Banco de Perucas da UFOP
Visa melhorar a autoestima dos pacientes
por meio de ações que promovam bem-estar e atendimento, por e-mail, aos pacientes que receberam as perucas.
Coordenadora: Greiciana Pertence Reis.
• HAART – Humanização da Assistência
através das Artes
Projeto dedicado à complementação da
assistência e do acolhimento às crianças internadas ou institucionalizadas, proporcionando-lhes melhoria da qualidade de vida.
Coordenadora: Profa. Kerlane Ferreira da
Costa Gouveia.
• Centro de Direito do Consumidor – CDCon
Produção e divulgação de materiais educativos e informativos a respeito de temas
afetos aos direitos do consumidor.
Coordenador: Prof. Felipe Comarela.
• Prevenção ao suicídio em Ouro Preto: um
caminho possível à valorização da vida
Acolhimento e estímulo ao senso de comunidade nas redes sociais como forma de proximidade solidária e prevenção ao suicídio.
Coordenadora: Profa. Kerley dos Santos Alves.
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• Ampliando Saberes em Saúde
Produção de conteúdo nas mídias digitais,
transmitindo informações de artigos científicos acerca da pandemia de COVID-19
para a população em geral.
Coordenadora: Nancy Scardua Binda.
• DOPHAR: dose de informação para o
uso racional de medicamentos e educação em saúde
Divulgação de vídeos informativos sobre
uso racional de medicamentos para manejar os sintomas, questões relacionadas à pesquisa de medicamentos para o
tratamento e prevenção (vacinas) , além
de outras informações que relacionem
medicamentos com o vírus, com o controle da doença COVID-19 e com os grupos
mais vulneráveis.
Coordenadora: Profa. Elza Conceição de
Oliveira.
• Carro Biblioteca da UFOP
Divulgação de canais contendo contação
de história com foco na leitura infantil, livros que compõem o acervo do carro e notícias sobre a leitura durante a quarentena.
Coordenadora: Cristiane Maria da Silva.
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• NINFEIAS - Núcleo de Investigações Feministas
Pílulas Feministas, uma série de podcasts
sobre violência doméstica, abuso sexual
e masculinidades tóxicas, sempre sob um
viés de análise interseccional e em linguagem acessível.
Coordenadora: Profa. Nina Caetano.
• Sujeitos de suas histórias
Coleta de testemunhos de crianças durante o período de isolamento social.
Coordenadora: Profa. Karina Gomes Barbosa da Silva.
• Vacina HPV: Conhecimento, aceitabilidade e adesão em Ouro Preto, MG
Divulgação de informações sobre Papilomavírus Humano (HPV), câncer do colo do
útero, vacina contra HPV e outras questões ligadas à saúde da mulher, atuando
na prevenção de doenças e na promoção
da saúde.
Coordenadora: Profa. Angélica Alves Lima.
• Yoga para Mulheres no Climatério
Transmissão de práticas de Shivam Yoga
online para mulheres de 40 a 65 anos, vi-

sando a melhoria da saúde física, mental e
espiritual das participantes.
Coordenadora: Profa. Angélica Alves Lima.
• Vigilância do acesso e das condições de
saúde da população LGBT de Ouro Preto
Intervenção nas condições de saúde e de
acesso da população LGBT aos serviços
assistenciais do SUS de Ouro Preto, promovendo ações de educação em saúde de
forma a tornar esse acesso mais inclusivo.
Coordenador: Prof. Alexandre Costa Val.
• HH Magazine: humanidades em rede História pública democrática
Criação de portal na internet voltado à
difusão de debates contemporâneos nos
campos das humanidades, cultura e artes,
ajudando na conscientização da pandemia
da COVID-19.
Coordenador: Valdei Lopes de Araujo.
• Apoio à assistência para a epidemia de
COVID-19 em Ouro Preto
Cooperação para elaboração do plano de
enfrentamento à COVID-19 no município
de Ouro Preto; assistência à saúde no centro de atenção à COVID-19 do município
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de Ouro Preto; pesquisas sociais, clínicas e epidemiológicas sobre
a COVID-19.
Coordenador: Prof. Rodrigo Pastor Alves Pereira
• Radar Viral
Plataforma colaborativa para mostrar como estão os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 em cada município.
Coordenador: Prof. Rafael Alexandre
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4.1 Ensino
No Planejamento de Ações para o ano de 2020, sem prejuízo aos demais, a UFOP, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),
priorizou cinco objetivos do PDI (1, 3, 4, 7 e 8). Além destes, os objetivos 2, 5 e 10 também receberam atenção, apesar de não terem sido
priorizados para 2020, a despeito de suas importâncias. O 6º objetivo,
que dispõe sobre o estabelecimento de mecanismos que proporcionem a ligação horizontal entre graduação e pós-graduação, necessita
ter sua pertinência avaliada pelo CUNI, uma vez que há uma resolução
do CEPE fixando obstáculos ao seu cumprimento. O 9º objetivo já está
praticamente alcançado, restando ser avaliado apenas, pela Subcâmara de Licenciaturas, se a meta 9.1 já foi atingida. Segundo ela, o número de docentes com formação para atuação profissional em disciplinas
pedagógicas dos cursos presenciais de licenciatura da Universidade
deve ampliar para 20% até o final do período de vigência do PDI.

O processo seletivo do CEAD ofereceu 750 vagas, divididas igualmente, para os cursos de Geografia, Matemática e Pedagogia, em 16 polos.
O PLE Emergencial, por sua vez, cobriu cerca de 20% dos componentes curriculares em oferta no primeiro semestre letivo de 2020 e serviu de referência à ampliação da oferta, com a aprovação da Resolução
CEPE Nº 8.042. Essa resolução aprovou a retomada do ano letivo 2020
para os cursos de graduação presenciais e regulamentou a oferta, em
caráter especial, das atividades acadêmicas em formato remoto.
Além disso, houve um incremento de mais 300% no número de ações
de formação docente oferecidas pelo Programa Sala Aberta: docência no Ensino Superior, coordenado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da PROGRAD, capacitando 53,6% dos professores de diferentes departamentos, conforme dados apresentados nas tabelas a
seguir. Tais ações foram desenvolvidas em parceria com a PROGEP,
além da colaboração do CEAD, do SISBIN, de professores da UFOP e
de outras instituições.

Antes de apresentar as ações desenvolvidas em cada um dos objetivos priorizados no Planejamento de Ações de 2020, cabe relembrar
que, neste ano, a UFOP, assim como todas as demais universidades,
enfrentou dificuldades em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Em março, o calendário acadêmico foi suspenso e as atividades presenciais da graduação foram interrompidas. Com isso, o Plano
de Ações da PROGRAD não foi integralmente executado. No entanto,
foram desenvolvidas algumas ações que, mesmo diante da paralisação das aulas, tiveram importância fundamental. Dentre elas, pode-se
destacar a realização de processo seletivo para os cursos de licenciaturas do CEAD e a execução de um Período Letivo Especial Emergencial (PLE Emergencial), facultativo para estudantes e professores.
Relatório de Gestão • 2020
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4.2 Objetivos Priorizados

Ações realizadas no triênio 2018-2020
2018

2019

2020

Total 2018-2020

N° de ações ofertadas no
Programa Sala Aberta

04

06

19

29

Carga horária anual

11h

25h

110h

146h

Participação do programa Sala Aberta triênio 2018-2020
2018

2019

2020

N° de docentes efetivos em dezembro

869

913

929

Participação do programa Sala Aberta

23

96

498

Percentual de participação

2,7%

10,5% 53,6%

Houve também ampliação e investimentos na informatização e automatização de processos gerenciais do Sistema de Controle Acadêmico, com destaque para a implementação parcial do Sistema de Matrículas da Graduação, cuja principal funcionalidade é o recebimento
dos documentos para confirmações de matrículas, além da implementação do Projeto Acolhe, que visa uma interlocução mais próxima com os calouros dos cursos de graduação, que neste momento
em que o calendário acadêmico não tem seu fluxo normal, têm também suas dúvidas e incertezas aumentadas e precisam de um acompanhamento mais próximo.
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4.2.1 Promover a melhoria contínua da qualidade dos
cursos de graduação da universidade
Referente às metas de elevação da taxa de sucesso na graduação a
valores superiores a 70%, diminuição da quantidade de vagas residuais para menos de 7% do total de vagas e redução da evasão para
patamar inferior a 40%, estes indicadores não puderam ser aferidos,
tendo em vista a interrupção das atividades acadêmicas no primeiro
semestre letivo de 2020. Isso porque a metodologia de cálculo desses indicadores requer um fluxo regular de acesso, diplomação e deserção dos estudantes. Tal análise só será viável a partir de setembro
de 2021, ocasião em que o ano letivo de 2020 se encerrará.
Independente disto, a PROGRAD manteve sua atribuição de orientar e coordenar as reflexões relacionadas ao alcance das metas de
melhoria da qualidade dos cursos no ENADE, taxas satisfatórias de
diplomação, combate à evasão e aos elevados números de vagas residuais. No contexto de pandemia e diante do PLE Emergencial, sob
a coordenação da PROGRAD foi realizado um vigoroso processo de
acompanhamento e de orientação acadêmica aos discentes. Por meio
de uma escuta atenciosa, foi realizada uma ampla pesquisa visando
localizar e identificar a situação de cada estudante de graduação durante a pandemia. Essa pesquisa conseguiu localizar mais de 90% do
corpo discente, e seus resultados subsidiaram as políticas institucionais na conjuntura. Foi um importante referencial para o planeja-
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mento da PRACE na concepção
do programa de auxílio à inclusão digital.
Cabe destacar que o formato remoto adotado no PLE e a
oferta atual do ano letivo de
2020 vem sendo devidamente monitorado pela PROGRAD
em estreita articulação com os
Colegiados de Cursos, Departamentos e Diretorias, Comissão Própria de Avaliação (CPA),
entre outros.
Em relação à meta de elevação
do padrão de qualidade dos
cursos de graduação, visando a
melhoria do Conceito Preliminar de Curso (CPC), destaca-se
o trabalho desenvolvido junto às coordenações de curso e
NDE pelo NAP nos processos
de reformulações e alterações
curriculares dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e do
trabalho da Coordenadoria de
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Apoio aos Processos de Avaliação e Regulação dos Cursos de
Graduação, na preparação para
participação no ENADE e recebimento de visitas para fins de
renovação de reconhecimento. O atendimento aos cursos
se deu a partir da implantação
de novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e/ou grupo prioritário conforme com a
cronologia de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES).
No ano de 2020, a pandemia
impediu também que fosse realizado o ENADE, entretanto,
foram divulgados os relatórios
referentes à participação no
ano de 2019. O desempenho
obtido pelos cursos da UFOP
reflete os esforços e articulações institucionais na busca
permanente da qualidade. A
meta 1.1 do PDI propõe a elevação do padrão de qualidade

dos cursos de forma em que até o final da sua vigência (2025), todos
alcancem CPC igual ou maior a quatro. Em 2019, esse conceito foi
atingido por 100% dos cursos que participaram do ENADE, conforme
mostrado na tabela abaixo.
Curso

Conceito ENADE 2019

CPC 2019

Medicina

4

4

Farmácia

4

4

Arquitetura e Urbanismo

4

4

Nutrição

5

4

Educação Física (Bacharelado)

5

4

Engenharia da Computação

3

4

Engenharia Civil

5

4

Engenharia Elétrica

3

4

Engenharia de Controle e Automação

3

4

Engenharia Mecânica

3

4

Engenharia de Produção

4

4

Engenharia de Produção
(João Monlevade)

4

4

Engenharia Ambiental

4

4
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4.2.2 Incentivo e promoção de práticas pedagógicas
inovadoras no âmbito dos cursos
O terceiro objetivo do PDI foi outro priorizado pela UFOP para o
ano de 2020. Se por um lado a pandemia determinou a interrupção
abrupta das atividades da graduação, por outro representou e se traduziu numa importante oportunidade para a inovação das práticas
pedagógicas. A PROGRAD, por meio do Programa Sala Aberta: docência no Ensino Superior, coordenado pelo NAP, promoveu diversas
atividades de incentivo e de formação aos docentes. A conjuntura
revelou que era necessário orientar e capacitar o corpo docente para
que pudessem adaptar suas atividades do ensino de graduação a serem desenvolvidas remotamente com o uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
Ao longo do ano foram realizadas 18 ações formativas, totalizando
110 horas. Dessa forma, o Programa Sala Aberta no ano de 2020 foi
uma importante ação de formação docente frente aos desafios pedagógicos que o contexto da pandemia impôs aos professores.
Associados às ações de capacitação, os programas Pró-Ativa e de
Tutoria concederam bolsas estudantis sob supervisão de professores, com ênfase em projetos visando o aperfeiçoamento das práticas
pedagógicas e de apoio discente ao desenvolvimento de disciplinas.
Tais projetos interferem positivamente nos indicadores de desempenho relacionados ao sucesso acadêmico, ao combate à evasão e à
diminuição de vagas residuais.
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Além disso, foi criado um programa de Monitoria Tecnológica para
apoiar tanto os professores na utilização da plataforma Moodle, para
o desenvolvimento operacional de disciplinas, quanto a equipe do
suporte do Moodle na realização de procedimentos e atividades relacionados à plataforma e a gestão dos cursos.

4.2.3 Avaliar e atualizar continuamente os projetos
pedagógicos dos cursos de Graduação
Para a concretização deste objetivo, a meta 4.1 determinou a ampliação em 50% do número de técnicos-administrativos, a fim de garantir
o desenvolvimento das atividades de avaliação técnica e pedagógica.
No entanto, ao longo dos últimos anos, houve redução no quadro de
servidores na instituição, o que fez com que a meta de ampliação do
número de técnico-administrativos ainda não fosse alcançada, dificultando o cumprimento da meta intermediária 4.1.1, segundo a qual
em até quatro anos, deveria ocorrer a atualização e o aperfeiçoamento de 100% dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.
Dessa forma, o trabalho desenvolvido pelo NAP para o cumprimento desta meta estabeleceu dois níveis de prioridades: o cronograma
dos ciclos avaliativos do Sinaes e os prazos fixados pelas DCNs recém-aprovadas (Formação de Professores, Engenharias e Educação Física).
No período de 2016 a 2020, 46% dos cursos tiveram seus projetos
pedagógicos atualizados. Cabe destacar que em 2020 foi instituída
a Subcâmara das Engenharias que está em discussão sobre as novas
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DCNs e a proposição de uma política institucional para formação do
engenheiro da UFOP, com previsão de conclusão dos trabalhos e aprovação dos PPCs dos doze cursos de Engenharia até o final de 2021.
Importante registrar que entre outros aspectos, as alterações e atualizações dos PPCs vêm assegurando o que estabelece a meta 1.1 do
objetivo 1, do capítulo do PDI que trata da Extensão, segundo a qual
deve-se assegurar o mínimo de 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão
universitária, conforme estratégia 12.7 da 12ª meta do Plano Nacional de Educação. O NAP é o principal setor da PROGRAD responsável
pelo cumprimento do objetivo 4, no entanto mantém estreita articulação com as demais coordenadorias, em especial com a de Apoio
aos Processos de Avaliação e Regulação dos Curso de Graduação e de
Registro e Controle Acadêmico.

com deficiência nas vagas reservadas pela Lei de Cotas e assessorando os cursos na acessibilidade atitudinal e comunicacional (materiais
didáticos acessíveis, língua de sinais, etc). Diante da oferta do ensino
remoto, o NEI se mobilizou no sentido de assegurar as condições de
acessibilidade ao seu público nas plataformas adotadas pela UFOP.

4.2.4 Consolidar uma política de inclusão e
acessibilidade na graduação
No ano de 2020, o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) saiu da estrutura organizacional da PROGRAD e se vinculou à PRACE. Neste sentido, a dimensão do 7º objetivo que está sob responsabilidade da PROGRAD é aquela que se refere à consolidação da política institucional
de inclusão e acessibilidade na graduação. De tal forma, mesmo vinculado à PRACE, o NEI continua oferecendo atendimento educacional
especializado aos estudantes de graduação, colaborando com a Coordenadoria de Processos Seletivos no recrutamento de estudantes
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4.2.5 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.
O 8º objetivo da meta, que prevê a continuidade do aprimoramento da
divulgação dos processos seletivos, foi plenamente cumprido. Em parceria com a ACI/UFOP, a CPS vem fomentando a divulgação dos cursos
de graduação. Além disso, 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. Uma terceira ação estratégica prevista para 2020 não foi efetuada: trata-se da realização de estudos sobre a pertinência de adoção
de políticas de ação afirmativas específicas, com foco em segmentos
sociais como: pessoas com deficiências, quilombolas, indígenas, por local de residência, etc. A conjuntura de pandemia impôs outras prioridades, o que comprometeu a realização dos estudos propostos.
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4.3 Outros objetivos priorizados no
Planejamento de 2020
4.3.1 Implementar mecanismos de acolhimento, recepção
e acompanhamento dos graduandos da UFOP
A despeito de não ter sido priorizado para o ano de 2020, pelo fato
de suas metas e ações estratégicas já estarem incorporadas à rotina
da PROGRAD, o 2º objetivo do PDI dedicou atenção especial aos estudantes recém-admitidos. A última chamada para confirmação de
matrículas ocorreu no dia 14 de março e a suspensão do calendário
acadêmico no dia 16 do mesmo mês. Assim, a UFOP institucionalizou
um projeto de acolhimento que procurasse manter ativo o vínculo
dos estudantes com a UFOP. O Projeto intitulado “Ufop Acolhe”, foi o
responsável pela realização de diversas webconferências e transmissões sobre os múltiplos assuntos de interesse do grupo. Num primeiro momento, o Ufop Acolhe acompanhou os ingressantes de 2020/1
e posteriormente os de 2020/2. Tal iniciativa contribuiu decisivamente para a redução da evasão nos cursos.

4.3.2 promoção da melhoria contínua da oferta de
estágios nos cursos
O 5º objetivo do PDI, também não priorizado no Planejamento de
2020, ganhou centralidade e importância em função da pandemia.
A necessidade de adequação das normas, procedimentos e protoco-
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los para a realização de estágios exigiu grande esforço da Instituição
visando minimizar eventuais prejuízos. Para tanto, foram realizadas
articulações com os cursos, com as instituições concedentes e estagiários: para os cursos da área de saúde foi construído um protocolo
de procedimentos; nas licenciaturas foram realizados contatos com
as secretarias de educação, com destaque para a do Estado de Minas
Gerais, com a qual houve a renovação do convênio, assegurando-se
postos para os estudantes da UFOP.

Há ainda as metas que devem ser alvo de intervenção no ano civil de
2021: adequação das normas e sistemas da UFOP para permitir que
os alunos da instituição, independente da modalidade, possam cursar
disciplinas ofertadas tanto na modalidade presencial quanto à distância; e a manutenção de um grupo permanente de análise da viabilidade de oferta de cursos de graduação na modalidade à distância.

4.3.3 Promover a oferta de cursos na modalidade à
distância e a integração com cursos presenciais

Número de cursos de graduação

Diante da suspensão das atividades presenciais e adoção das TICs no
PLE Emergencial e na retomada do Calendário Acadêmico, a meta de
implementar, até o fim da vigência do PDI, a criação automática de uma
sala na Área Virtual de Aprendizagem – AVA (atualmente a AVA utilizada é a plataforma Moodle) para cada disciplina de todos os cursos de
graduação, integrada aos sistemas da UFOP, foi plenamente atendida.
Desta forma, o contexto da pandemia estimulou de forma ampla a utilização da plataforma Moodle pelos docentes nos cursos presenciais.
Já a meta de capacitação de 30% do quadro de docentes para utilização do AVA foi superada no ano de 2020, alcançando cerca de 50%
dos docentes em capacitações ofertadas. Ante a retomada do Calendário Acadêmico por meio remoto, a grande maioria dos docentes da
UFOP está devidamente habilitada para tal.
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4.4 Ensino em números
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UNIDADE UFOP

CEAD

EEF

ENUT

EFAR

DESCRIÇÃO SETOR

52

EMED
CAMPUS

EM

EDTM

IFAC

ICEB

ICSA

ICHS

ICEA

CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO

OP

DESCRIÇÃO SETOR
CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS

CAMPUS
MA

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM JORNALISMO

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

MA

CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS - ESTUDOS LITERÁRIOS

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

OP

CURSO DE BACHARELADO EM LETRAS - TRADUÇÃO

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ARTES CÊNICAS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM MATEMÁTICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

OP

CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM MUSEOLOGIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM PEDAGOGIA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

MA

CURSO DE BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL

OP

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO

OP

CURSO DE BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL

MA

CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JM

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

OP

CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL

OP

CURSO DE GEOGRAFIA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

JM

CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES CÊNICAS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE MINAS

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM FILOSOFIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

JM

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

JM

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA GEOLÓGICA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA INGLESA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA METALÚRGICA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA URBANA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM ESTATÍSTICA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

MA

CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA

OP

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM FILOSOFIA

OP

CURSO DE MATEMÁTICA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM FÍSICA

OP

CURSO DE PEDAGOGIA - MODALIDADE A DISTÂNCIA

OP

CURSO DE BACHARELADO EM HISTÓRIA

MA
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N° de disciplinas

Perfil de gêneros dos alunos
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4.5 Objetivos Priorizados na
pós-graduação

Perfil de raça e cor
1,39%
0,15%

ALUNOS DECLARADOS BRANCOS
ALUNOS DECLARADOS PARDOS
ALUNOS DECLARADOS PRETOS
ALUNOS NÃO DECLARADOS
ALUNOS DECLARADOS AMARELOS
ALUNOS DECLARADOS INDÍGENAS

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, Pós-graduação e Inovação (PROPPI). A PROPRI sempre busca fomentar a qualidade da pesquisa
e do ensino de pós-graduação, estabelecendo objetivos que visam um patamar de qualidade e inserção nacional e internacional. A
pró-reitoria adotou um portfólio de serviços,
que começa a se alicerçar com base no planejamento estratégico, construído no ano de
2019, junto a todos os programas de pós-graduação da Instituição e unidades vinculadas.

11,53%

2020
38,85%

43,80%

4,30%
1,30%
0,17%
1,40%

4,80%

0,21%
11,40%

5,10%

FORTALECER A QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE
PÓS-GRADUAÇÃO.

11,00%

2018
39,90%
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2019
42,40%
39,42%

42,79%

Esse objetivo tem como base estabelecer um
pano de fundo para que os programas de pós-graduação possam se desenvolver de forma
qualitativa. O objetivo é a melhoria contínua
tendo como premissa sempre melhores resultados na avaliação quadrienal da UFOP.
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Meta do ano de 2020

Avaliação

Implementar o planejamento
estratégico nos programas
de pós-graduação.

Totalmente alcançada

Reuniões bimestrais da câmara
de pós-graduação.

Totalmente alcançada

Aumentar a produção científica
dos programas de pós-graduação
em pelo menos 5%.

Totalmente alcançada

Ações realizadas
• Recebimento de todos os planejamentos estratégicos de cada programa de pós-graduação para os próximos quatro anos, através de
uma planilha autoexplicativa, desenvolvida pela PROPPI;
• Publicação do Edital PROPPI 02 de 2020 - Auxílio Publicação, Tradução, e Revisão de Artigos Científicos em periódicos Internacionais via PROAP;
• Publicação do Edital PROPPI 10 de 2020 - Indução de credenciamento
de docentes em Programas de Pós-Graduação com PROAP adicional
para os PPGs;
• Publicação do Edital PROPPI 15 de 2020 – Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos e Acadêmicos no País via PROAP.
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AMPLIAR A OFERTA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UFOP.
Esse objetivo estratégico da PROPPI norteia a visão de futuro da pró-reitoria, no intuito de dar continuidade ao crescimento vertical da
pós-graduação dentro da instituição.
Meta do ano de 2020

Avaliação

Aprovação de novos cursos de
pós-graduação

Alcançada

Evolução anual dos cursos e programas de pós-graduação
Stricto Sensu da UFOP
50
40
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No ano de 2020 teve início o curso de doutorado em Filosofia. Também tivemos a aprovação do mestrado em Turismo e Patrimônio e a
aprovação da mudança de modalidade do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, de profissional para acadêmico.
55

Curso/programa

Natureza

Curso/programa

Natureza

Curso/programa

Natureza

Curso/programa

Artes Cênicas

M

Letras

M

Filosofia

M

História

Biotecnologia

M

Matemática em
rede nacional

M

Geotecnia

M

Instrumentação, Controle
e Automação (ITV)

Ciência da Computação

M

Química

M

Ciências Biológicas

M

Saúde e Nutrição

M

Ciências Farmacêuticas

M

Engenharia Civil

M

Ciências: Física
dos Materiais

M

Comunicação

M

Construção
metálica/Engenharia
das Contruções (P)

MP

Engenharia de Materiais

M

Sustentabilidade socioeconômica e ambiental

M

Saúde da Família

M

Curso/programa

Natureza

Natureza

M

Curso/programa

MP

Natureza

Biotecnologia

D

Engenharia Mineral

D

Ciências Biológicas

D

Engenharia Civil

D

Ciência da
Computação

D

Engenharia de Materiais

D

Nanotecnlogia
Farmacêutica

D

Evolução Crustal e
Recursos Naturais

D

Educação

D

Geotecnia

D

Engenharia Ambiental

D

História

D

Direito

M

Engenharia Ambiental

M

Ecologia e
Biomas Tropicais

M

Engenharia Geotécnica

M

Ciências Farmacêuticas

D

Química Multicêntrico

D

Economia Aplicada

M

Engenharia Mecânica

M

Saúde e Nutrição

D

Filosofia

D

Educação

M

Engenharia Mineral

M

M - Mestrados Acadêmicos MP - Mestrados Profissionais D - Doutorados

MP

Ensino de Ciências

M

M

Evolução Crustal e
Recursos Naturais

Educação Matemática
Engenharia de
Produção
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M

Um novo curso foi aprovado em 2019, com início em 2020:
Mestrado em Turismo e Patrimônio.
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Bolsas fomentadas pela UFOP
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Mesmo no quadro adverso de pandemia, a UFOP obteve avanço na
participação dos docentes na pós-graduação, destaque importante
para o crescimento institucional. A UFOP também ampliou o fomento de bolsas de IC, mestrado e doutorado com recursos próprios.
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44
44
44
44
2019

51
51
51
51
2020
DOCENTES EXTERNOS

A PROPPI auxiliou pesquisadores da UFOP por meio do edital Auxílio Financeiro a Pesquisador e Auxílio à Publicação de Artigos Científicos. Concedeu apoio institucional à elaboração e pré-avaliação de
propostas submetidas nos Aplicativos de Propostas de Novos Cursos
(APCN) da CAPES;
• Aprovação do Curso de Mestrado em Turismo e Patrimônio pela
CAPES com previsão de início em 2021;
• Aprovação, pela CAPES, da mudança de modalidade, de Profissional para Acadêmico, dos cursos oferecidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática;
• Aprovação interna, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UFOP, dos cursos de mestrado em Engenharia Elétrica (parceria
UFOP/João Monlevade e UNIFEI/Itabira) e de mestrado em Educação Física. Os proponentes aguardam a abertura do calendário
APCN para submissão das propostas à CAPES;
• Com a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu
amplia-se a capacidade da UFOP em apresentar à sociedade alternativas para o fortalecimento do fluxo de inovações para automação,
transformação e criação de valor em diversas áreas da sociedade
como um todo. Todo esse processo fomenta o aumento de eficiência no uso da mão de obra, energia, água e insumos, ampliando os
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benefícios em cadeia para as comunidades, com impacto econômico, social, ambiental e cultural.

PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA
Com esse objetivo, a PROPPI 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, por exemplo.
Meta

Promover bancas de mestrado e
doutorado à distância por meio
da Resolução CEPE Nº 7.508,
aprovada em 23 de agosto de
2018.

4.6 Extensão e cultura

Avaliação

Totalmente alcançada

Ações realizadas
• Com a pandemia de COVID-19, ações para compra de novos recursos tecnológicos, além dos já existentes para o ensino à distância
foram fomentadas;
• Edição da Portaria PROPP/REITORIA-UFOP Nº23/2020 que regulamenta a realização de sessões de defesa de monografia, dissertação, tese e trabalhos de qualificação por meio de videoconferência
ou outro suporte eletrônico à distância nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da Universidade.
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• Aprovação, na Câmara de Coordenadores de Pós-Graduação, de
calendário acadêmico que permitiu o retorno, a partir de agosto
de 2020, das aulas dos cursos lato e stricto sensu da UFOP na modalidade remota, como forma de prevenir a disseminação do coronavírus e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto da pandemia nos
pós-graduandos.

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
Universidade e Sociedade. Na UFOP, sua compreensão apresenta o
alcance do conhecimento produzido na Universidade para a Sociedade, buscando, ao mesmo tempo, trocar informações que possibilitem
à UFOP um envolvimento com a realidade à sua volta.
Essa relação transformadora entre Universidade e Sociedade se dá
por meio de ações desenvolvidas por professores, técnicos-administrativos e estudantes. 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 de instância do poder
público (municipal, estadual ou federal) ou da iniciativa privada.
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4.6.1 OBJETIVOS PRIORIZADOS

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

4.6.1.1 POSSIBILITAR A CURRICULARIZAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM
PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,
ORIENTANDO AÇÕES, PRIORITARIAMENTE, PARA ÁREAS
DE GRANDE PERTINÊNCIA SOCIAL.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada

Ampliar e fortalecer a
Extensão na UFOP.

Parcialmente alcançada
Somente um curso de graduação
da UFOP contempla dentro da
sua matriz curricular a inserção
Cumprir o PNE e as determina- dos 10% de carga horária relações da CEPE Nº 7852/2019.
cionada à extensão universitária.
Outros 4 versam sobre a curricularização da extensão, porém,
ainda não contemplam os 10%
de carga horária dentro de suas
matrizes curriculares.

Ações desenvolvidas:
• Sequência ao trabalho junto aos Colegiados e NDE´s para a implantação da Curricularização;
• Realização de 2 Seminários de Curricularização pelo Centro de Extensão de Mariana;
• Publicação do Guia da Curricularização da UFOP.
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Avaliação

Tanto o curso de capacitação sobre criação de proposta extensionista pela plataforma Moodle
direcionado aos servidores, quanto a disciplina extensionista pela
plataforma Moodle direcionada
aos estudantes de graduação,
ainda não foram finalizados.

Ações desenvolvidas:
• Início da construção de um curso de capacitação sobre criação de
proposta extensionista pela plataforma Moodle direcionado aos
servidores (técnicos e docentes);
• Início da construção de uma disciplina extensionista pela plataforma Moodle direcionada aos estudantes de graduação;
• Acompanhamento in loco da execução das ações de Extensão: Foram verificados 184 relatórios parciais de projetos e cursos, em um
total de 281 projetos e cursos.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Maior divulgação da extensão
para os docentes e alunos da
UFOP.

Parcialmente alcançada
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Ações desenvolvidas:

• Aumentar em 5% o número de ações de extensão registradas na PROEX
• Divulgação da extensão em várias mídias sociais e site da UFOP.
• Criação de podcasts e divulgação no canal do Youtube.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada
Aprimoramento dos sistemas
informatizados de Extensão
Atualização do SGE em andamento.

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada
Planejar a distribuição dos
Foi lançado um edital no início
recursos Financeiros destinados
do ano, porém, por conta da susaos projetos e cursos de extensão
pensão das atividades presenregistrados na PROEX.
ciais, não houve demanda para
todos os auxílios.

Ação desenvolvida:
• Elaboração de edital para fornecimento de 4 tipos de apoio às ações
de extensão: bolsa, auxílio financeiro de vale transporte, transporte por meio de frota própria da UFOP e material de consumo.
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4.6.1.2 MAIOR RECONHECIMENTO E ARTICULAÇÃO COM AS ESTRUTURAS
INTERNAS, REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

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

Parcialmente alcançada

Ações desenvolvidas:
• Acessibilidade assistiva da extensão no site da PROEX em conjunto
com o NEI.
• Mapeamento de oportunidades e formalização de articulações
com instituições públicas (municipais, estadual e federal), bem
como instituições privadas e do terceiro setor: 15 projetos submetidos por professores da UFOP e 38 projetos com participação de
docentes da UFOP.
• Participação em conjunto com outras Instituições da Rede de Universidades e Institutos Federais de Minas Gerais da Comissão Científica do 9° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária.
• Constante comunicação com os Centros de Extensão de Mariana e
João Monlevade, prestando apoio solicitado e orientando sobre as
decisões da PROEX.
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4.6.1.3 FORTALECIMENTO DE UMA POLÍTICA INSTITUCIONAL EXTENSIONISTA
INTEGRADA AOS VALORES E INTERESSES SOCIAIS DAS
COMUNIDADES ONDE A UFOP ATUA.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente Alcançada
Construir o Plano de
Extensão e Cultura.

O documento final
ainda não foi foi finalizado

Ação desenvolvida:
• Início do processo de construção do Plano de Extensão e Cultura.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Realizar 2 eventos para fortalecimento da extensão universitária.

Avaliação

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente Alcançada
Atingir 100% de trabalhos registrados na PROEX apresentados 94% das ações se inscreveram no
no Encontro de Saberes.
evento, e somente 6 dessas 231
não se apresentaram.

Ações desenvolvidas:
• Criação de comissão interna para definir o formato da participação
da extensão no Encontro de Saberes.
• Divulgação do evento para a comunidade extensionista.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Integrar a UFOP às discussões
nacionais e regionais sobre a extensão e sobre a cultura.

Totalmente Alcançada

Parcialmente Alcançada
Um evento já realizado

Ação desenvolvida:

Ações desenvolvidas:
• Participação nos 4 Fóruns de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, visando contribuir com a Política Nacional de Extensão Universitária.
• Participação nos Fóruns de Cultura no âmbito do FORPROEX.

• Realização do Encontro de Saberes. Pela primeira vez o evento foi
realizado no formato virtual através da Plataforma UFOP Aberta.
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Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Não iniciada
Iniciar o processo de implementação dos colegiados de extenFoi postergado o processo
são nas unidades, priorizando a
aguardando a implementação
formação dos membros para clado Conselho Superior de Extenreza nos pareceres emitidos.
são e Cultura.

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

• Reuniões com Colegiados de Curso e com os discentes participantes de EJ’s
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Construir o
Regimento Interno da PROEX.

Avaliação

Totalmente Alcançada

Ação desenvolvida:
• Elaboração do regimento interno, que está em fase de conclusão.

Não iniciada
Confeccionar calendário anual
Em função da pandemia e da inda PROEX constando atividades
certeza sobre o futuro, ficou ine eventos a serem realizados duviável a definição do calendário
rante o ano.
anual da PROEX.

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Ação desenvolvida:

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Não iniciada
Formalizar parcerias de ações Devido à pandemia não houve
institucionais com terceiros.
atividades presenciais para formalização de parcerias

Avaliação

Totalmente Alcançada
Concretizar o registro dos Projetos EJ’s de todas as Empresas No ano de 2020 foram registraJuniores da UFOP na Central de das 13 empresas juniores na CEJ.
Empresas Juniores - CEJ.
Cinco já haviam sido registradas
em 2019
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Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Compreender a
abrangência da extensão nas
cidades sedes da UFOP

Avaliação

Totalmente Alcançada
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Ação desenvolvida:

Ação desenvolvida:

• Criação de um mapa com a localização geográfica das ações de extensão, por meio de um aplicativo de imagens capturadas via satélite,
com o objetivo de mensurar e avaliar a atuação extensionista da UFOP
nas três cidades sede, de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.

• Publicação editais de apoio: Edital de figurino e cenários.

4.6.1.4 FOMENTAR A PRODUÇÃO E A FREQUENTAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, 		
COMPREENDENDO A CULTURA COMO EIXO INTEGRADOR ENTRE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO EM TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Não iniciada
Criar mecanismo para identificar
as ações culturais realizadas nos Devido a Pandemia não foi possícontextos da UFOP.
vel fazer o levantamento, um vez
que as ações foram interrompidas
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada

Produzir e apoiar ao
menos 20 ações culturais.
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Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada
Formalizar a criação da Rede de Foi criada a Rede de Museus e Acervos
Museus e Acervos da UFOP e da UFOP através da Resolução CUNI
apoiar suas atividades.
Nº 2.377, só não havendo o apoio ao
Núcleo Integrador da Rede deMuseus, que estavam em fase de criação

Ações desenvolvidas:
• Promoção do debate sobre a Rede de Museus da UFOP nos órgãos
colegiados superiores da UFOP e formalização da rede por meio da
Resolução CUNI Nº 2.377.
• Fomento à participação dos setores da UFOP que possuem coleções museológicas à Rede: integrantes ROEX, DEBIO, PROPLAD,
SISBIN, EFAR, IFAC, DEFIS, DEMUL.

Edital de Figurino e Cenários.
Além deste edital, foram apoiadas as seguintes ações: Curadorias da Mostra Multi, Encontro
PPGAC, Show de Talentos, Arte
Iminente e Fórum das Letras.
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Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Parcialmente alcançada
Fomentar Cineclubes
inseridos na UFOP.

Foi desenvolvido um plano de trabalho para a gestão de pessoal terceirizado no Cine Vila Rica e fomentada
três parcerias para o desenvolvimento de atividades no cinema.

Ações desenvolvidas:
• Gestão do pessoal terceirizado Cine Vila Rica. O Plano de trabalho
foi desenvolvido e o termo de Cessão de Uso do auditório do Museu da Inconfidência foi renovado por mais dois anos.
• Fomento à parcerias externas para garantir apoio às atividades do
cinema: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Cinemas em Rede);
Cine IF (no sofá); Museu da Inconfidência (IBRAM).
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Elaborar e executar o Plano de
Comunicação da Pró-reitoria de Parcialmente alcançada
extensão e cultura.

• Definição e execução de estratégia para uso de mídias sociais pela PROEX.
• Identificação, através de formulário, das ações extensionistas que
utilizam mídias sociais: 34 ações extensionistas responderam que
utilizam Instagram, Facebook e WhatsApp.
• Reestruturação da página da Pró- reitoria de Extensão e Cultura;
• Criação de distribuição de pílulas de podcast via WhatsApp e Spotify (UFOP Cast).
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Realizar de 2 eventos para
fortalecimento da cultura no Alcançada
âmbito universitário.

Ação desenvolvida:
• Criação e realização da Mostra Multi e 2 palestras sobre política de
cultura universitária.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação

Elaborar a normatização (Resoluções, Portarias, etc) referente Totalmente alcançada
às ações culturais da UFOP.

Ações desenvolvidas:

Ação desenvolvida:

• Criação de Documento de Orientação para os trabalhos de comunicação da PROEX.

• Aprovação da Resolução CUNI Nº 2.377, que autoriza criação da
Rede de Museus e traz anexo Regimento Interno da Rede.
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PRINCIPAIS INDICADORES

Professores de Graduação envolvidos na extensão

Estudantes de Graduação envolvidos na extensão

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

O objetivo é avaliar o nível de participação de estudantes em ações
de extensão universitária e o consequente empenho institucional.

Percentual de docentes envolvidos na extensão

PERCENTUAL DE DOCENTES ENVOLVIDOS NA EXTESÃO

Percentual de estudantes de graduação envolvidos na extensão

23,92%

24

12
11,80%

11

11,37%

0

22

10,62%

10

23

21,99%
21,66%

21
2018

2019

2020

Dos 1.291 estudantes de graduação que trabalharam com extensão
em 2020, estão inclusos os bolsistas e voluntários dos projetos e
cursos de extensão, bolsistas de eventos extensionistas e discentes
membros de Empresas Juniores. Esse número equivale a 11,80% dos
discentes de cursos presenciais da UFOP.
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2018

2019

2020

Em relação ao ano anterior, verifica-se uma redução no percentual de
participação. As ações da universidade vinham sendo desenvolvidas
visando a ampliação desse percentual. No entanto, entende-se que
essa redução se deve ao impacto direto da pandemia da COVID-19 no
número de ações de extensão em 2020. Muitas das ações extensionistas demandam de atividades presenciais, que foram suspensas objetivando a não disseminação do vírus. A mesma avaliação é atribuída à
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participação dos técnicos administrativos em educação em ações de
extensão. Neste caso, cita-se também um grande desafio associado
ao incentivo a este tipo de participação (nota-se um percentual significativamente inferior à participação docente). A execução de ação
de extensão não oferece nenhum tipo de pontuação ou progressão
no plano de carreira do TAE. Além disso, a legislação vigente impede
que coordenador técnico administrativo oriente bolsistas de extensão, necessitando de um docente na equipe para fazer esta função.

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

Percentual de TAE’s envolvidos na extensão

Média de público alcançado por ações de extensão*
2000

1758

1500
1000
615

500
0

356

2018

2019

2020

*Devido à condição de trabalho remoto imposta pela pandemia global de COVID-19, para os valores de 2020, consideramos como público alcançado as métricas apresentadas pelas plataformas das redes
e mídias sociais.

10,0
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3,27%
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Público nas ações de extensão
O objetivo é identificar o alcance dos projetos e cursos de extensão
junto à comunidade externa.
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O resultado deste indicador é uma estimativa, pois cada ação mensura o
público atendido de uma maneira diferente, não tendo uma precisão exata. Além disso, não são todas as ações que informam o público atendido.
A estimativa para o ano de 2020 foi de mais de 180 mil pessoas atingidas
de alguma forma pelas ações executadas, sendo que na grande maioria
das ações o público foi atingido de modo virtual, devido ao distanciamento social. O alcance médio foi de 1.758 pessoas atingidas por ação.
Deve-se levar em consideração ainda que uma pessoa pode ser atingida por mais de uma ação, o que reforça a não exatidão do número
de pessoas atingidas.
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Ações de extensão desenvolvidas
O objetivo é avaliar o nível de oferta de ações de extensão (projetos e cursos) com relação ao total de alunos de graduação da IES.

Ações de extensão desenvolvidas em relação ao total de alunos

mente deveria integrar 39 discentes aproximadamente. Desse modo,
é necessário aumentar o número de projetos e cursos em execução,
para que o índice calculado chegue mais próximo de 1, os discentes tenham mais opções de escolha, e os coordenadores possam incluir um
maior número de discentes da instituição em atividades de extensão.

A EXTENSÃO EM NÚMEROS
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Para que fosse possível a todos os estudantes do regime presencial da
UFOP participarem de ações de extensão, cada projeto e curso atual-
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Principais projetos e atividades
desenvolvidas
Apesar dos duros impactos causados pela
pandemia, a Extensão na UFOP também registrou avanços no ano de 2020. Alguns dos
principais projetos e atividades desenvolvidos foram:
• Curricularização
Em 2020, a equipe da PROEX realizou diversas reuniões com os Colegiados/NDEs para
tratar da Curricularização da Extensão considerando as especificidades de cada curso.
Como resultado desse trabalho de discussão e consultas, a PROEX publicou o Guia da
Curricularização na UFOP, contendo orientações detalhadas para que a comunidade acadêmica conheça os conceitos, as normas, as
diretrizes e os passos a serem dados para desenvolver o processo.
• UFOP no Pereira
A Coordenadoria de Extensão fez uma grande articulação visando à realização de um
Programa de Extensão em Antônio Pereira,
distrito de Ouro Preto-MG. Representando a
UFOP, participaram as Escolas de Medicina,
de Minas e de Nutrição. No tocante às enti68

dades externas, foram envolvidos a empresa Samarco, o IFMG (Campus Ouro Preto) e a
Prefeitura Municipal, além de diversas entidades do distrito (Creche Padre Ângelo, Associação Mãos que Brilham, Associação Arte
Mãos e Flores, Casa Escola, Costureiras do
Vale da Bênção, GDAP (Grupo de Desenvolvimento de Antônio Pereira), Colégio Renascer, EE Daura de Carvalho, EE Antônio Pereira, UBS (Posto de Saúde do Distrito), SINE,
CRAS, Associação de Moradores, Brigada
de Bombeiro Civil, Campo Manuel Furtado,
Igrejas Católica e Batista e Associação Musical Senhora da Lapa). Essa articulação, coordenada pela PROEX, resultou em um projeto
submetido ao Edital da Justiça do Trabalho
e deve ser apresentado à PROEX como uma
ação institucional da UFOP para 2021.
• Central de Empresas Juniores
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
Nº 2.208. Ao fim de 2020, mais 13 empresas
juniores tinham cumprido os requisitos, tendo a Declaração Anual de Reconhecimento

Institucional (DARI) emitida, sendo agora 18
empresas juniores com Projeto EJ registradas na PROEX. Foram realizadas 12 reuniões
da Central de Empresa Juniores da UFOP no
ano, onde foram discutidos e analisados Relatórios Anuais, Projetos EJ’s, dúvidas trazidas pelas empresas juniores e seus orientadores, além de outros assuntos.
• Rede de Museus e Acervos da UFOP
A Rede de Museus e Acervos da UFOP foi
criada em setembro de 2020, por meio da
resolução CUNI Nº 2377, após período de
discussão entre os anos de 2019 e 2020. O
anexo da referida resolução traz o Regimento Interno da Rede. A Rede surgiu a partir
da mobilização de profissionais e estudantes que atuam direta ou indiretamente junto a museus e acervos de caráter histórico e/
ou científico, que entenderam ser necessário unir forças para a superação de desafios
próprios da gestão do patrimônio histórico,
cultural e científico em âmbito universitário.
A UFOP, por meio da PROEX, ofereceu apoio
à criação da Rede, vista como um elemento
importante para a organização do segmento. Desta forma a Rede surgiu vinculada à
Coordenadoria de Cultura da PROEX, que
tem a responsabilidade de participar das
Universidade Federal de Ouro Preto

ações e oferecer subsídios para o desenvolvimento dos trabalhos da Rede. Além da realização dos trâmites para a aprovação da
Rede pelo Conselho Universitário, a Coordenadoria de Cultura realizou um levantamento de informações sobre acervos científicos
e históricos sob a guarda da UFOP, obtendo
18 respostas no total. Destas, 7 coleções já
enviaram documentos para adesão à Rede
e indicaram representantes. Uma vez que a
Rede foi criada em meados do segundo semestre, conseguimos fazer duas reuniões
ordinárias, nas quais foram escolhidas a presidente e o secretário. Tais reuniões foram
importantes para a organização dos procedimentos internos e para o planejamento dos
trabalhos que serão realizados em 2021.
• Mostra Multi - Interações
A “1ª Mostra Multi” adotou a ideia de “Interações” como eixo temático/provocativo
para propor um espaço virtual de criação e
produção de obras artísticas e eventos culturais. A mostra reuniu trabalhos elaborados
principalmente pela comunidade acadêmica
da UFOP, embora artistas sem vínculo com
a universidade tenham participado por meio
de convites. A Mostra buscou estimular a investigação de processos de criação artística
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que explorassem as possibilidades oferecidas por tecnologias digitais. A Mostra foi realizada por meio de curadorias focadas em
sete áreas temáticas: Artes Cênicas, Artes
Visuais, Audiovisual, Culturas Digitais, Literatura, Memória e Música. Os resultados foram positivos, com a realização de 54 atividades sincrônicas (palestras, mesas redondas,
rodas de conversa) e 172 obras assíncronas
(vídeos, podcasts, etc.), além de 47 exposições (fotografia, desenho, pintura, etc). Ao
todo, envolveram-se 208 estudantes, nas exposições e em atividades de produção, alcançando um público de 12.284 pessoas até o final da Mostra. Porém esse número aumenta
ao longo do tempo, uma vez que o material
continua disponível no instagram da Mostra
Multi UFOP10.
• Comunicação

assim a PROEX realizou, ao longo do ano, importantes ações. No primeiro semestre foi
elaborado o catálogo de ações extensionistas que se ajustaram à realidade pandêmica.
Já no segundo semestre, com a seleção de
bolsistas que se somaram à equipe, a PROEX
conseguiu dar prosseguimento à execução
do plano. As principais ações realizadas foram: produção de 8 podcasts (pílulas) sobre
a extensão universitária na UFOP; produção
de 2 vídeos; redação, diagramação e publicação de duas apostilas para auxiliar as ações
na produção de conteúdo para seus públicos;
3 cursos sobre mídias sociais, podcast e transmissão de lives; informativo periódico via
email; estruturação das redes sociais e início
do processo de melhoria do site da PROEX11.
• Cine Vila Rica

No início de 2020 a PROEX elaborou um Plano
de Comunicação com o objetivo de orientar
seus processos de comunicação para a melhoria dos fluxos de informação entre o setor,
a comunidade acadêmica e outros segmentos da sociedade. Logo em seguida, porém,
instalou-se a situação de isolamento social,
o que dificultou a execução do plano. Ainda

No ano de 2020, em decorrência do novo regimento da UFOP, a PROEX tornou-se Pró-reitoria de Extensão e Cultura, inserindo em
seu organograma a Coordenadoria de Cultura. Neste novo contexto organizacional,
o Cine Teatro Vila Rica foi vinculado à nova
Coordenadoria. Até meados de março as exibições cinematográficas do Cine aconteceram normalmente, atendendo um público de

10. Disponível em: https://www.instagram.com/mostramultiufop/

11. Disponível em: https://proex.ufop.br/
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5.423 pessoas nas 134 exibições realizadas.
Com a situação de pandemia, as atividades
presenciais foram suspensas e a PROEX trabalhou em prol da manutenção das atividades do cinema de forma virtual. A Coordenadoria de Cultura produziu e participou de
mostras (Clássicos em Casa, Mostra Multi Interações, Cinemas em Redes) e debates virtuais (Conversando Cinema, Cine IF no Sofá,
Outros Cinemas Ameríndios: novos olhares
sobre a produção audiovisual indígena).
Também foram realizadas atividades administrativas tais como a catalogação e manutenção dos acervos e equipamentos, tramitação para a renovação do termo de cessão
para uso do Anexo do Museu da Inconfidência como sede do Cine Vila Rica por mais dois
anos, organização do processo de contratação da licença MPLC para as exibições de filmes em 2021, tanto em Outro Preto, quanto
em João Monlevade. Além disso, o período
foi utilizado para investir no diagnóstico, planejamento e reestruturação das redes sociais
do Cine. Com a revitalização orientada pela
Coordenadoria de Cultura, em conjunto com
bolsistas de desenvolvimento institucional,
as redes sociais ganharam atratividade, bele-
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za estética, interatividade e periodicidade na
publicação de conteúdos atuais e originais.
Também foi realizado o depósito do registro
da logomarca do Cine Vila Rica no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
uma nova identidade visual foi construída
para uso em todas as produções gráficas e
midiáticas e um novo site está em execução.
Desta forma, a PROEX conseguiu manter os
empregados do Cine e o funcionamento deste importante equipamento cultural.
• Catálogo de Ações de Extensão Contra
o Coronavírus
Em abril de 2020, após a reformulação do
escopo de alguns projetos de extensão, a
PROEX selecionou aqueles atuantes no enfrentamento à COVID-19, reunindo-os em
um Catálogo. O Catálogo de Ações de Extensão Contra o Coronavírus teve o objetivo de auxiliar na construção de uma rede
de ações de extensão da UFOP e servir
como um meio de informação para o público atendido. Dando visibilidade às ações,
semanalmente a PROEX divulgou em suas
redes sociais cada uma das Ações de Extensão com informações básicas sobre os
projetos, como título da ação, nome do co-

ordenador, descrição do serviço e forma
de acesso para atender e facilitar o atendimento ao público.
• Mapa das Ações de Extensão da UFOP
Com o objetivo de mensurar e avaliar a atuação extensionista da UFOP em Ouro Preto,
Mariana e João Monlevade, a PROEX criou, a
partir de um aplicativo de imagens capturadas via satélite, um mapa com a localização
geográfica das ações de extensão em curso
na UFOP. Este trabalho pôde ser realizado à
distância, a partir das tabelas geradas pelo
sistema, e a visualização permitiu diagnosticar e organizar, espacialmente, as ações de
extensão nas três cidades sede da UFOP. Uma
vez identificados os projetos em um mapa há
a facilidade de promover possíveis interlocuções entre coordenadores de projetos que
atuam no mesmo bairro e líderes comunitários, por exemplo. O trabalho de avaliação
e acompanhamento das ações pela PROEX
também é facilitado. Além disso, o mapa revela as localidades carentes, ou seja, aqueles
bairros com menos atuação de ações extensionistas e, a partir desta compreensão, será
possível buscar a promoção e o fomento de
ações dedicadas a este público.
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• Encontro de Saberes Virtual
Em 2020 a UFOP realizou, entre os dias 30
de novembro e 04 de dezembro, o Encontro
de Saberes de modo 100% virtual (on-line)
em virtude da pandemia de COVID-19. No
21º Seminário de Extensão (SEXT), as ações
foram apresentadas unicamente no formato
de vídeo, sendo apresentados projetos e cursos de extensão que continuaram a desenvolver suas atividades durante a suspensão
das aulas da UFOP, além das empresas juniores registradas na PROEX. Os vídeos foram
disponibilizados na plataforma do evento
no portal UFOP Aberta, e cada ação inserida
em uma sala junto a outras ações de extensão para realização de fóruns de discussão.
Cada sala tinha um avaliador/mediador, que
durante o tempo estipulado de duração do
fórum mediava o debate entre os apresentadores das ações extensionistas que compunham determinada sala, sendo necessário
que o apresentador de cada ação acompanhasse o fórum durante seu prazo de vigência para dialogar com o mediador e demais
participantes. Foram apresentados 225 vídeos no SEXT, divididos em 32 salas virtuais.
Cada sala virtual esteve com fórum disponível para debate durante dois dias, sendo que

11 salas foram disponibilizadas no dia 30/11,
outras 11 salas no dia 02/12 e as últimas 10
salas no dia 03/12.
• Ações de Extensão Institucionais
Com o objetivo de regulamentar o registro
das ações institucionais de extensão e cultura, foram publicadas as seguintes portarias:
Portaria Proex Nº 117, de 22/10/2020, que
cria as atribuições da comissão de avaliação
das ações institucionais da PROEX, cadastradas na pró-reitoria; Portaria Proex Nº 118,
de 22/10/20, que nomeia os membros da comissão de avaliação de ações institucionais
da PROEX, e também foi publicada portaria para cada ação, reconhecendo-as como
Ação Institucional de Extensão. Durante o
exercício de 2020, foram desenvolvidos 07
programas institucionais, contando com 37
projetos vinculados distintos e 08 projetos
isolados, dos quais destacam-se:
Programa UFOP com a Escola12
Desenvolveu um conjunto de ações extensionistas junto às escolas públicas na Região
dos Inconfidentes, com o objetivo de promover o diálogo entre a UFOP e a Educação
Básica, além de promover a formação conti12. Disponível em: https://ufopcomaescola.ufop.br/
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nuada de professores. O programa envolveu
representantes das Secretarias Municipais
de Educação de Acaiaca, Barra Longa, Diogo
de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e representantes da 25ª Superintendência Regional
de Ensino de Ouro Preto.
Devido à pandemia do novo coronavírus, as
ações foram realizadas e transmitidos ao
vivo pelo YouTube, em formato de webinar e
posteriormente foi desenvolvido um projeto
de comunicação, denominado Diálogos entre Universidade, Educação Básica e Sociedade, para ampliar e divulgar os conteúdos
relativos às ações do programa e de temas
relevantes à sociedade civil.
Fórum Permanente de Sustentabilidade
das Cidades Históricas de Minas Gerais13
Em sua 5ª edição, o fórum foi realizado em
parceria com a Prefeitura de Paracatu (MG),
a Cátedra da Unesco: Águas, Mulheres e Desenvolvimento, e a Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais (ACHMG), com
objetivo fortalecer a discussão de políticas
públicas nas áreas de urbanismo, patrimônio
histórico, turismo, trabalho e renda para o
planejamento municipal, com a atenção vol13. Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCmmi1YtEw3FEsyZIde1bXCA/videos
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tada à pandemia da COVID-19. Para nortear
o debate foram definidos dois temas, um
geral: “Planejamento Municipal para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades Históricas de Minas”, e outro regional: “Paracatu: Gestão Pública do Patrimônio Histórico e
do Turismo como indutoras e aglutinadoras
para o desenvolvimento sustentável”.
Devido à pandemia do novo coronavírus, os
painéis de debate e da sessão Cases de Sucesso foram transmitidos ao vivo pelo canal
do Fórum no YouTube, em formato de webinar. Para realização dos minicursos, foram
utilizadas plataformas digitais para a disponibilização de materiais (Google Classroom
e Google Drive), e a realização de fóruns de
debate utilizando Google Meet e Zoom.

ministrativo 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 PDI. Para atingir esses objetivos, a UFOP
apoia iniciativas e fortalece o ambiente institucional voltado à pesquisa e à inovação.

35 Programas de Pós-graduação
35 Programas
de Pós-Graduação
392
Docentes Doutores
da UFOP
392Doutores
DocentesExternos
Doutores da UFOP
51
51 Doutores Externos

4.7 Pesquisa

362 Bolsas de Mestrado
362 Bolsas de Doutorado
Mestrado
230
230 Bolsas de Doutorado

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-ad-

234 Alunos de Especialização
234Residência
Alunos deMédica
Especialização
32
32
Residência
Médica
1358
Nos Cursos
de Mestrado
1358
NosCursos
CursosdedeDoutorado
Mestrado
477 Nos
477 Nos Cursos de Doutorado
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PESQUISA
PESQUISA
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OAAMBIENTE
VOLTADO À
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2020
2020
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CURSOS
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DE
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PÓS-GRADUAÇÃO

2101
ALUNOS DE
2101
PÓS-GRADUAÇÃO
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4.7.1 FORTALECER AS CONDIÇÕES DE PESQUISA EM TODOS OS CAMPI
E UNIDADES ACADÊMICAS.
Meta

Avaliação

Manter em 2020 os editais de
Auxílio à Pesquisa e Auxílio à Publicação, como esforço necessário apesar do cenário orçamentário adverso.

Totalmente alcançada

O resultado de 2020 foi afetado substancialmente pelo cenário
adverso da economia e a pandemia de COVID-19. Cumpre ressaltar que
os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento vêm diminuindo
ano a ano em todo o país.
Para 2021, a PROPPI pretende manter a política de articulação entre
os pesquisadores e os Programas de Pós-graduação da UFOP para
a submissão de projetos institucionais lançados por agências de
fomento e apoio total aos pesquisadores que desejarem submeter
projetos individuais.
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Número de projetos de pesquisa aprovados no CNPq, FAPEMIG e Finep

Assim como o percentual de valores aprovados por docentes e pesquisadores, o número de projetos aprovados em 2020 foi afetado duramente pelo cenário adverso da economia e pela pandemia de COVID-19.
Em 2021, 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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• Lançamento dos editais de Auxílio Financeiro a Pesquisador, Auxílio Publicação, ainda que com recursos orçamentários menores do
que os praticados nos editais do ano de 2019;
• Informação aos pesquisadores, por meio do Sistema Financiar, de
toda e qualquer oportunidade de fomento para pesquisa, seja individual ou institucional;
• Articulação do envio de propostas para a FINEP nos editais S.O.S Equipamentos 2020 e Materiais Avançados e Minerais Estratégicos 2020;
• Utilização do sistema Stela Experta, através de uma contratação via PROAP, permitindo a extração e a agregação de dados institucionais do Lattes, fundamentais para o planejamento estratégico da pesquisa na UFOP.

4.7.2 AMPLIAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA EM TODAS AS ÁREAS
DE CONHECIMENTO
Esse objetivo representa muito e tem efeito multiplicador nas atividades fins da pós-graduação da UFOP.
Meta

Avaliação

Aquisição via FINEP, através do
convênio 01.18.0047.00, do equipamento Sistema de cromatografia em fase gasosa acoplada
a espectrômetro de massas do
tipo tandem, com recursos disponibilizados pela FINEP na ordem R$ 758.205,00.

Totalmente alcançada
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Evolução do número médio de docentes doutores por Grupo
de Pesquisa CNPq
DOCENTES DOUTORES POR
GRUPO DE PESQUISA CNPQ

Ações realizadas:

8
6,07
5,39

6
4

3,36

2

0

2018

2019

2020

Avaliando a razão de doutores por grupo de pesquisa do CNPq percebe-se que o índice havia dobrado de 2017 para 2019. Todavia houve
uma pequena queda em 2020, mas nada significativo ou que comprometa a robustez dos respectivos grupos.
Para 2021, a PROPP pretende criar uma página para divulgação dos
grupos de pesquisa institucionais e estimular o credenciamento e inserção de doutores na Pós-graduação da UFOP, como aconteceu no
ano de 2020 com o Edital PROPP 10 DE 2020.
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Docentes doutores e Bolsistas de produtividade CNPq
800
600

Publicações de Docentes da UFOP

794

765

701

em vista que a referida normatização foi aprovada na primeira reunião
do CUNI em 2021.

400
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200
0

ANAIS DE REVISTAS
70

63

2018

2019
Nº DE DOCENTES DOUTORES

71

2020

BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE CNPQ

Considerando os últimos três anos, o número de bolsistas de
produtividade aumentou. 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 2021, pretende-se manter os editais internos de fomento
à pesquisa, como o edital de Auxílio ao Pesquisador e Auxílio à
Publicação. Pretende-se também oferecer um ambiente favorável
para a pesquisa na UFOP diminuindo o passivo de manutenção dos
equipamentos multiusuários, promovendo editais de manutenção.
Também no ano de 2020, iniciou-se a implementação do sistema de
agendamento de equipamentos multiusuários, sistema desenvolvido
pelo NTI. Pretende-se iniciar a política efetivamente em 2021 tendo
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LIVROS/CAPÍTULOS
DE LIVROS

Observa-se um crescimento de 25,13% no número de publicações
em periódicos. Este Resultado expressivo reflete todo o esforço da
UFOP em financiar tradução, revisão e publicação de artigos através
de seus editais. Todavia, tivemos um decréscimo nas publicações de
livros e capítulos de livros, bem como na publicação de anais, em relação ao ano de 2019, sobretudo em função da pandemia de COVID-19.
Ressalta-se a importância desse crescimento, apesar da baixa oferta
de editais de financiamento em agências de fomento. Por outro lado,
importante destacar o esforço da UFOP e da PROPPI em manter os
editais institucionais de Auxílio Financeiro ao Pesquisador e à Publicação, e a manutenção da política de alocação de bolsas de iniciação
científica, de mestrado e de doutorado, com recursos próprios, que
refletem diretamente na produção de periódicos. Ressalta-se que no
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ano de 2020 houve um corte no orçamento dos editais da PROPPI
que poderá impactar negativamente a execução e entrega de resultados da produção científica para o ano de 2021.
Esse aumento do número de doutores também reflete diretamente
na produção científica da UFOP, conforme pode ser visto no gráfico,
que mostra o aumento da produção de periódicos. O crescimento do
número de doutores impacta diretamente no quantitativo de produtos científicos produzidos pela instituição, indicando que as políticas
de incentivo ao doutoramento são efetivas também do ponto de vista
do incremento da produção científica. Por outro lado, os editais de auxílio financeiro a pesquisador e auxílio publicação destinados a professores doutores também têm subsidiado o aumento dessa produção.

Esse resultado representa uma melhora em relação ao ano de 2019,
fomentada, sobretudo, pelo aumento do número de bolsas de iniciação científica financiadas pela UFOP. Também houve um aumento
das cotas institucionais PIBIC e PIBITI. No entanto, o aumento se deu
sobretudo sobre o número de voluntários em Iniciação Científica.

Número de bolsas de IC e Número de voluntários de IC
500
400
460

300
200

377

356

382

286

259

100
0

2018

2019
Nº DE VOLUNTÁRIOS DE IC
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2020
Nº DE BOLSAS DE IC
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Bolsa por órgão financiador por mês
Orgão Financiador

Ações desenvolvidas:

Modalidade
Mestrado

Doutorado

CAPES

217

165

0

382

CNPq

16

17

182

215

FAPEMIG

53

31

0

84

UFOP

72*

17*

195

284

Ensino médio: CNPq e
Fapemig

0

0

7

0

Outros

0

0

0

0

357,84

230,35

377

965,09

Total

IC - Pesquisa* Número de beneficiados

• Lançamento dos editais Auxílio Financeiro a Pesquisador e Auxílio
Publicação, com recursos da UFOP;
• Gerenciamento constante com mitigação de riscos dos projetos
vinculados à FINEP;
• Aprovação de proposta no Programa MAI-DAI do CNPq, que aportará cerca de R$ 750 mil na UFOP para a implementação de bolsas
de mestrado e doutorado nos Programas de Pós-Graduação em
Engenharia Civil (PROPEC) e em Engenharia Ambiental (PROAMB).

*Referente à média por mês do número de cotas financiadas ao longo do ano (número máximo mestrado: 78; número máximo doutorado: 19).

Importante ressaltar que, 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.
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4.7.3 CONSOLIDAR O NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
EMPREENDEDORISMO (NITE) DA UFOP
Meta

Avaliação

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

Não alcançada

Número de patentes e programas de computador
30

PATENTES NACIONAIS
6

20

22

1
2
18

2
19

PATENTES INTERNACIONAIS
PROGRAMAS DE COMPUTADOR

10

0

2018

2019

2020

Referente ao número de depósitos de patentes, indicador utilizado
neste relatório, verifica-se que em 2020 houve uma manutenção do
índice de depósito de patentes nacionais e internacionais. Todavia
houve um aumento significativo de programas de computador, res78

saltando-se que as incertezas sobre a economia e o baixo fomento para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação não permitiram um
maior crescimento. As políticas públicas voltadas para a inovação ainda são pouco efetivas. Neste cenário foi relevante a manutenção no
nível de depósitos de patentes nacionais.
A gestão do NITE 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.

PRINCIPAIS PROGRAMAS E PROJETOS/INICIATIVAS
Dentre os principais programas, ações e projetos adotados pela PROPPI em 2020, visando alcançar os objetivos estratégicos listados acima, estão:
a) Programa de Incremento da Qualidade da Pesquisa e da Pós-Graduação (PIQ) que contemplou em 2020 dois editais viabilizados com recursos do orçamento da PROPPI/UFOP e editais
com recursos do PROAP CAPES;
b) Portaria PROPP/REITORIA-UFOP Nº 002, de 12 março de 2020,
que compõe a Comissão Especial de que trata a Resolução
CEPE Nº 7947, de 14 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
normas e procedimentos para acolhimento de professor/pesUniversidade Federal de Ouro Preto

quisador visitante e pós-doutorandos na Universidade Federal
de Ouro Preto;
c) Portaria PROPPI/REITORIA-UFOP Nº 23/2020, de 24 de março
de 2020, que trata de autorizações e recomendações, em caráter excepcional, em sessões de defesa de monografia, dissertação, tese e trabalhos de qualificação;
d) Portaria PROPPI/REITORIA-UFOP Nº 42/2020, de 06 de abril
de 2020, que designa servidores docentes para integrarem Comissão Gestora do Laboratório Multiusuário da COVID-19;
e) Portaria PROPPI/REITORIA-UFOP Nº 92/2020, de 17 de julho
de 2020, que define datas e procedimentos para os programas,
visando o início dos períodos letivos considerando a pandemia
de COVID-19;
f) Portaria PROPPI/REITORIA-UFOP Nº 93/2020, de 17 de julho
de 2020, que dispõe sobre a discricionariedade para os Coordenadores de Projetos de Pesquisa avaliarem, diante da pandemia de COVID-19, quais atividades podem continuar suspensas
e quais devem voltar a ser presenciais;
g) Portaria PROPP/REITORIA-UFOP Nº 94/2020, de 21 de julho de
2020, que autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de
mais 3 meses de bolsas UFOP de mestrado e doutorado;
h) Portaria PROPPI/REITORIA-UFOP Nº 96/2020, de 14 de Outubro
de 2020, que compõe comissão para tratar dos assuntos relacionados às pesquisas que envolvam patrimônio genético na UFOP;
i) Início da implantação, nos laboratórios multiusuários, do sistema de gestão de laboratórios multiusuários junto com o NTI;
j) Organização do 12º Encontro de Saberes, na modalidade on-line. O evento foi realizado entre os dias 30 de novembro e
04 de dezembro. Dentre os eventos organizados pela PROPPI
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aconteceram também o XXVIII Seminário de Iniciação Científica – SEIC, a V Mostra Programas da Pós-Graduação – MPPG e a I
Mostra de Inovação e Tecnologia –MIT. O número de trabalhos
apresentados totalizaram 1.335 e 27 cursos foram oferecidos;
k) Aquisição do Sistema de cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrômetro de massas do tipo tandem, com recursos
disponibilizados pela FINEP, no valor de R$758.205,00;
l) Utilização de recursos do PROAP para custear a gestão de resíduos provenientes das pesquisas da pós-graduação da UFOP.
Em 2021 completará um ano de implementação do Planejamento
Estratégico nos programas de pós-graduação e nas unidades da
PROPPI. O planejamento estratégico é fundamental para desenvolver
uma visão a médio e longo prazo e, assim, conquistar os objetivos
de pesquisa e pós-graduação da UFOP elencados no PDI (20162025). Essa condição é primordial para a criação de um planejamento
consistente que aponte para onde a PROPPI vai e como chegar lá.
O objetivo da PROPPI com o planejamento estratégico é também
tornar os processos mais eficientes e com menos riscos e assim obter
diferenciais competitivos para pesquisa e pós-graduação na UFOP.
Esse processo de planejamento visa também orientar a PROPPI na
tomada de decisões, na distribuição de seus recursos financeiros e na
publicação de seus editais no período que virá a seguir.
O próprio planejamento é pano de fundo para traçar as perspectivas
para que os próximos anos possam gerar impactos positivos para a
sociedade, e que sejam percebidos por todos. Dessa forma, o monitoramento de indicadores, estabelecidos no balanced scorecard, serão
os norteadores para uma gestão de estratégia eficaz, capaz de res79

ponder ao rol de desafios que a PROPPI tem
mapeado para os próximos anos. Dessa forma, o objetivo será produzir relatórios analíticos capazes de dar suporte à tomada de
decisão diante das perspectivas. Com isso, o
processo de gestão estratégica ganha maturidade e ganhos em economicidade, eficiência e eficácia na condução das atividades de
pesquisa, inovação e pós-graduação.
Outras perspectivas de atividades que poderão gerar resultados a partir de 2021 são
a nova metodologia de planejamento da
PROPPI, as metas para inovação, controle e
mapeamento de processos, implantação total do sistema SEI (Sistema de Eletrônico de
Informações) para produção de documentos
e processos administrativos em meio eletrônico, fluxogramas de macroprocessos, auditoria interna e subprocessos em níveis estratégico, tático e operacional.
Os efeitos positivos dessas medidas devem
permear toda a pesquisa, pós-graduação e
inovação na UFOP, no intuito de que os indicadores sejam norteadores das decisões da
PROPPI e de um modelo de governança que
privilegie a adoção de controles eficazes e a
transparência das informações.
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4.8 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 visem à integração dos estudantes e servidores à vida universitária;
• Proporcionar ao estudante de baixa renda condições de acesso e permanência na universidade, além de oferecer uma formação de qualidade técnico-científica, humana e cidadã.

4.8.1 Fortalecer as políticas de assistência estudantil na UFOP
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, incluindo aqueles com demandas pedagógicas
específicas. Para além das ações próprias da assistência estudantil e de acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, há que se pensar também em ações efetivas para combater todas as
formas de relação e convívio que possam servir como mecanismos de reforço das desigualdades e da discriminação no interior da vida universitária. A inclusão de todos na vida universitária
e o direito à aprendizagem devem ser o mote de todas as ações acadêmicas universitárias.
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Meta

Avaliação

Parcialmente alcançada
Implantar o processamento de
documentação do estudante
Iniciado, mas não concluído, já
na Área de Moradia, nos campi
que a entrada de novos estudanOuro Preto e Mariana, exclusivates nas moradias está suspensa
mente no SEI.
desde 03/2020.
Implantar o recebimento de documentação do estudante na
Área de Avaliação Socioeconô- Totalmente alcançada
mica, nos três campi, exclusivamente no SEI.
Restabelecer o limite de renda Não alcançada
per capita para recebimento de
bolsas PRACE de 1 para 1,5 salá- Não implantado por indisponibirios-mínimos.
lidade de recursos.
Efetivar controle de acesso e Não alcançada
melhoria da segurança, por meio
do cercamento da moradia estu- Projeto está na PRECAM, ainda
dantil - Conjunto I.
em fase de elaboração.
Ampliar o horário de atendimento a estudantes, de 8 para 12 horas, para entrega de documentos, por meio da contratação de
mais uma recepcionista.
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Meta

Avaliação

Implementar proposta de parceria com o Ministério Público do
Totalmente alcançada
Trabalho para bolsa permanência em 2020.
Não alcançada
Elaborar proposta de sistema
A construção de novos sistemas
de atendimento para a área de
informatizados cedeu espaço à
Orientação Estudantil.
priorização da reorganização de
serviços no formato remoto.
Não alcançada
Implantar a comissão permanente prevista na Resolução CEPE
Nº 7794, ratificada pela Resolução CUNI Nº 2303, sobre a Política de Ações Afirmativas e para
inclusão da UFOP.

As elaborações de novas normativas administrativas também tiveram que ceder espaço às prioridades de readequação de resoluções
e portarias que atendessem à
nova forma de organização e prestação de serviço em consequência
da pandemia de COVID-19.

Não alcançada
Meta não implantada em função
da suspensão das atividades presenciais.
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Meta

Trabalhar em rede (professores,
Colegiados e Departamentos da
UFOP), trazendo-os para a discussão, pensando em agentes de
inclusão para além dos setores
envolvidos NEI/PRACE.

Avaliação

Parcialmente alcançada
Meta em desenvolvimento. O Núcleo de Educação Inclusiva foi integrado à estrutura da PRACE em
2020, o que permitirá melhor coordenação da política de inclusão.

Implantar programas de inclusão
digital para acompanhamento Totalmente alcançada
de atividades remotas em 2020.

Ações realizadas:
• Implantação de auxílios emergenciais, em função da pandemia da
COVID-19: auxílio alimentação e auxílio inclusão digital (Resolução
CUNI Nº 2373/2020).
• Implantação de todo o processo de avaliação socioeconômica para
concessão dos benefícios de forma digital.
• Manutenção dos pagamentos das Bolsas Permanência; Incentivo Acadêmico à Diversidade e Convivência no período de atividades remotas.
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Ano

Programa

Estudantes assistidos

Recurso executado

2020

Inclusão Digital Auxílio Internet

558

R$236.900,00

2020

Inclusão Digital Aquisição/Manutenção
Computadores

544

R$600.300,00

2018

Bolsa Permanência

3091

R$7.414.900,00

2019

Bolsa Permanência

3358

R$8.594.900,00

2020

Bolsa Permanência

2851

R$8.675.600,00

2018

Auxílio Moradia

135

R$264.400,00

2019

Auxílio Moradia

138

R$260.600,00

2020

Auxílio Moradia

133

R$263.000,00

2018

BIDA Incentivo Acadêmico

57

R$175.400,00

2019

BIDA Incentivo Acadêmico

51

R$173.200,00

2020

BIDA Incentivo Acadêmico

36

R$138.800,00

2018

PIDICIncentivo a
Diversidade e
Convivência

40

R$114.900,00
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Ano

Programa

Estudantes assistidos

Recurso executado

2019

PIDIC- Incentivo
a Diversidade e
Convivência

70

R$179.600,00

2020

PIDIC- Incentivo
a Diversidade e
Convivência

50

R$133.000,00

2018

Bolsa Alimentação

2987

R$2.996.227,50

2019

Bolsa Alimentação

2992

R$2.340.141,41

2020

Bolsa Alimentação

2634

R$190.010,63

2020

Auxílio
Alimentação
Emergencial

2773

R$ 2.112.105,00

A Bolsa Permanência, maior programa de bolsas da PRACE, foi paga
integralmente durante o ano de 2020, tendo uma redução de 16,1%
no número de bolsas concedidas. Tal redução pode ser atribuída à
impossibilidade de matrícula regular e início do segundo semestre
letivo de 2020, o que estabilizou a demanda de novos ingressantes
no programa. A concessão de Bolsa Permanência é feita aos estudantes que ingressam na UFOP especificamente a partir das cotas, e
também aos ingressantes gerais que se enquadram no perfil socioeconômico familiar de até 1,5 salário-mínimo per capita.
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O cálculo do investimento nos
Restaurantes Universitários a
partir de 2019 foi realizado pelo
custo real, por refeição consumida, conforme os contratos
(R$6,10; R$16,21; R$12,16). Em
2018 o cálculo foi realizado a
partir do custo estimado por
refeição consumida, a partir de
levantamento de custo interno
(R$10,50). De janeiro à primeira
quinzena de março de 2020 foi
realizado o pagamento da Bolsa
Alimentação pelo custo refeição
consumida, conforme contratos
dos Restaurantes Universitários
(R$6,30; R$12,16). Foi implanta-

do em 2020 o Auxílio Alimentação Emergencial, pago diretamente ao estudante, nos valores de R$50,
R$115 e R$127,00 mensais, da segunda quinzena de março a dezembro. Desde abril de 2020, o pagamento do Auxílio Alimentação Emergencial foi realizado a partir da análise do uso dos restaurantes pelos estudantes que têm o benefício da bolsa alimentação - um total de 1.273 alunos - no período de setembro,
outubro e novembro de 2019. Aqueles com o perfil médio de 15 passagens na roleta dos RU por mês, ou
mais, receberam R$115,00, os demais estudantes que são bolsistas da PRACE receberam R$50.

Perfil socioeconômico dos estudantes assistidos por bolsa permanência
3000
14
														
407
CATEGORIA | % DA BOLSA

QUANTIDADE DE ALUNOS ASSISTIDOS

As bolsas BIDA e PIDIC sofreram uma redução média de 30%
em relação ao número de bolsas
concedidas em 2019 em razão
da natureza dos projetos desenvolvidos e às adequações necessárias para que pudessem ser
desenvolvidos remotamente.

329

456

2000

460
693

482

467

CATEGORIA A (100%)

781

790

CATEGORIA B (75%)
CATEGORIA C (50%)

1000

0

839

912

882

2018

2019

2020

CATEGORIA D (25%)

A Assistência Estudantil está fundamentalmente representada pelos programas de bolsa, seguindo os eixos
propostos no Decreto Nº 7.234, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).
Na UFOP, são concedidas bolsas voltadas à assistência prioritária (bolsa alimentação; bolsa permanência e
auxílio moradia), Apoio e Acompanhamento (BIDA - Incentivo Acadêmico) e Inclusão e Cidadania (PIDIC - Incentivo à Diversidade e Convivência).

14. Para maiores informações sobre normas e categorias: https://www.prace.ufop.br/sites/default/files/cuni1380_anexo_-_alterado_pela_cuni2139-1.pdf
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Em 2020 foram criadas, em razão da situação excepcional trazida
pela pandemia da COVID-19, e observada a disponibilidade orçamentária, as bolsas emergenciais de Auxílio Alimentação e de Auxílio Inclusão Digital. Este último concedido nas modalidades Auxílio Internet e Aquisição/Manutenção de Computadores (Resolução CUNI Nº
2373/2020). O acesso aos programas é feito pela avaliação socioeconômica dos alunos vulneráveis, que foi adaptada em 2020 para ser
realizada de modo integralmente remoto.

4.8.2 PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Total de refeições x total de refeições de estudantes assistidos

934.108

Utilizar produtos da agricultura
familiar e agroecológica produzidos em parceria com projetos
de extensão da UFOP, buscando
maior segurança alimentar.
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Avaliação

Não alcançada

869.571

750.000

TOTAL DE REFEIÇÕES

500.000
250.000
0

Meta

TOTAL DE REFEIÇÕES DE
ESTUDANTES ASSISTIDOS
PELA PRACE

1.000.000

285.386

335.329

27.794

2018

2019

76.226

2020

Desde novembro de 2018 todos os estudantes classificados em vulnerabilidade socioeconômica pela PRACE, independente da categoria, têm benefício de utilização integral da Bolsa Alimentação e acesso gratuito aos Restaurantes Universitários em todas as refeições.
Assim, pode-se perceber o aumento da utilização dos Restaurantes
Universitários pelos estudantes assistidos pela PRACE, mostrando o
alcance real da política de assistência estudantil conforme previsto
no Decreto Nº 7.234/2010 - PNAES.
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No ano de 2019 os Restaurantes Universitários foram terceirizados integralmente para o fornecimento de refeições. Nos últimos três anos
não houve alteração do valor da refeição para os estudantes, apenas
um pequeno aumento para os técnicos-administrativos e professores.
Em 2020, a partir da suspensão das atividades presenciais da UFOP em
função da pandemia da COVID-19, os Restaurantes Universitários também tiveram suas atividades integralmente suspensas a partir do mês de
março, o que demonstra a expressiva redução no número de refeições.
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4.8.3 DISCUTIR AS EXPECTATIVAS E O PAPEL DO CENTRO DE SAÚDE DA UFOP

Meta

Avaliação

Não alcançada
Meta

Avaliação

Não alcançada

Elaborar o Regimento Interno do Centro de Saúde.

As elaborações de novas normativas administrativas também tiveram que ceder espaço
às prioridades de readequação de resoluções e portarias
que atendessem à nova forma
de organização e prestação de
serviço em consequência da
pandemia da COVID-19.
Não alcançada

As elaborações de novas normativas administrativas também tiImplantar o Conselho de Admiveram que ceder espaço para as
nistração do Centro de Saúde.
prioridades de readequação de
Elaborar o Regimento Interno do
resoluções e portarias que atenCentro de Saúde.
dessem à nova forma de organização e prestação de serviço em
consequência da pandemia da
COVID-19.
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As elaborações de novas normaEstabelecer novo convênio entre tivas administrativas também tiUFOP e Prefeitura Municipal para veram que ceder espaço para as
definição do compartilhamento prioridades de readequação de rede uso do Centro de Saúde.
soluções e portarias que atendessem à nova forma de organização e
prestação de serviço em consequência da pandemia da COVID-19.
Não alcançada
Elaborar proposta de sistema
A construção de novos sistemas
de Prontuário Eletrônico para o
informatizados cedeu espaço à
Centro de Saúde.
priorização da reorganização de
serviços no formato remoto.
Não alcançada
Elaborar proposta de sistema
A construção de novos sistemas
de Prontuário Eletrônico para o
informatizados cedeu espaço à
Centro de Saúde.
priorização da reorganização de
serviços no formato remoto.
Ocupar 1 (uma) vaga de Odontólogo, visando ampliação do aten- Totalmente alcançada
dimento do setor.
87

Ano

Área/atuação

Atendimentos realizados

Ano

Área/atuação

Atendimentos realizados

2020

Cirurgias

186

2020

Psicologia

1026

2019

Cirurgias

621

2019

Psicologia

2241

2018

Cirurgias

323

2018

Psicologia

2279

2020

Enfermagem

873

2019

Enfermagem

2219

2018

Enfermagem

1099

2020

Medicina - Clínica Geral

2912

2019

Medicina - Clínica Geral

6357

2018

Medicina - Clínica Geral

6369

2020

Medicina – Especialidades

317

2019

Medicina – Especialidades

2427

2018

Medicina – Especialidades

3290

2020

Nutrição

355

2019

Nutrição

1887

2018

Nutrição

1672

2020

Odontologia

160

2019

Odontologia

1383

2018

Odontologia

2259
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A Coordenadoria de Saúde da PRACE funciona em um espaço de referência e exemplo positivo de investimento em saúde pública, oferecendo consultas gratuitas em diversas áreas, além de serviços de
enfermagem, nutrição, psicologia, vacinas e imunizações. É conveniada à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao Sistema Único de Saúde
- SUS, atendendo a comunidade adjacente à Estratégia Saúde da Família - ESF Bauxita, assim como aos estudantes e servidores da UFOP.
Em parceria com as Escolas de Farmácia, Nutrição e Medicina, o espaço físico é compartilhado, sendo que o Ambulatório-Escola oferece
consultas em diversas especialidades médicas.
Em 2018, foi ampliado o Ambulatório-Escola com a inauguração do
centro para pequenas cirurgias, que não necessitam de internação
hospitalar para fins terapêuticos ou diagnósticos. Em 2020 foram
contratados dois novos odontólogos para recompor o quadro em razão de aposentadorias. Em análise do triênio, os números de 2020
são menores em razão da suspensão das atividades presenciais ocorrida no mês de março.
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ORIENTAÇÃO ESTUDANTIL
Ano

Ação desenvolvida

Atedimentos realizados

2020

Acompanhamento individual

352

2019

Acompanhamento individual

365

2018

Acompanhamento individual

87

2020

Acompanhamento em grupos

224

2019

Acompanhamento em grupos

609

2018

Acompanhamento em grupos

601

2020

Palestra - Bem Vindo Calouro

1319

2019

Palestra - Bem Vindo Calouro

1778

2018

Palestra - Bem Vindo Calouro

1283

Com a organização do trabalho integralmente remoto das equipes da
PRACE, foi possível dar continuidade aos trabalhos de acompanhamento da trajetória acadêmica dos estudantes, por meio de ações
e projetos que promovem acompanhamento individual e em grupo.
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Na ação de acompanhamento individual estão incluídos os atendimentos de orientação estudantil de todos os campi, e psicológicos
de Mariana e João Monlevade. Na ação de acompanhamento em grupos são compreendidos os workshops de orientação estudantil e os
atendimentos técnicos em moradia.
As ações foram desenvolvidas com o auxílio da plataforma Google
Suite, com agendamento prévio com os estudantes. Importante ressaltar que foi recomendado aos estudantes que permanecessem em
seus domicílios de origem, o que causou uma redução nos atendimentos técnicos em moradia. A ação Bem-Vindo Calouro – programa
de recepção e acolhimento dos estudantes ingressantes na UFOP,
com o objetivo de integrar o estudante calouro ao contexto universitário, apresentando os programas, ações e projetos da universidade,
especialmente aqueles ofertados pela PRACE, voltados a proporcionar ao estudante melhores condições de permanência durante o período da graduação – foi realizada no formato on-line para os campi
de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, conduzidas pela equipe
técnica da PRACE e acompanhadas por um representante dos colegiados de curso.
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Ano

Tipo de moradia

Capacidade
total

Ocupação
total

Vagas

% Vagas
disponíveos

2020 Conjunto I – Mariana

84

66

18

21,4

2019 Conjunto I – Mariana

84

75

9

10,7

2018 Conjunto I – Mariana

48

76

8

9,5

2020 Conjunto II – Mariana

120

95

25

20,8

2019 Conjunto II – Mariana

120

117

3

2,5

2018 Conjunto II – Mariana

120

97

23

19,2

2020

Vila Universitária
- Ouro Preto

155

132

23

14,8

2019

Vila Universitária
- Ouro Preto

151

147

4

2,6

Vila Universitária
2018
- Ouro Preto

151

146

5

3,3

2020

Apartamentos
- Ouro Preto

96

83

13

13,5

2019

Apartamentos
- Ouro Preto

96

91

5

5,2

2018

Apartamentos
- Ouro Preto

96

95

1

1,0

2020

Repúblicas Federais
- Ouro Preto

828

458

370

44,7
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Ano

Tipo de moradia

Capacidade
total

Ocupação
total

Vagas

% Vagas
disponíveos

2019

Repúblicas Federais
- Ouro Preto

828

516

312

37,7

2018

Repúblicas Federais
- Ouro Preto

798

483

315

39,5

As moradias estudantis da PRACE dividem-se em duas modalidades: socioeconômica - disponibilizadas aos estudantes selecionados
pelos critérios socioeconômicos por meio de edital específico, contemplando o Conjunto I e II em Mariana, Vila Universitária e Apartamentos em Ouro Preto e Auxílio Moradia Para João Monlevade - e
a gestão compartilhada - destinada a todos os estudantes da UFOP.
No ano de 2020 observou-se uma ampliação do percentual de vagas
disponíveis em todas as modalidades de moradias. Como já exposto,
a UFOP recomendou o retorno dos estudantes aos seus domicílios de
origem em março de 2020, para acompanhamento das atividades de
forma remota. Por consequência, a PRACE suspendeu os editais para
novos ingressantes que estavam em curso, não sendo admitidos novos moradores em 2020 nas modalidades Conjunto I e II (Mariana) e
Vila Universitária e Apartamentos (Ouro Preto). As Repúblicas Federais (Ouro Preto), também atendendo a mesma orientação do Conselho Universitário, e com a matrícula de novos ingressantes apenas em
2020/1, seguiu a mesma tendência de redução de vagas ocupadas.
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Alunos acompanhados

Atendimentos

Demandas

- Atendimentos pedagógicos
93

>1000

- Tradução/interpretação
- Lives, seminários, palestras e editais.

O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) é o órgão responsável pela acessibilidade na UFOP. Seguindo as diretrizes nacionais e com intuito de
eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social dos
estudantes, público alvo da educação especial na UFOP, no decorrer
de 2020 o NEI necessitou modificar suas práticas, a fim de que os
atendimentos não fossem interrompidos e não sofressem perdas de
qualidade. Manteve-se o que já vinha sendo desenvolvido nos atendimentos e nos acolhimentos das demandas educativas na perspectiva
de educação especial e naquilo que já fora conquistado para os alunos com deficiência no que tange ao diálogo com professores, adaptações de materiais e legendagem das aulas síncronas e assíncronas.
Nessa perspectiva e em continuidade das ações e mecanismos de
acesso e permanência dos alunos atendidos pelo NEI, no decorrer do
ano de 2020 teve como desafio e aprendizado a realização do atendi-
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mento remoto. De início houve certa inquietação e desconforto por
parte dos alunos devido às especificidades do trabalho e como se
daria o atendimento com cada um dos estudantes com deficiência,
entretanto ao longo do semestre e do ano as questões foram sendo
sanadas à medida do possível e no que permitia o trabalho remoto.
O atendimento prestado pelo NEI em relação ao atendimento/trabalho remoto ao longo de 2020 foi intensificado devido à alta procura
dos alunos com deficiência. A UFOP tem atualmente 93 alunos com
deficiência diretamente atendidos pelo NEI. O atendimento pedagógico e/ou orientações sobre as demandas dos alunos passaram a ser
semanais, pois aqueles que antes não dependiam diretamente desse serviço passaram a utilizá-lo com maior frequência. Foi notório o
crescimento da demanda para o trabalho desenvolvido pela equipe
do núcleo, além das preocupações dos alunos e também dos servidores com deficiência em relação ao trabalho e ensino remoto.
Em números, a PRACE realizou aproximadamente 1.000 atendimentos
e orientações aos alunos, servidores e docentes que continham pessoas com deficiência em suas turmas. Sobre o trabalho de tradução/
interpretação de Libras, o crescimento da demanda também foi grande, pois antes havia apenas as demandas de salas de aulas e gravações
do CEAD. Já em 2020 o trabalho da equipe de tradução/interpretação
foi além do trabalho e atendimento aos alunos surdos. Houve uma demanda excessiva nas solicitações de lives, seminários, palestras, editais e encontros de todos os departamentos da universidade.

91

INTERNACIONALIZAÇÃO
No âmbito da UFOP, a internacionalização é conduzida pela Diretoria
de Relações Internacionais (DRI), criada em 2009 com o objetivo de
promover e consolidar uma cultura de internacionalização que alcance 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, além de outras atividades que possibilitem a inserção da Universidade em um contexto acadêmico global, de acordo com os ebjetivos e metas estabelecidos no PDI UFOP
2016-2025.

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Não alcançada
Os alunos da UFOP estiveram
em 08 países e a UFOP recebeu
alunos de 31 países do mundo.
Comparando-se com os anos anteriores, nos quais os números
apresentavam-se praticamente
estáveis, nota-se o impacto da
pandemia e da suspensão das
atividades presenciais.

Aumentar o fluxo de
pessoas em mobilidade.

Desta forma, a DRI tem o papel de:
• Continuamente identificar os avanços e tendências dessa nova era
no cenário institucional e global;
• Elaborar e atualizar as políticas de internacionalização;
• Coordenar as ações que levem à sua concretização.

4.8.4 TER A INTERNACIONALIZAÇÃO COMO PARTE INTRÍNSECA DO AMBIENTE
ACADÊMICO E CULTURAL DA COMUNIDADE UFOP, COLABORANDO PARA
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, SOCIAL,
CULTURAL, PATRIMONIAL E AMBIENTAL, E AUMENTANDO A INSERÇÃO
DA UFOP NO UNIVERSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL
O Plano de Internacionalização, aprovado pelo CEPE em 2018,
apresenta cinco eixos de atuação: Consolidação da Diretoria
de Relações Internacionais; Políticas Linguísticas; Cooperação
Acadêmico-Científica Internacional; Produção Científica Internacional;
e Visibilidade Internacional.
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Avaliação da Meta

Estudantes em Mobilidade Acadêmica Internacional em 2020
Ano

Mobilidade In

Mobilidade Out

2017

124

105

2018

141

121

2019

145

120

2020

89

52

Ações desenvolvidas:
• Credenciamento à Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras (Rede Andifes IsF)
• Oferta de cursos de Português como Língua Estrangeira (PLE) on-

Universidade Federal de Ouro Preto

•
•
•
•

•

line, desde abril de 2020, atendendo aos estudantes estrangeiros
regularmente matriculados na UFOP, assim como aos estudantes
de instituições estrangeiras parceiras.
Aumento da visibilidade das ações da DRI via criação de perfil no
Instagram;
Número de palestras/eventos realizados: 17 promovidas e 12 proferidas;
Ações de acolhimento ao público estrangeiro: 1 ação cultural presencial e 7 virtuais;
Apoio ao público estrangeiro na busca de moradia, adaptação ao
ambiente universitário, regularização junto à Polícia Federal, retorno ao país de origem (devido à pandemia) e auxílio financeiro
a estudantes em vulnerabilidade (remanejamento de recursos não
utilizados devido ao cancelamento das mobilidades).
Realização do VI Seminário de Internacionalização (VI SEINTER),
totalmente online. O evento, que compõe o Encontro de Saberes,
contou com uma mostra de vídeos e rodas de conversas sobre mobilidade acadêmica internacional, além de palestras de representantes de universidades parceiras.
Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação da Meta

Parcialmente alcançada
Ofertar cursos de idiomas
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Além do curso de Inglês foi ofertado apenas curso de Espanhol,
em parceria com a Universidad
Antonio Nariño (Colômbia).

Metas Priorizadas para o Ano de 2020

Avaliação da Meta

Parcialmente alcançada

Traduzir site principal da UFOP
para o inglês

O material foi revisado e está
sendo disponibilizado no site.
Devido à limitação dos acessos
aos sistemas internos da UFOP
para o desenvolvimento do site,
a previsão de conclusão foi prorrogada para 2021.
Alcançada

Ofertar disciplinas em língua
estrangeira

Oferta de disciplina de pós-graduação, virtual, em parceria com a Universidad Nacional de Costa Rica.
Parcialmente alcançada

O número de convênios permaneceu praticamente constante. No
entanto, novos convênios estão em
fase de discussão. A pandemia de
Aumentar o número de convênios COVID-19 impôs limitações de contatos e tramitação, mas mesmo assim as atividades foram mantidas.
Foram assinados 24 convênios no
ano de 2020, dos quais, oito novos
convênios e o restante renovações
de convênios antigos.
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CAZAQUISTÃO
POLÔNIA
ALEMANHA
HOLANDA
ÁUSTRIA

RÚSSIA

REINO UNIDO
ITÁLIA
FRANÇA
PORTUGAL
ESPANHA

ESTADOS
UNIDOS

MÉXICO

TURQUIA

COLÔMBIA
PERU

BRASIL

CHILE

ANGOLA
MOÇAMBIQUE

URUGUAI

AUSTRÁLIA

ÁFRICA DO SUL

ARGENTINA
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Ano

Convênio

Países

2020

71

23

2019

72

23

2018

71

21

realização de doutorado sanduíche e pós-doutorado no exterior, e a
recepção de alunos estrangeiros contribuíram para a realização dos
contatos, possibilitando assim a assinatura dos convênios. Além disso, ressalta-se a importância da divulgação do trabalho da DRI junto
à comunidade acadêmica, a qual tem buscado cada vez mais o setor
para obter informações e formalizar parcerias.

PRINCIPAIS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mobilidade acadêmica internacional

Parcerias internacionais

Dentre as principais atribuições da DRI está a organização e a promoção da mobilidade acadêmica internacional. Considerando a situação
de 2020, com a pandemia de COVID-19, esta atividade foi diretamente afetada e precisou ser adaptada. Os alunos da UFOP estiveram em
08 países e a UFOP recebeu alunos de 31 países do mundo. Comparando-se com os anos anteriores, nos quais os números apresentavam-se praticamente estáveis, nota-se o impacto da pandemia e da
suspensão das atividades presenciais.

Além da atualização dos modelos padrões de convênios já existentes, foram também desenvolvidos modelos padrões (Acordos de Cooperação) nos seguintes idiomas: português/italiano e português/
francês. A partir da elaboração/atualização desses documentos, os
contatos com as universidades estrangeiras foram intensificados, de
modo que fossem apresentados tanto os modelos da UFOP quanto
adequar os modelos das universidades estrangeiras aos nossos requisitos, sempre levando-se em consideração as peculiaridades que
esse tipo de parceria internacional apresenta.
Foram assinados oito novos convênios, com destaque para países da
América Latina, como Argentina, Chile e Colômbia, que seguem as
metas propostas no PDI relativas à expansão da cooperação com a
América Latina. Além disso, destaca-se uma nova parceria com a Rússia, por meio da qual foi possível a mobilidade de um estudante, com
financiamento daquele país. Os convênios tiveram origem nos contatos realizados pelos professores, por alunos estrangeiros matriculados na UFOP e pela DRI. A participação em eventos internacionais, a
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Em relação à mobilidade de estudantes da UFOP, antes da suspensão
das atividades presenciais, iniciada em 17 de março, o edital de mobilidade por acordos bilaterais estava em andamento. Outro edital
lançado em 2020 foi o referente ao Programa Santander Ibero-Americanas, por meio do qual os estudantes selecionados teriam a possibilidade de realizar a mobilidade em 2021.
Os 26 estudantes que estavam fora do país em março de 2020, por
meio de iniciativas gerenciadas pela DRI, foram monitorados e consultados sobre a permanência no exterior ou retorno ao Brasil. A
maior parte dos estudantes permaneceu no exterior, tendo aulas re95

motas e cinco discentes desistiram da mobilidade e retornaram ao Brasil. A DRI manteve
contato constante com os estudantes e com
as instituições parceiras a fim de obter informações sobre a situação de todos e orientar
da melhor maneira.
Os estudantes selecionados no edital mobilidade por acordos bilaterais foram orientados
sobre a situação das instituições e dos países
de destino e a maioria optou por não realizar
a mobilidade. Apenas sete estudantes estiveram em mobilidade no segundo semestre de
2020, considerando a aceitação das instituições de destino e, em alguns casos, a prorrogação de prazo de estadia. Além disso, a DRI
também prestou suporte a demais membros
da comunidade acadêmica que estavam no
exterior, como discentes de pós-graduação e
docentes em estágio pós-doutoral.
Do mesmo modo, os 86 estudantes estrangeiros que estavam na UFOP receberam o suporte necessário para permanência no Brasil
ou retorno aos seus países de origem. Estes
estudantes foram consultados, por meio de
formulário, sobre suas necessidades, além
de serem acompanhados pela equipe da DRI
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por e-mail, WhatsApp e videochamadas. As
aulas de Português como Língua Estrangeira
online e as atividades culturais promovidas
pelo Projeto Welcome também foram oportunidades de contato e acompanhamento
desses estudantes. Aos estudantes estrangeiros que estariam na UFOP por um ou dois
semestres foi dada a oportunidade de cursar
disciplinas no Período Letivo Especial Emergencial (setembro a outubro de 2020).

- Cursos de curta-duração referentes à parceria com o Governo do Estado do México
(Tópicos em Engenharia e Cultura Brasileira)
e à parceria com a Université Paris-Est Créteil
– França (Administração, Economia e Português como Língua Estrangeira) por meio dos
quais a UFOP recebeu 27 alunos em 2019;

Além do apoio já mencionado, no segundo
semestre de 2020, considerando a não utilização do recurso destinado ao pagamento de bolsas de estagiários estrangeiros do
programa IAESTE, a DRI em acordo com a
PROPLAD remanejou a maior parte do recurso para um auxílio financeiro extraordinário
aos estudantes estrangeiros em vulnerabilidade. Considerando que vários estudantes
tiveram seus orçamentos afetados devido
às dificuldades familiares, o recurso foi uma
forma de auxiliá-los naquele momento.

- Programa Nexo Global (recepção de 7 alunos
colombianos para estágio na UFOP e envio de
7 alunos da UFOP para estágio na Colômbia);

Além dos editais de mobilidade referentes
aos acordos bilaterais da UFOP, alguns programas previstos para 2020 e que não ocorreram foram:

- Programa IAESTE (recepção de 10 estudantes estrangeiros para estágio na UFOP);

- Mobilidade por Acordos Bilaterais (média
de recepção de 12 alunos e de envio de 15
alunos por semestre);
- Programa Fulbright “English Teaching Assistant” (recepção de 02 pesquisadores dos
Estados Unidos);
- Programa Erasmus+ com a Rzeszow University of Technology (envio de um docente à
Polônia e recepção de uma docente da referida instituição na UFOP); e
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trangeiros e 58 pessoas da comunidade da UFOP, abrangendo os 03
campi, sendo: 48 estudantes de graduação (14 cursos), 18 estudantes
de pós-graduação (10 programas de pós-graduação), 07 docentes (4
departamentos) e 03 técnico-administrativos (03 setores).

Cultura de Internacionalização
Considerando que um dos objetivos da UFOP é “ter a internacionalização como parte intrínseca do ambiente acadêmico e cultural” (PDI
2016- 2025), a DRI tem atuado no sentido de se aproximar da comunidade acadêmica por meio de ações que difundem a temática da internacionalização. E o contexto de 2020, com a suspensão das atividades
presenciais, demandou adaptações e novas perspectivas.
Nesse sentido, destaca-se a iniciativa de mobilidade virtual por meio
da oferta conjunta da disciplina “Estratégias de Ensino Aprendizagem” pelo Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e
pelo Mestrado em Educação da Universidad Nacional de Costa Rica.
Foram selecionados 12 estudantes da UFOP e 12 estudantes da Costa
Rica que participaram das aulas conduzidas em parceria, incluindo aulas de cultura e língua da Costa Rica e do Brasil.
Destaca-se também, em 2020, além da realização de diversos outros
eventos, a atuação da DRI no Encontro de Saberes, o qual ocorreu de
forma 100% virtual. O Seminário de Internacionalização (SEINTER) foi
adaptado, contando, em sua sexta edição, com uma mostra de vídeos,
nos quais os estudantes expuseram suas experiências de mobilidade,
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além de rodas de conversa e apresentações de universidades parceiras da UFOP, as quais foram transmitidas ao vivo. O Encontro de Saberes 2020 teve como tema a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e em uma de suas principais conferências
houve a participação do Prof. Felipe Castro, Diretor do Centro dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para América Latina e Caribe (CODS), vinculado à Universidade de Los Andes (Colômbia).

Idiomas estrangeiros
A oferta de cursos de idiomas estrangeiros se deu por meio do Núcleo de Línguas (NucLi), do Programa Rede Andifes Idiomas sem
Fronteiras (IsF), em parceria com a DRI. No ano de 2020 foram ofertados cursos de Português como Língua Estrangeira e de Língua Espanhola, os quais beneficiaram aproximadamente 100 estudantes da
UFOP e de instituições parceiras. O curso de Língua Espanhola foi
fruto de uma parceria com a Universidad Antonio Nariño (Colômbia),
do qual participaram 24 estudantes da UFOP. A oferta de cursos de
língua inglesa não ocorreu devido à indisponibilidade de docentes do
Departamento de Letras para a coordenação das ações referentes ao
idioma junto ao NucLi.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 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. O SISBIN vem cumprindo o seu papel institucional
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acompanhando, adaptando-se e tornando-se
um setor imprescindível para o sucesso e o
crescimento da UFOP enquanto instituição
pública de ensino, pesquisa e extensão.
O SISBIN é composto por 14 bibliotecas, sendo 11 no Campus Ouro Preto (Morro do Cruzeiro e Centro Histórico), 2 no Campus de
Mariana e 1 no Campus de João Monlevade.
Além das bibliotecas, também compõem o
SISBIN o setor de Carteira Institucional da
UFOP e o Núcleo Administrativo (setor de
aquisição de materiais bibliográficos, revistas
e jornais em formato impresso e digital).
Com um público diversificado, o SISBIN atende a comunidade acadêmica (estudantes de
educação profissional, de graduação, de pós-graduação e docentes), comunidade administrativa (técnicos administrativos, incluindo
os servidores terceirizados e anistiados), comunidade externa que pode frequentar e utilizar o acervo nas bibliotecas na UFOP e também atende as comunidades periféricas, por
meio da biblioteca itinerante. Além disso, o
SISBIN atende ainda a comissão de Avaliação
de Acervos do MEC e demandas de usuários
de todo Brasil, recebidas via COMUT.
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2019

2020

SISBIN - ESPECIFICAÇÕES

74 MIL

6 MIL

BIBLIOTECAS SETORIAIS - EMPRÉSTIMOS

53

29

BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS - VISITA DE PESQUISADORES

2 MIL

609

BIBLIOTECA ITINERANTE - CARRO-BIBLIOTECA - ATENDIMENTO A USUÁRIOS

910

140

BIBLIOTECA ITINERANTE - CARRO-BIBLIOTECA - EMPRÉSTIMOS

497 MIL 477 MIL

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL - ACESSOS

271 MIL 262 MIL

BIBLIOTECA DIGITAL DE TCC - ACESSOS

29 MIL

3 MIL

200 MIL 600 MIL

NORMAS TÉCNICAS - ACESSOS
ACESSO AOS E-BOOKS

532

PARTICIPANTES NOS TREINAMENTOS DAS BASES
DE DADOS TÉCNICO CIENTÍFICAS

243

PARTICIPANTES DO V SEMINÁRIO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS (1º A 3 DE DEZEMBRO DE 2020 VIA CANAL DO YOUTUBE)

2.217

EMISSÃO DE CARTEIRA INSTITUCIONAL

812

CONFECÇÃO DE FICHAS CATALOGRÁFICAS

38.043

BASE DE DADOS UPTODATE - ACESSOS
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Meta

Avaliação

Desenvolvimento do acervo

Parcialmente alcançada

Investir na segurança do acervo

Parcialmente alcançada

Automação do serviço de
Inventário

Parcialmente alcançada

Conservação e higienização
do acervo

Parcialmente alcançada

Levantamento de necessidade
de mudança de layout nas
bibliotecas
Reestruturação do
site do SISBIN
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Totalmente alcançada

Ações realizadas:
• Em 2020 a UFOP investiu, financeiramente, no Sistema de Bibliotecas em recursos informacionais em formato digital, renovação das
plataformas de livros eletrônicos, Minha Biblioteca, de normas técnicas e da Up To Date.
• Finalizada a assinatura da Biblioteca Virtual.
• Foi destinado ao Carro Biblioteca um smartphone para o acesso a
internet nas comunidades periféricas de Ouro Preto, no intuito de
oferecer oficinas de pesquisa para os usuários.
• As solicitações para treinamento em base de dados científicas como
o Portal da CAPES, Up To Date, Repositórios, BDTCC e Normas Técnicas mais que dobraram.
• Fomento ao acesso aos e-books.

Parcialmente alcançada
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5. Alocação de recursos e
Áreas especiais de gestão
Além de suas áreas finalísticas, a UFOP,
como uma instituição de ensino com
complexos processos, demanda um
apoio permanente de diversas áreas
para viabilizar sua gestão operacional
e estratégica no alcance de suas metas e no cumprimento de sua missão.

5.1 Gestão patrimonial
e infraestrutura
5.1.1 Conformidade legal
A gestão patrimonial é orientada pela
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Administração (PROPLAD), por
meio de duas coordenadorias: de Materiais e Patrimônio, e de Projetos, Infraestrutura e Meio Ambiente. Elas têm
como principal objetivo sistematizar e
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acompanhar as políticas e diretrizes patrimoniais da instituição, fazendo interface com todas as unidades administrativas e acadêmicas de modo a viabilizar
maior efetividade no desenvolvimento
organizacional, visando um melhor desempenho das chamadas atividades finalísticas relacionadas ao ensino, à pesquisa e inovação e à extensão e cultura.
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 Nº 4.320/1964
e 8.666/1993, o Decreto-lei Nº
200/1967, a Instrução Normativa SEDAP
Nº205/1988, o Decreto Nº 9.373/2018,
a Lei Complementar Nº101/2000, instruções normativas da SPU e demais ins-

trumentos legais que regem a gestão
patrimonial na Administração Pública.

5.1.2 Conformidade legal
Em 2020 não houve contratações de
novas obras de infraestrutura na Universidade, apenas a continuidade da
execução das obras contratadas em
2019, o que totalizou, no período de
21/01/2019 a 31/12/2020, o investimento de R$5.103.350,66.
*Ressalta-se que no final de 2020 foram licitadas obras de Prevenção e
Combate a Incêndio e Acessibilidade do nos três campi da UFOP, bem
como a conclusão das moradias estudantis e implantação de usinas fotovoltaicas. Os contratos, no entanto,
foram assinados somente em 2021.
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Contrato

Valor

Obras de Adequeção às normas de Acessibilidade e Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - Ouro Preto / MG

R$ 1.674.084,48

Obras de Adequeção às normas de Acessibilidade e Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Restaurante Universitário - Ouro Preto / MG

R$ 665.350,02

Obras de Adequeção às normas de Acessibilidade e Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Laboratório Piloto de Análises Clínicas e Museu da Farmácia - Ouro Preto / MG

R$ 763.587,03

Obras de Adequeção às normas de Acessibilidade e Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Bloco de Laboratórios *H* - João Monlevade / MG

R$ 77.500,01

Obras de Adequeção às normas de Acessibilidade e Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico
Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Mariana / MG

R$ 1.332.994,73

Finalização das Moradias Estudantis 13 e 14 da Vila Universitária - Ouro Preto / MG

R$ 201.876,60

Implantação das Usinas Fotovoltaicas nos campi de Ouro Preto e João Monlevade

R$ 1.722.960,00

Principais investimentos de capital em infraestrutura
4%

R$ 209.593,01

R$ 720.253,70

R$ 1.290.583,63
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Conclusão da 1ª fase de construção do Centro Minero
Metalúrgico no Campus Morro do Cruzeiro

11%

R$ 547.800,67

14%

25%

Reforma geral do Bloco B do ICEA em João Monlevade

2019
2020

46%

R$ 2.335.119,65

Reforma/ Adaptação da acessibilidade externa do
Campus Morro do Cruzeiro
Reforma/ Adaptação da acessibilidade externa do
Campus de João Monlevade - Icea
Perfuração do poço artesiano no Centro de Artes e
Convenções da UFOP - Cacop, instalação de bomba e
infraestrutura
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Acessibilidade

Centro Minero Metalúrgico (CMM)

As obras de reforma e adaptação da acessibilidade externa 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, que são faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção de deficientes visuais. Essas obras fazem
parte do projeto de acessibilidade geral, que
adaptam o espaço físico da UFOP para atender às necessidades de pessoas deficientes
ou com mobilidade reduzida. Isso inclui também a instalação de mapas em braile nas entradas dos departamentos universitários,
além de passagens elevadas para cadeirantes, instaladas na primeira etapa do projeto.

A conclusão da primeira fase de construção
do CMM no Campus Morro do Cruzeiro totalizou R$2.335.119,65. Foram construídos:
Laboratório de Microscopia Eletrônica de
Varredura, Laboratório de Microssonda, e
Laboratório de Geometalurgia, Áreas Técnicas e Instalações Sanitárias.

Seguindo a orientação do Decreto Nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004, que estabelece as normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade em construções privadas e públicas, todas as reformas,
construções e ampliações na UFOP estão de
acordo com as normas de acessibilidade da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), neste caso, a NBR 9050.

Além da acessibilidade para portadores de
necessidades especiais, conforme normas da
ABNT, no CMM foram incluídos aspectos que
garantem a sustentabilidade ambiental do prédio em sua utilização futura, como por exemplo o sistema de aquecimento solar de água. A
edificação também foi projetada em módulos,
de forma a poder ser ampliada futuramente,
em um projeto já desenvolvido, sem ter suas
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O CMM é um importante órgão de pesquisas
da UFOP e conta com a participação de docentes e discentes de vários departamentos. As
atividades de pesquisa desse grupo acadêmico
estavam distribuídas por vários Institutos do
campus e, quase sempre, utilizando espaços
de laboratórios que possuem outras finalidades, causando prejuízos às pesquisas e transtornos aos usuários dos referidos espaços.

atividades paralisadas. Tão logo houver disponibilidade orçamentária e que seja definida
como prioridade pela Administração Central
da UFOP, esta segunda fase pode ser implementada sem grandes transtornos aos laboratórios que já estiverem em funcionamento.

Bloco B do ICEA
A reforma geral do Bloco B do ICEA em João
Monlevade totalizou R$1.290.583,63. A edificação precisava de uma reforma mais ampla, desde a troca de esquadrias, corroídas
pelas intempéries, à reforma da cobertura
que apresentava infiltrações. Somado a estes pontos, o Campus João Monlevade da
UFOP necessitou de ampliação de salas de
aula multidisciplinares. Portanto, a reforma
da edificação envolveu os três pavimentos
do Bloco B, com 7 salas de aula, 1 laboratório de informática e 1 espaço utilizado pelo
Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis (NACE). Também foi implantado sistema de aquecimento solar de água, pensando
na sustentabilidade do prédio.
Visando a integração entre os Blocos B e C,
já havia sido construído o corredor de circulação em estrutura metálica, possibilitando
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que as duas edificações se unam e possam
compartilhar a estrutura de sanitários e elevador. A obra, portanto, foi a conclusão da reforma do Bloco B, a fim de aumentar sua área
e adequar seus espaços para novas utilizações visando atender a demanda do Instituto.

Poço no Centro de Artes e Convenções
A perfuração do poço artesiano no Centro
de Artes e Convenções da UFOP (CACOP), a
instalação da bomba e da infraestrutura totalizou R$209.593,01.
O abastecimento de água do Campus Morro
do Cruzeiro é realizado por captação própria
através de um poço artesiano localizado no
Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto,
pertencente à UFOP, localizado à Rua Diogo
de Vasconcelos Nº 328, Pilar, Ouro Preto, MG.
O sistema atual consiste em um poço artesiano
que bombeia a água para um reservatório intermediário no Centro Histórico e a partir dele
ocorre um segundo bombeamento para o Campus. Este poço foi perfurado em 2007 e vem
apresentando problemas estruturais e a consequente necessidade de intervenções para garantir seu funcionamento com segurança.
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Atualmente o abastecimento é considerado
suficiente quando o sistema funciona de forma contínua, sem interrupções inesperadas.
No entanto, considerando que a captação se
dá em um único ponto e que o Campus não
possui abastecimento disponibilizado pelo
Município de Ouro Preto, o sistema acaba se
caracterizando como um sistema frágil ou
vulnerável, se pensarmos nas atividades contínuas administrativas e acadêmicas, as quais
necessitam da água para seu funcionamento.

tema atual, todas as atividades acadêmicas
e administrativas da Instituição são paralisadas por falta de abastecimento.

Em 2019 o sistema de bombeamento sofreu
uma avaria na bomba do poço, que travou
devido ao excesso de material arenoso proveniente de furos no sistema filtrante, causando uma interrupção do abastecimento
por um período de quatro dias.

Aquisição de Equipamento e Material
Permanente

A substituição da bomba foi realizada por
uma empresa especializada, restabelecendo
a captação. No entanto, o equilíbrio entre o
consumo, a reservação e o abastecimento
se deu somente após uma semana, pois os
reservatórios haviam se esgotado devido à
falta de captação durante esses quatro dias.
Fica, assim, caracterizada a situação vulnerável de abastecimento de água do Campus, já
que, em caso de uma eventual pane no sis-

Para resolver esta situação, foi imprescindível estabelecer esta alternativa de abastecimento paralela à existente, sabendo-se que
o Município de Ouro Preto já opera com uma
deficiência elevada de captação de água e
não tem capacidade de atender à demanda
de água do Campus do Morro do Cruzeiro.

Em 2020, a universidade investiu em equipamentos e materiais permanentes o valor total
de R$6.372.209,05 para atender as demandas
da instituição. Foram adquiridos, computadores desktop (mini), notebook, estações de trabalho básicas e avançadas, projetores para salas de aula, impressora 3D de filamento, plotter
para atender a demanda da área de projetos da
PRECAM, webcam e kits para videoconferências, software, mobiliário em geral, equipamentos de TIC para implementação da quarta fase
da rede wifi/Eduroam, persianas verticais e
cortinas blecaute para gerar melhorias nos ambientes que necessitavam de bloqueio da luz
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solar, equipamentos para os laboratórios de ensino, fragmentadoras de papel, bebedouros, desumidificador de ar ambiente para o herbário, refrigeradores Frost Free, ventiladores de parede, fornecimento e instalação de usina solar fotovoltaica e equipamentos para o enfrentamento da COVID-19.

Resumo da Aquisição de Equipamento e Material Permanente em 2020

Resumo da Aquisição de Equipamento e Material Permanente em 2020

Tipo de Equipamento e Materia Permanente

Tipo de Equipamento e Materia Permanente

Valor

Valor

Aparelhos de medição e orientação

R$ 15.940,00

Máquinas e equipamentos energéticos

R$ 1.722.960,74

Apar. Equip. utens. Med. odont. labor. hospit.

R$ 221.954,44

Mobiliários em geral

R$ 1.152.392,00

Aparelhos e utensílios domésticos

R$ 60.384,50

Peças não incoporáveis a imóveis

R$ 76.155,00

Manutenção Evolutiva de Software

R$ 32.695,44

Equipamento de TIC - Telefonia

R$ 114.999,85

Maq. Instalações e Utens. de Escritórios

R$ 11.444,23

Equipamento de TIC - Impressoras

R$ 21.539,80

Máquinas, utens. e equipamentos diversos

R$ 12.043,75

Equipamento de TIC - Permanente

R$ 961,353,46

Aquisição software pronto

R$ 255.325,00

Valor total:

Maq. ferramentas e utensílios de oficina

R$ 4.049.400,85

R$ 9.068,00

Fonte: Proplad, 25/02/2021

5.1.3 Desfazimento de ativos

5.1.4 Locação de imóveis e equipamentos

Não houve nenhum tipo de desfazimento de ativo na UFOP em 2020,
bem como transferências de ativo, permuta de ativos, alienações de
ativo, doações de ativos e venda de ativos por inutilidade ou abandono.

Imóveis locados de terceiros
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Em 2020 a Universidade contava com dois imóveis alugados de terceiros para abrigar unidades da UFOP. Um deles é o prédio do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), na cidade de Mariana,
que abriga 14 salas de aula e o Restaurante Universitário, e o outro
imóvel é o galpão de desfazimento de bens, na cidade de Ouro Preto.
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O contrato de aluguel do prédio do ICHS foi necessário devido ao término do contrato de comodato celebrado entre a UFOP e a Arquidiocese de Mariana, pelo qual a Arquidiocese cedeu
o prédio por um período de 30 anos. Como a arquidiocese optou por não renovar o referido
contrato, a UFOP se viu na obrigação de alugar o imóvel em 2019 pelo valor de R$14.000,00
mensais por um período de 4 anos. Em 2020 o valor anual total pago foi de R$126.377,20. Já
o galpão de desfazimento de bens, foi alugado em 2020 por um valor mensal de R$3.956,13,
totalizando o valor anual de R$47.473,56.
O valor total gasto com a locação de imóveis de terceiros em 2020 foi de R$173.850,76, representando um aumento de R$70.198,07, em comparação ao ano anterior. Isso porque o contrato de aluguel do prédio do ICHS entrou em vigor no mês de setembro de 2019, restando para
aquele ano o pagamento de apenas quatro meses de aluguel, ao passo que em 2020, foram
pagos doze aluguéis. Além disso, o valor dos aluguéis referentes ao galpão de desfazimento
sofreu reajuste.

Custo com locações de imóveis de terceiros (2019-2020)
200000

R$ 173.850,76

150000

100000

R$ 70.198,07

Aumento

R$ 103.652,69

Imóveis locados por terceiros
Em 2020 a UFOP possuía 10 imóveis alugados para terceiros. Estes imóveis arrecadaram o total de R$312.528,23, valor bastante
abaixo da média esperada para o ano. Essa
queda se deve à suspensão das atividades
presenciais por conta da pandemia de COVID-19, a partir do mês de março, o que levou
ao fechamento das cantinas, restaurantes e
papelaria, resultando assim na suspensão de
alguns contratos e do pagamentos dos aluguéis. Somente os 3 imóveis locados para
serviços bancários tiveram o valor dos aluguéis pagos normalmente. Além disso, a validade do contrato com a empresa NUTRIR
Refeições Ltda., que administrava o Restaurante Universitário, terminou em fevereiro
de 2020 e, devido ao fechamento do restaurante universitário por causa da COVID-19,
não foi renovado. Nas tabelas anexas estão
detalhados os dados dos contratos de locação firmados com a UFOP, e os valores arrecadados com aluguel em 2020.

50000

0
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5.1.5 Principais desafios e ações futuras

5.2 Gestão da tecnologia e da informação

• Estruturar o Setor de Desfazimento, responsável pelo recolhimento dos bens, redistribuição para outros setores da universidade, desfazimento e solicitação de baixa patrimonial.
Ação Futura: 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.

5.2.1 Conformidade legal

• Reavaliar 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).
Ação Futura: Abertura de 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.
• Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS).
Ação Futura: A implantação do SIADS, tarefa complexa e que exige
a realização de várias etapas de implementação, está sendo realizada. Atualmente está sendo finalizado o cadastro de materiais e
das Unidades Organizacionais (UORGs), estando pendentes algumas ações como a tomada de contas do almoxarifado e o envio
dos dados dos responsáveis e co-responsáveis pelos bens, como
também pela finalização. As restrições impostas pela pandemia de
COVID-19 tornaram o desafio ainda maior, o que tem dificultado o
andamento dos trabalhos. Portanto, a ação futura é a realização
das etapas restantes para a conclusão do processo de implantação.
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Na UFOP a gestão da tecnologia da informação é desenvolvida pelo
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), vinculado diretamente à
Reitoria. Esta gestão é normatizada por diversas Leis, Decretos, Instruções Normativas e Portarias. As principais são: Lei Nº. 8.666/93,
Lei Nº. 10.520/02 e Decreto Nº. 5.450/05, Instrução Normativa MP/
SLTI Nº 4/2014 e Portaria MP/STI Nº 20, de 14 de junho de 2016. Internamente, o principal instrumento que conduz as ações da UFOP é
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC),
desenvolvido pelo Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC), que também é responsável por elaborar e aprovar as políticas e as normas relativas à TIC. Alinhando as ações de TI frente aos
objetivos estratégicos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o PDTIC UFOP 2020-2021 foi aprovado em 03/12/2019,
passando a nortear as ações em TIC da Universidade.

5.2.2 Modelo de governança de ti
Potencializando a comunicação entre os agentes e disponibilizando
informações e soluções estratégicas, táticas e operacionais à administração, está o NTI, um setor essencial para os serviços da universidade. O Núcleo busca automatizar e agilizar processos, economizar
recursos e garantir a segurança dos dados. Atualmente, o setor está
estruturado em três áreas: Gerência de Projetos, Gerência de Serviços e Escritório de Governança de TI.
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Estrutura governacional

vantados e qualificados foram inseridos na base de dados do Novo
Catálogo. Para 2021, pretende-se aprovar o novo layout, realizar integração com o Sistema de Abertura de Chamados - NTI, treinar a equipe
de TI e também os usuários para que o Novo Catálogo seja publicado.

ctic
PDTIC

nti
gerÊncia
de
serviços

gerência
de
projetos

escritório
de governança
de TI

ufop
Qualificação dos processos de governança de TI
Dando prosseguimento ao projeto interno de Qualificação dos Processos de Governança de TI, esteve em continuidade a fase de elaboração do Novo Catálogo de Serviços do NTI. Baseado na ferramenta
escolhida para implementação do catálogo, os dados dos serviços le-

Estratégia de Governo Digital - 2020-2022
Atendendo ao que determina o Decreto Nº 10.332 de 28 de abril de
2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de
2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, informamos abaixo os instrumentos de planejamento elaborados para a UFOP:
I - Plano de Transformação Digital: elaborado e aprovado em
13/08/2020, conforme processo SEI UFOP Nº 23109.004780/2020-14.
II - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação: elaborado e aprovado em 03/12/2019, conforme processo SEI UFOP Nº
23109.203442/2019-11.
III - Plano de Dados Abertos: elaborado e aprovado em 16/12/2020,
conforme processo SEI UFOP Nº 23109.002611/2020-31.
Todas as informações relativas à Estratégia de Governo Digital da UFOP encontram-se disponíveis no processo SEI UFOP Nº
23109.004780/2020-14, que pode ser consultado pelo Sistema Eletrônico de Informações15.

15. . Disponível em: https://sites.ufop.br/sei/home
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Gerenciamento de Serviços
O gerenciamento dos serviços de TI é baseado nas melhores práticas do framework ITIL v3 (IT Infrastructure Library - version 3). As práticas já
implementadas são:
Catálogo de Serviços: O Catálogo de Serviços está disnponível no site do NTI (www.nti.ufop.br). Os Serviços oferecidos pelo NTI estão distribuídos em quatro categorias
1.
2.
3.
4.

Equipamentos e aplicativo
Internet e comunicação
Segurança
Sistemas

Central de Serviços: É uma área do NTI que tem como objetivo ser o ponto único de contato entre os usuários e o Departamento de TI.
Gerenciamento de Incidentes: O processo de 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: O processo de gerência de requisições tem como objetivo atender os serviços que estão disponíveis no
catálogo de serviços. As requisições são gerenciadas pela ferramenta GLPI.
Gerenciamento do Nível de Serviço: O processo de Gerenciamento do Nível de Serviço gerencia a qualidade dos Serviços de TI conforme
os acordos firmados entre a administração e o Departamento de TI, 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 focado no negócio.
Melhoria Contínua de Serviço: Após solução do incidente ou requisição, todos os usuários são convidados para responder a pesquisa de
satisfação do serviço prestado pelo Departamento de TI.
No ano de 2020 foram registrados 1.526 incidentes. Destes, 1.216 foram solucionados em 2020, alcançando uma taxa de solução de 79,69%.
Em relação às requisições, foram registradas 2.051 requisições. Destas, 1.757 solucionadas , alcançando uma taxa de solução de 85,67%.
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5.2.3 Montante de recursos aplicados em TI
Em 2020 a UFOP investiu R$961.353,46 em TI, distribuídos entre custeio, capital e serviços continuados, conforme a tabela abaixo:
Ano

Recursos Aplicados em TI

Bens de Custeio

Bens de Capital

Serviços Continuados

2018

R$ 4.245.596,63

R$ 60.224,77

R$ 3.534.974,71

R$ 650.397,15

2019

R$ 3.188.235,32

R$ 45.395,95

R$ 5.549.761,95

R$ 593.077,42

2020

R$ 961.353,46

R$ 9.216,94

R$ 495.809,32

R$ 492.327,20

5.2.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI
Dentre as principais contratações no ano de 2020, destacam-se:
• Aquisição de Webcams, no valor de R$ 189.500,00. O investimento permitirá que a Universidade adapte máquinas já adquiridas e que não
possuem condições de promover reuniões e trabalhos remotos, economizando na recuperação dessas máquinas e permitindo que seus servidores possam realizar suas atividades de forma contínua e com qualidade;
• Aquisição de equipamentos de rede sem fio para a implementação da 4ª fase da rede wireless “Minha UFOP WiFi/ Eduroam”, no valor total
de R$ 117.060,00.

5.2.5 Principais iniciativas (Sistemas e projetos)
As iniciativas de TI estão alinhadas com as diretrizes do PDI UFOP. Na tabela abaixo você confere a descrição e o resultado das principais iniciativas do ano de 2020.
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1

2
3
4
5
6
7
110

INICIATIVA

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

Desenvolvimento de um Sistema para
a Gestão de Contratos e Convênios Segunda Etapa - Processo Simplificado

Continuidade na execução de um projeto baseado
em entregas incrementais e com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas à gestão do
cadastro de projetos, geração e tramitação de
instrumentos, controle de execução dos projetos e
a prestação de contas final.

Com a informatização do processo de submissão, avaliação
e assinatura dos convênios e contratos da CCON, espera-se
implantar a sistemática de gestão, controle e fiscalização que
permita, em tempo real, o acompanhamento da execução
físico-financeira de 100% dos contratos e convênios
firmados entre a UFOP e suas fundações de apoio e por fim
estima-se que serão economizadas anualmente cerca de
90.000 folhas e impressões.

Desenvolvimento da primeira fase do
Sistema de Avaliação de Ações da
Extensão

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas à primeira
fase de avaliação de ações extensionistas.

Melhoria na prestação de serviços.

Matrículas dos Ingressantes
Graduação (Calouros)

da

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas ao processo
isolado de seleção: classificação, convocação e
geração de matrículas.

Agilidade nos processos de matrícula, trazendo maior
confiabilidade no recebimento e na análise da
documentação.

Sistema de Planejamento Institucional
- módulo PDI

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas ao Sistema de
Planejamento Institucional (PDI, Plano de Gestão
e Plano Anual de Ações).

Melhoria da gestão dos recursos disponíveis, redução de
riscos, melhoria da qualidade da tomada de decisão, maior
economia e racionalização de insumos e contratação de
serviços.

Melhorias no Aplicativo Móvel da
UFOP com a implementação do
formulário de autoavaliação da
COVID-19

Execução de um projeto com o objetivo de
melhorar o aplicativo e disponibilizar novas
funcionalidades: melhorias de usabilidade e
formulário de autoavaliação da COVID-19.

Orientar a comunidade acadêmica a procurar por
assistência médica no momento certo, com base nos
sintomas descritos pelo usuário.

Melhoria do Sistema de Bolsas

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas à solicitação e
pagamento de bolsas de inclusão digital.

Melhoria na prestação de serviços.

Melhoria do Sistema de Encontro de
Saberes

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas ao sistema do
evento Encontro de Saberes.

Melhoria na prestação de serviços.
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INICIATIVA

8
9
10
11
12
13
14

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

Módulo Web do Boleto do RU

Execução de projetos para o desenvolvimento de
um módulo web para geração e consulta dos
boletos do RU.

Melhoria na comunicação da UFOP

Desenvolvimento de um módulo de
previsão complementar para o Sistema
de Previsões

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas à inclusão de
novas previsões no ano corrente.

Melhoria na prestação de serviços.

Melhoria do Sistema de Compras.

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar
atividades
relacionadas
ao
carregamento de anexos de formação de preço.

Melhoria na prestação de serviços.

Melhoria do Sistema de Comprovante
de Rendimentos para Pessoa Física.

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas à exportação
das bolsas para o sistema do governo federal.

Melhoria na prestação de serviços.

Desenvolvimento de um módulo de
Controle de Exceções do SEI.

Execução de um projeto com o objetivo de
automatizar atividades relacionadas ao controle de
exceções de acesso do SEI

Melhoria na prestação de serviços.

Sistema
de
(e-Votação)

on-line

Sistema de votação on-line para atender toda
comunidade.

Melhoria na prestação de serviços.

Websites

Execução de projetos para o desenvolvimento de
websites administrativos e prestação de
consultoria para a criação de aproximadamente
100 sites com a tecnologia Openscholar.

Melhoria na comunicação da UFOP.

Desenvolvimento
Institucionais
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5.2.6 Segurança da informação e
sustentabilidade
O Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
é o órgão responsável pela segurança da
informação da UFOP. Portanto, ele realiza
ações que têm o objetivo de viabilizar e assegurar a disponibilidade, integridade, confiabilidade e autenticidade das informações.
Em 06 de setembro de 2013, foi instituído
um grupo de trabalho chamado CSIRT-UFOP
(Computer Security incident Response Team UFOP). Tal grupo é composto por uma equipe multidisciplinar de colaboradores do quadro de servidores do NTI e tem o objetivo de
tratar de incidentes de segurança relacionados aos serviços de tecnologia da informação. Mais ainda, o CSIRT tem como princípio
básico, a atuação preventiva. Assim, os administradores dos serviços 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 Ipê1 (Infraestrutura de
rede Internet), a qual é dedicada à comuni112

dade brasileira de Ensino Superior e Pesquisa. Esta rede interconecta as universidades e
seus hospitais, institutos de pesquisa e instituições culturais da Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa.

dos pela Instituição, atendem a exigência de
possuir a fonte de alimentação com tensão
de entrada 110/220 VAC, com potência máxima de 200W e taxa de eficiência comprovada de no mínimo 85% de energia.

Diante disso, é importante destacar que os
computadores conectados à rede Ipê são
monitorados pelo Centro de Atendimento
a Incidentes de Segurança (CAIS). Este centro de monitoramento 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.

Para reduzir a poluição gerada ao meio ambiente, os equipamentos adquiridos devem
contemplar em sua especificação as seguintes exigências:

Ações de sustentabilidade
Com base no princípio da eficiência, desde o
ano de 2009 a UFOP segue um padrão para
aquisição de microcomputadores e notebooks que atendam a dois objetivos básicos:
baixo consumo e que sejam ecologicamente
corretos, assim reduzindo o gasto de energia e evitando a poluição do meio ambiente.
Para atender o objetivo de diminuir o consumo de energia, todos equipamentos adquiri-

• Constar na lista do EPEAT na categoria
silver, estando em conformidade com o
padrão RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) o que assegura que o produto ofertado terá baixo impacto ambiental.
Tal padrão consta na legislação européia
e proíbe que certas substâncias perigosas
sejam usadas em processos de fabricação
de produtos, como cádmio (Cd), mercúrio
(Hg), cromo hexavalente (Cr(VI), bifenilos
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). Além
disso, o fabricante deve possuir sistema
de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente comprovado
através do respectivo certificado.
• Os equipamentos fornecidos deverão estar em conformidade com as normas EPA
Energy Star (programa do governo dos
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EUA para redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, ligado à eficiência energética). Por não exigir nenhuma versão específica por entender que isto poderá ferir a competição no
processo ou inibir a melhor oferta de algum fabricante, visto as
diversas possibilidades de versões da norma, é exigido apenas que
os equipamentos ofertados sejam fabricados por empresa parceira da Energy Star.
Entende-se que este procedimento, além de totalmente alinhado
com as melhores práticas de aquisição de ativos de TI pela administração pública, está também em sintonia com o posicionamento da
UFOP em relação à sustentabilidade e à viabilidade financeira para
aquisição de equipamentos deste tipo.
Segundo as orientações disponíveis no documento ORIENTAÇÕES
PARA ELABORAÇÃO / AJUSTE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE
ATIVOS DE TI - Versão 3, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação STLI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a substituição de ativos é recomendada quando o período de vida
útil dos equipamentos ultrapassa um mínimo de 4 anos. A modernização dos ativos permite uma maior segurança em relação à taxa de
manutenção dos equipamentos e proporciona uma melhoria no ambiente tecnológico da comunidade UFOP.
Para dar destinação sustentável e viável aos ativos de TI substituídos,
o NTI solicitou a criação da DAETI (Divisão de avaliação de Equipamentos de Tecnologia da Informação). A DAETI tem como principal
função separar e categorizar estes equipamentos, dando uma nova
destinação aos setores em que suas especificações atendem à demanda de equipamento.
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5.2.7 Principais desafios e ações futuras
No quadro abaixo, os principais desafios e ações futuras do setor de TI:
Desafios

Ações futuras

Com base no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e CoProver soluções de TI de qualidamunicação, realizar a contratade para melhoria do desempeção de mão de obra terceirizada
nho das atividades meio e fim;
para colaborar na execução dos
projetos pendentes;

Com base no Plano Diretor de TecProver soluções de TI de qualidanologia da Informação e Comunicade para melhoria do desempeção, realizar a execução dos projenho das atividades meio e fim;
tos listados e aprovados;

Com base no prognóstico elaborado pela consultoria em GoProver soluções de TI de qualidavernança de TI realizada no ano
de para melhoria do desempede 2018, executar um projeto de
nho das atividades meio e fim.
melhoria dos processos de Governança de TI do setor
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5.3 Gestão de pessoas
Criada em junho de 2020, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) tem a missão de coordenar e implementar as políticas de desenvolvimento da gestão de pessoas no âmbito da UFOP. Seus objetivos, definidos no PDI, são:
1. Aprimorar a gestão de pessoas com a utilização dos dados referentes à vida funcional dos servidores;
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 sociedade.
Para melhor alcançar seus objetivos, a PROGEP divide a gestão de
pessoas em cinco áreas:
1. Coordenadoria de Registro e Cadastro (CRC)
Realiza e atualiza o cadastro pessoal e funcional dos servidores da
UFOP no sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
(SIAPE), no sistema interno da UFOP (Minha UFOP) e no e-Pessoal
(Sistema Integrado do Tribunal de Contas da União);
2. Coordenadoria de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal
(CPMP)
Realiza e coordena os processos seletivos para ingresso de servidores, docentes e técnicos administrativos, além de promover todas as
demandas de movimentação de pessoal dentro da Universidade;
3. Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal (CDP)
Promove o desenvolvimento do servidor (docente e técnico adminis114

trativo) para que a universidade possa prestar seus serviços com excelência e presteza;
4. Coordenadoria de Pagamento e Benefícios (CPB)
Responsável por promover a gestão da folha de pagamento e dos benefícios dos servidores públicos no âmbito da universidade;
5. Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS)
Implementa ações referentes à saúde do servidor que favoreçam o
bem-estar físico e emocional no ambiente de trabalho. É também
responsável por exames admissionais dos servidores e contratados
da universidade, exames periódicos, análise de processos de concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, avaliação e controle de riscos ocupacionais.

Outras atribuições
Por competência estatutária a PROGEP abriga, ainda, o Grupo Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (GRUPAD), que
tem por finalidade gerenciar os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e Sindicâncias, no âmbito da universidade.
A PROGEP também trabalhou de forma integrada à PROPLAD buscando adequação da Matriz Administrativa da Universidade à matriz SIORG do Governo Federal. Essa ação, ainda em andamento, é
uma ação complexa e de alto risco e impacto na gestão de pessoas.
A PROGEP também trabalhou junto à Reitoria na elaboração da normativa institucional que versa sobre o Programa de Integridade,
atendendo à determinação da Controladoria Geral da União. No final
de 2020 foi aprovada a Resolução Nº CUNI 2387, que dispõe sobre a
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designação de unidade responsável pela coordenação da estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito
da Universidade Federal de Ouro Preto.
A pandemia do COVID-19 trouxe muitas dificuldades à gestão de pessoas. Desde a publicação de inúmeros documentos normativos
por parte do Governo Federal, que interferiu
diretamente nos sistemas estruturantes da
universidade, até a impossibilidade de encontrar as pessoas, devido à necessidade do
distanciamento social, para a resolução das
questões referentes à sua vida funcional, a
PROGEP enfrentou as situações buscando
soluções adequadas à gestão de pessoas
com a preocupação de sempre causar o menor impacto para as pessoas da instituição.

Gestão na pandemia de COVID-19
Durante a pandemia de COVID-19 a PROGEP
fez as adequações necessárias das rotinas
de trabalho, especialmente para o desenvolvimento do trabalho remoto. Foram editadas normas que permitiram a adequação
das rotinas à nova realidade laboral. Dentre
as ações da PROGEP nesse sentido destacamos as seguintes:
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• Edição das Portarias Nº 259 e Nº 260 que regulamentam as atividades remotas, o sistema
de ponto eletrônico e o estágio probatório;
• Conclusão da implantação do SEI na Coordenadoria de Provimento e Movimentação de Pessoal;
• Implementação do SEI para a tramitação
dos processos de estágio probatório, com
a digitalização dos processos físicos e sua
conversão em documento digital;
• Elaboração de uma cartilha com as orientações sobre as substituições;
• Conclusão de todas as áreas do Edital PROAD 39/2019, que oportunizou o ingresso
de 34 professores do magistério superior;
• Nomeação de 17 (dezessete) servidores
técnico administrativos;
• Nomeação de 28 (vinte e oito) professores
do magistério superior;
• Ingresso de 9 (nove) servidores técnico administrativos por meio de redistribuição;
• Ingresso de 8 (oito) servidores docentes do magistério superior por meio de redistribuição;
• Contratação de 6 (seis) professores visitantes como ação de melhoria dos programas de pós-graduação;
• Contratação de 7 (sete) professores substitutos para atendimento dos encargos didáticos;

• Renovação de 38 (trinta e oito) contratos
de professores substitutos para atendimento dos encargos didáticos.
• Foram respondidas 175 (cento e setenta
e cinco) diligências do TCU, com levantamento histórico, digitalização dos processos e alimentação do sistema e-social;
• Implementação do processo de exercícios
anteriores no SEI;
• Adaptação da rotina da folha com as ocorrências de afastamento por trabalho remoto (387); e
• Capacitação de aproximadamente 800 (oitocentos) docentes em dois cursos sobre a
plataforma Moodle e outras plataformas
digitais, cujo objetivo é auxiliar nas atividades de ensino remoto.

5.3.1 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 2020, foram 1.629 servidores efetivos,
sendo 909 docentes e 721 técnico administrativos, dos quais a média de idade era de
43,84 anos.
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1.629

Servidores

44,83
Média de
idade dos
docentes

43,84

909

5.3.2 Perfil dos servidores

56%

Docentes
TAE’s

Média de
idade dos
técnicos
administrativos

Técnicos
administrativos

Categoria

Os gráficos demonstram que o corpo de
servidores da UFOP é formado majoritariamente por homens (59%). Os dados da
PNAD do IBGE16,por outro lado, informam
que 51,3% da população brasileira é composta por mulheres.
Em relação às categorias que compõem o
quadro de servidores, verifica-se que 56%
são de docentes e 44% são de técnicos administrativos em educação.

721

Média de
idade dos
servidores

Docentes

42,85

Gênero

Categoria

41%

44%

Gênero

59%

Feminino
Masculino

16. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/
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Inicialmente destaca-se que os dados em relação à raça indicaram um
alto índice de resposta para a opção NÃO DECLARADO: 33%. 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%)
AMARELA (1%) e INDÍGENA (0%) juntas, sendo quase igual à porcentagem de declarações para BRANCA (41%). 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.

A. Perfil dos docentes
Gênero/docente

60%

Gênero

40%

Raça
Feminino
Masculino

4%

1%

21%

44%

Raça

Branca
Não Declarada
Parda
Negra
Amarela

33%

A informação também é importante quando comparada com os dados
do Censo da Educação Superior de 201617, produzido pelo INEP: 57,2%
das matrículas em cursos de graduação no Brasil são de mulheres. Por
fim, o mesmo Censo da Educação Superior de 2016 revela que em relação à porcentagem dos professores do ensino superior, os homens
são maioria, sendo que 45,5% são mulheres. Neste sentido, quando
comparado com os dados da UFOP de 2020 verifica-se que a desigualdade de gênero quanto à alocação do corpo docente é maior do que a
média nacional.
Cabe destacar que ao considerar a raça, 46% dos docentes se declaram da cor branca e 33% não declaram.
17. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/mulheres-sao-maioria-na-educacao-superior-brasileira/21206
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Raça

B. Perfil dos

Corpo docente
3%

técnicos administrativos

1%

Raça

46%

TAE/Gênero

4%

17%

Corpo
docente

96%

Branca
Não Declarada
Parda
Negra
Amarela

33%

43%

Substituto
Efetivo

Gênero

57%

Feminino
Masculino

Titulação
2019

2020
2%

1,8%

13%

15%

Titulação
Docentes
Doutorado
Mestrado
Especialização

83,20%

85%
Doutorado
Mestrado
Especialização

Titulação
Docentes

A divisão de gênero na categoria Técnicos
Administrativos acompanha os dados macros dos servidores da UFOP. Enquanto o corpo de servidores é formado majoritariamente por homens (59%), na categoria técnicos
administrativos os homens correspondem a
57%. Observa-se que os dados revelam uma
distinção em relação aos dados do PNAD do
IBGE18 que informam que 51,3% da população brasileira é composta por mulheres.
18. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/
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TAE/Raça

TAE/Titulação
2019

1%

7%

2020

26%
2,5%

34%

4,3%

12,8%

Raça
32%

Branca
Não Declarada
Parda
Negra
Amarela

Primeiro Grau
Incompleto
Primeiro Grau
Completo
Segundo Grau
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado

20,9%

5%

4,3%
25,4%

Titulação
TAE’s

Titulação
TAE’s
29,9%

18%

28%

Especialização
Mestrado
Segundo Grau
Graduação
Doutorado

25%

24%

O gráfico reflete a mesma questão indicada
no gráfico racial.
Pelos dados do gráfico verifica-se que a UFOP possui um corpo técnico-administrativo bem qualificado, sendo que 80% possui ensino superior
completo. Do total de técnicos, 28% possuem curso de especialização, 25% título de mestrado e 5% 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 a continuidade da qualificação do corpo técnico-administrativo como incentivos para realização de cursos de mestrado e, especialmente, doutorado. Destaca-se ainda a evolução da qualificação dos docentes, um crescimento de 1,8% no numero de docentes com doutorado.
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5.3.2.1 Jornada de trabalho

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

Docente/jornada

6%

5.3.2.2 Distribuição e alocação

1%

Ingresso de servidores na UFOP Categoria/ano
100
Dedicação Exclusiva
40 horas
20 Horas

93%

A jornada de trabalho dos docentes revela
que 93% ocupam exclusivamente o cargo de
magistério do ensino superior em regime de
Dedicação Exclusiva.

45
32

2018

TAE Jornada
1%
6%

1%

1%

39
26

2019

28

TAE’s
Docentes

2020

Nomeação em cargos efetivos e 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 uma necessidade administrativa específica.

40 Horas

97%
93%
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30 Horas
25 Horas
20 Horas
Universidade Federal de Ouro Preto

Modalidades de ingresso de docentes/ano

docentes doutores) verifica-se que a UFOP vem desenvolvendo uma
política pública de recrutamento de profissionais mais titulados, o
que ajuda na composição daquele índice.
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Ingresso de docentes por titulação/ano
38
29

1

6

2018

2

Nomeação em cargo comissionado

10

2

Redistribuição

0

2019

70

Nomeação em caráter efetivo

2020

35
26

20

Modalidades de ingresso de TAEs/ano

5

10

5

2018

7

6

2019

Superior/Especialização
Mestrado
Doutorado

2020

Ingresso de TAEs por titulação/ano

28
16
3

10

1

2018

17

Nomeação em caráter efetivo

0

2019

Nomeação em cargo comissionado

11

Redistribuição

0

2020

O alto índice de docentes doutores (93%) demonstra uma alta e desejável qualificação do quadro de docentes da universidade. Quando comparado ao gráfico de qualificação/provimento (ingresso de
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Mestrado
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Especialização
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2018
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inferior
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5.3.3 Desenvolvimento humano

TAEs afastados para qualificação

Observa-se 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.

12

7

8

7
2017
2018

A capacitação em números:

2019
2020

% de servidores capacitados/qualificados

2017

29,50%

2018

2019

2020

Afastamento docentes
39

2019

2020

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 dos
servidores para atividades importantes e específicas relacionadas às
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.

44,20%

41,90%

2018

Cursos para área administrativa
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40

37

41

53
47

25
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Doutoramento
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Pós-Doutoramento
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Cursos para área acadêmica

Governança

53
47

34

Feminino
Masculino
CD: Cargo de DIreção
FG: Função Gratificada
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10 11
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2017

2018

2019
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5.3.4 Recursos destinados a pessoal

CD1

0

2
CD2

8

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 atividades, disponível no site da PROGEP19.

7

3
CD3

Gênero

CD4

FG1

FG2

FG3

Raça

Os gastos com pessoal representam cerca de R$360 milhões. Considerando os gastos de 2019, houve uma redução de 0,08%. Esse movimento foi sustentado pela suspensão de algumas funções gratificadas (FG’s) e vales-transporte no período de trabalho remoto.

5.3.5 Governaça de desempenho

12

7

6
1

11

10%

55%

CD
Gênero

45%

90%

Feminino

Negro

Masculino

Branco

CD
Raça

19. Disponível em: https://progep.ufop.br/
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Perfil por gênero dos servidores ativos da
UFOP que recebem FG.

FG Gênero

59%

FG
Gênero

41%

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. Destaca-se que as duas situações são reguladas por disposições legais, pelo Estatuto e pelo Regimento da Universidade.
• 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 composição dos índices. Por fim, destaca-se que, 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.

5.4 Gestão orçamentária e financeira
Feminino
Masculino

Os dados sobre a governança informam que
os cargos de liderança da instituição repetem a mesma proporção de gênero considerando o corpo de servidores da Universidade.
Duas questões se destacam neste aspecto:
• 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
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Neste item o objetivo é demonstrar como foram gerenciados os recursos orçamentários, sob
o ponto de vista da eficiência e da conformidade, e consequentemente destacar quais os
principais fatos que influenciaram a tomada de decisão.
As diretrizes estratégicas de gestão da UFOP estão alinhadas ao PDI 2016-2025. Para alcançá-las a UFOP busca melhorias em seus planos de execução orçamentária e em metodologias
que garantam o alcance de suas metas anuais.

5.4.1 Perfil do gasto da instituição
No exercício de 2020, os principais recursos orçamentários para custear as atividades fins e a
missão institucional foram destinados ao grupo de despesas com pessoal, incluindo benefícios obrigatórios (benefícios obrigatórios compõe o grupo de outras despesas correntes mas
são gastos com pessoal ativo), (86%), seguido pelo grupo de custeio (13%) e por fim o grupo
de capital (investimento) (1%).
Universidade Federal de Ouro Preto

2020
Despesas empenhadas

Despesas pagas

Insritas em RPNP*

1. Pessoal e Encargos Sociais

R$ 381.450.978,00

R$ 356.370.554,00

R$ 0,00

2. Despesas Correntes e Benefícios

R$ 73.264.337,00

R$ 50.913.543,00

R$ 20.997.934,00

3. Investimento

R$ 5.168.585,00

R$ 201.824,00

R$ 4.897.538,00

R$ 459.883.900,00

R$ 407.485.921,00

R$ 25.895.472,00

Total geral
*RPNP: Restos a Pagar Não Processados

Os créditos do exercício foram executados na medida da liberação do limite de empenho autorizado pelo Ministério da Educação – MEC e da
programação de aquisição de bens e serviços, bem como da execução dos contratos.

Fatos importantes da execução orçamentária em 2020
• 20 de Janeiro - Publicação da LOA 2020.
• 19 de Fevereiro - Publicação da programação orçamentária e financeira que estabelece o cronograma mensal de desembolso do Governo
Federal, o qual estipulou a liberação de 60% do total do orçamento alocado diretamente na UFOP20.
• 30 de Março – Reconhecimento do estado de calamidade pública em função da decretação da pandemia mundial do novo coronavírus - COVID- 19, por meio da publicação do Decreto Legislativo Nº 06.
Os quadros sintetizam os valores executados pela UFOP21.

20. Diferente de anos anteriores, o orçamento das IFES foi aprovado em 60% do montante previsto na Unidade Orçamentária originária da UFOP - UO: 26277, sendo que 40% foi alocado em uma nova Unidade Orçamentária criada para os recursos que
ficaram sob supervisão do Congresso Nacional condicionados à “Regra de Ouro” prevista na constituição, UO: 93254.
21. A execução orçamentária do órgão agrega os créditos originários (dotação inicial) aportados na Lei Orçamentária Anual - LOA, as suplementações, que são acréscimos ao orçamento inicial, e as descentralizações, que são créditos que possuem destinação específica ao objeto pactuado. A seguir apresentamos o detalhamento dos créditos executados pela UPC.
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Despesas pagas com recursos do tesouro
Grupo da despesa

Pessoal e enc.
pessoais

Outras
despesas correntes
Outras
despesas correntes

Investimento
Investimento
Total

126

Detalhamento

Total

Dotação
Dotação final
final

Total
Total empenhado
empenhado

Despesas
Despesas pagas
pagas

Não
Nãoutilizado
utilizado

Inscritas
Inscritasem
emRPNP
RPNP

R$
R$ 384.199.422,00
357.352.712,00 R$
R$ 381.450.978,00
354.620.675,00 R$
R$ 356.370.554,00
354.123.483,00 R$
R$2.748.444,00
2.732.037,00

Total
R$ 77.339.994,00
Total
R$ 48.853.135,00
Despesa corrente
R$ 52.368.814,00
de
Despesa
custeio
corrente
- LOA
R$ 30.646.490,00
de custeio - LOA
Benefícios R$ 20.589.770,00
pessoal
Benefícios
ativo
R$ 13.825.235,00
pessoal ativo
Emendas
R$ 250.000,00
Emendas
R$ 250.000,00
TEDs
R$ 4.130.404,00
TEDs
R$ 4.130.404,00
Demais despesas
R$ 1.005,00
Demais despesas
R$ 1.005,00
Total
R$ 5.168.585,00
Total
R$ 5.168.585,00
Despesa corrente
R$ 2.862.305,00
de
Despesa
capitalcorrente
- LOA
R$ 2.862.305,00
de capital - LOA
TEDs
R$ 2.306.280,00
TEDs
R$ 2.306.280,00
R$ 466.958.001

--

R$ 73.264.337,00
R$ 46.826.555,00

R$ 50.913.543,00 R$ 3.966.596,00 R$ 20.997.934,00
R$ 40.183.027,00 R$ 2.026.580,000 R$ 6.479.656,00

R$ 52.258.676,00
R$30.645.413,00

R$ 33.905.104,00
R$ 26.811.319,00

R$ 16.624.251,00
R$ 11.799.733,00
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
R$ 4.130.404,00
R$ 4.130.404,00
R$ 1.005,00
R$ 1.005,00
R$ 5.168.585,00
R$ 5.168.585,00
R$ 2.862.305,00
R$ 2.862.305,00
R$ 2.306.280,00
R$ 2.306.280,00
R$ 460.133.900

R$ 15.354.367,00 R$ 3.965.519,00
-R$ 11.717.367,00 R$ 2.025.502,00
R$ 30.753,00
R$ 219.247,00
R$ 30.753,00
R$ 219.247,00
R$ 1.622.315,00
R$ 2.427.534,00
R$ 1.622.315,00
R$ 2.427.534,00
R$ 1.005,00
R$ 1.005,00
R$ 201.824,00
R$ 4.897.538,00
R$ 201.824,00
R$ 4.897.538,00
R$ 201.824,00
R$ 2.591.258,00
R$ 201.824,00
R$ 2.591.258,00
R$ 2.306.280,00
R$ 2.306.280,00
R$ 407.516.673
R$ 6.715.040
R$ 26.114.719

R$ 1.077,00
R$1.077,00

R$ 18.351.153,00
R$ 3.832.875,00
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Despesas pagas com recursos de Receitas Próprias
Grupo da despesa

Outras despesas correntes
Investimento
Total

Dotação inicial

Cancel./Devolvido

Dotação inicial

Total empenhado

Despesas pagas

Não utilizado

Inscritas em RPNP

R$ 5.244.881,00 R$ 500.000,00 R$ 4.744.881,00 R$ 1.796.463,00 R$ 1.270.821,00 R$ 2.948.418,00 R$ 525.641,00
R$ 650.204,00

-

R$ 1.150.204,00

R$ 251.975,00

-

R$ 898.229,00

R$ 251.975,00

R$ 5.895.085,00 R$ 500.000,00 R$ 5.895.085,00 R$ 2.048.437,00 R$ 1.270.821,00 R$ 3.846.648,00 R$ 777.616,00

Com exceção dos remanejamentos de créditos entre planos orçamentários, as principais variações positivas em relação ao esperado, eles de
correm da execução de créditos provenientes de Descentralizações, de Emendas de Bancada e de suplementação orçamentária.

2018

R$ 400.262.446

R$ 442.563.105

2020

Nos últimos anos a UFOP passou por um processo de expansão, criou
cursos de graduação e pós-graduação e, consequentemente, ampliou
a demanda por recursos para o financiamento das suas ações institucionais. O gráfico ao lado expõe a evolução nos valores do orçamento previsto na LOA em relação aos grupos de despesa no período de
2018 a 2020:

Evolução da LOA no período de 2018 a 2020 (em milhões de reais)

2019

5.4.2 Evolução de gastos

0

R$ 431.752.382

100
Pessoal

200
Custeio

300

400

500

Investimento

Fonte: Secretaria do Orçamento Federal – SOF: Orçamento Federal
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Destaca-se que 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.

5.4.2.1 Desempenho e tendência

Tendência
Estão previstas novas aposentadorias para o ano de 2021. Certamente haverá crescimento dos gastos no grupo, tanto em pessoal inativo, quanto em pessoal ativo caso as reposições sejam autorizadas.
2.

1.

Outras despesas correntes

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
Desempenho
Desempenho

Análise

Mesmo com o aumento de 3% em relação ao ano
anterior, há registros de redução em em alguns
componentes, como nas “despesas de contratação por tempo determinado”. Em 2020, foi estabelecido que as Unidades Orçamentárias vinculadas ao Ministério da Educação, ao promoverem
novos atos que aumentem as despesas com pessoal, devem observar as legislações pertinentes
e abster-se de realizá-las em montantes cujos totais não estejam devidamente autorizados.

As despesas realizadas no grupo
totalizaram
R$381.450.978,00 e
representam um aumento da ordem de
3% em relação ao
Desta forma, o crescimento dos gastos registraexercício 2019.
dos estão compreendidos no crescimento decorrente das progressões de carreira. Os Encargos
Patronais e Benefícios acompanham linearmente esse crescimento.

Análise

Fatos importantes para o desempenho das despesas correntes:
As despesas empenhadas totalizaram
R $ 75 . 0 6 0 .7 9 9, 0 0
valor que representa uma redução de
10% em relação a
2019.

- Auxílio Financeiro a Estudante: as despesas totalizaram R$19.037.112,00, aumento de 12% em
relação ao último ano.
- Cabe destacar o pagamento de bolsa alimentação em pecúnia aos alunos em razão da suspensão do fornecimento de refeições no RU em função da pandemia de COVID-19.
- Pagamento dos “auxílios inclusão digital” para
alunos vulneráveis em função da oferta de Período Letivo Especial remoto.

Tendência
Para o exercício 2021 há indicativo de uma redução do aporte orçamentário do PNAES da ordem de 19%, previsto no PLOA 2021.
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3.

Despesas de Capital
Desempenho

Os gastos de capital (investimentos) totalizaram
R$5.420.560,00 e
revelam uma redução de 19% em
relação a 2019.

4.
Análise

Desempenho

Análise

Fatos importantes para o desempenho das despesas de capital:

Em 2020 a UFOP
obteve suplementação em créditos referente ao
“Enfrentamento
da Emergência de
Saúde Pública de
Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus” no valor de
R$245.000,00.

Esses valores foram utilizados para auxiliar na compra de materiais e equipamentos que garantem a
saúde e segurança de todos servidores e colaboradores. Bem como para implantação de ações e
políticas de enfrentamento à pandemia.

- Cerca de 80% do montante foi empenhado para o
próximo ao fim do exercício;
- Os recursos destinados a obras e instalações totalizam R$4.874.830,00, um aumento
de 465% em relação a 2019. Esse aumento expressivo se deve, às obras de acessibilidade e
combate a incêndios financiadas com recursos
descentralizados e a aditivos realizados nos
contratos de obras em andamento.

Tendência
Com a instituição do “Cadastro Integrado de Projetos de Investimento do Governo Federal - CIPI”, a tendência é a centralização de demandas e a concentração dos recursos de capital a serem analisados
e controlados diretamente pela administração direta.
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Suplementação

5.

Descentralização
Desempenho

foram empenhados
R$6.436.684,71

Análise

Do valor empenhado, foram pagos aproximadamente 25% (R$1.622.314,26 ). Os demais recursos
foram inscritos em restos a pagar e são válidos até
junho do ano subsequente.
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a) Descentralizações de Custeio

Descentralizações de custeio 2020
Descentralizações

TED 8337 - Proap

Entidade Concedente

Pactuado

Empenhado

Pago

% Pago

Saldos inscritos em
RPNP

Devolvido

DPB/CAPES

R$ 687.240,46

R$ 687.240,46

R$ 134.748,62

20%

R$ 552.491,84

-

94%

-

R$ 259.773,57

TED 9069 - Bolsa Residência
em Saúde

Sesu/MEC

TED 9341 - Prodeps

Sesu/MEC

R$ 264.000,00

R$ 225.961,29

R$ 225.961,29

100%

-

R$ 38.038,71

TED 9319 Projeto Poc

Sesu-MEC

R$ 200.000,00

R$ 198.796,50

R$ 5.003,71

3%

R$ 193.686,65

R$ 1.203,50

TED 5058 UAB CAPES

CAPES

R$ 303.222,00

R$ 303.222,00

-

-

R$ 303.222,00

-

DED/CAPES

R$ 8.205,75

R$ 0,00

-

-

-

R$ 8.205,75

-

-

R$ 1.211.722,80

-

R$ 185.767,68

53%

R$ 166.409,75

-

39%

R$ 2.427.533,04

R$ 307.221,53

TED 9462 - Profmat
TED 9773 - Apoio
às Univerisidades
Sem Hospitais

Sesu/MEC

LAPAC/Citologia

Ministério Saúde

Total
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R$ 1.398.780,60 R$ 1.139.007,03 R$ 1.070.832,96

R$ 1.224.000,00 R$ 1.224.000,00
R$ 352.177,43

R$ 352.177,43

R$ 4.437.626,24 R$ 4.130.404,71 R$ 1.622.314,26
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b) Descentralizações de Capital

Descentralizações de capital 2020
Descentralizações

Entidade
Concedente

Pactuado

Empenhado

Pago

% Pago

Saldos inscritos em
RPNP

Devolvido

Combate ao incêndio
e pânico - ICEB e RU

Sesu/MEC

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

-

R$ 2.000.000,00

-

Aquisição de
equipamentos de TIC

Sesu/MEC

R$ 306.280,00

R$ 306.280,00

-

-

R$ 306.280,00

-

R$ 2.306.280,00

R$ 2.306.280,00

-

-

R$ 2.306.280,00

-

Total
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5.4.2.2 Evolução dos gastos por natureza de despesa (2020)
Grupo Despesa

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas

Resto a pagar pago

Total

R$ 381.450.978

R$ 356.370.568

R$ 25.860.568

Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil

R$ 225.976.589

R$ 207.906.416

R$ 18.814.090

Apos. RPPS, reser. remuner. e refor. militar

R$ 86.665.694

R$ 81.218.630

R$ 5.350.594

R$ 48.076.433

R$ 48.076.433

-

Pensões do RPPS e do Militar

R$ 13.221.538

R$ 12.229.161

R$ 1.061.612

Contratação p/tempo determinado

R$ 3.042.565

R$ 2.785.832

R$ 310.415

Demais despesas do grupo

R$ 4.468.159

R$ 4.154.082

R$ 323.856

Total

R$ 1.624.251

R$ 15.354.367

R$ 1.699.934

Auxílio-alimentação

R$ 8.964.165

R$ 8.207.633

R$ 748.408

Indenizações e restituições

R$ 4.684.282

R$ 4.295.007

R$ 403.296

Auxílio-transporte

R$ 1.545.367

R$ 1.535.809

R$ 387.895

Outros benef.assist. do servidor e do militar

R$ 1.083.574

R$ 998.008

R$ 86.192

Contratação por tempo determinado

R$ 331.436

R$ 303.443

R$ 72.053

Demais despesas do grupo

R$ 15.427

R$ 14.467

R$ 2.090

Pessoal e embargos sociais Obrigações patronais - Op. Intra-orçamentárias

Benefícios
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2020

Natureza Despesa
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Grupo Despesa

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas

Resto a pagar pago

Total

R$ 58.436.458

R$ 36.829.997

R$ 10.710.548

Auxílio financeiro a estudantes

R$ 19.037.112

R$ 14.550.380

R$ 2.350.886

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

R$ 17.130.981

R$ 7.398.298

R$ 5.175.408

R$ 13.781.159

R$ 8.470.851

R$ 1.576.237

Obrig.tribut. e contrib-op.intra-orçamentárias

R$ 2.588.425

R$ 2.366.175

R$ 141.692

Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica

R$ 1.697.826

R$ 900.916

R$ 395.505

Demais despesas do grupo

R$ 4.201.045

R$ 3.143.377

R$ 1.070.820

Total

R$ 5.420.560

R$ 201.824

R$ 5.613.202

Obras e instalações

R$ 4.874.830

R$ 59.854

R$ 2.407.970

Equipamentos e material permanente

R$ 330.709

R$ 9.950

R$ 3.132.232

Serviços de tecnologia da
informação e comunicação - PJ

R$ 215.020

R$ 132.020

R$ 73.000

-

-

-

R$ 461.932.338

R$ 408.756.742

R$ 43.884.251

Outras despesas correntes Locação de mão-de-obra

Investimentos

Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica
Total
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2020

Natureza Despesa
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2019

Benefícios

Outras
Despesas
Correntes

R$ 369.485.239

R$ 20.342.987

R$ 63.368.379

R$ 6.694.344

R$ 343.624.671

R$ 18.643.054

R$ 51.754.318

R$ 73.346

Benefícios

Outras
Despesas
Correntes

Pessoal

Investimentos

2020
Pessoal

R$ 381.450.978

R$ 16.624.251

R$ 58.436.548

R$ 5.420.560

R$ 356.370.554

R$ 15.354.367

R$ 36.829.997

R$ 201.824

Despesas Empenhadas
134

Investimentos

Despesas Pagas
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a) Custeio: R$11.520.053,13 - deve-se, 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 - deve-se, prioritariamente, à aquisição de equipamento,
material permanente e contratação de obras
ainda em execução ou com pendências para
a última medição e consequente entrega definitiva, bem como a liberação tardia dos recursos, deslocando o cronograma de pagamentos para o exercício seguinte.

5.4.4 Restos a pagar não processados
de anos anteriores
Montante inscrito: R$26.637.087,00, sendo:
a) Custeio: R$ 21.523.575,00 - deve-se, prioritariamente, a contratos de serviços de terceiros pessoa-jurídica, locação de mão de
obra e bolsas, referentes ao mês de dezemRelatório de Gestão • 2020

b) Capital: R$ 5.149.513,00 - deve-se, prioritariamente, contratação de obras cuja licitação empenhamento finalizaram próximo ao
encerramento do exercício em função da liberação tardia das descentralizações de recursos, dentre outras contratações de softwares e ainda aquisição de equipamento,
culminando no deslocamento do cronograma de pagamentos para o exercício seguinte.
Observa-se um montante elevado inscrito
em 31 de dezembro de 2020, 32% maior em
comparação ao exercício anterior. Este fato
deve-se a vários fatores, sendo o principal a
suspensão das atividades acadêmicas presenciais, que deslocou os semestres letivos
para 2021. E, também, a liberação tardia das

descentralizações ocasionado a conclusão
das licitações e empenhamento dos créditos
próximo ao encerramento do exercício.

5.4.5 Variações do resultado
As receitas da UFOP são arrecadadas por
meio da Guia de Recolhimento da União –
GRU, 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 RUs22. A seguir, quadro demonstrativo do rol de receitas recolhidas em 2020.

Arrecadações

Total Arrecadado
(ano x milhões de reais)

2019

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

bro cujo financeiro não foi repassado para
que o pagamento pudesse ser executado
dentro do exercício e ainda pela liberação
pelo deslocamento do cronograma de execução de diversos contratos, programas de
bolsas, dentre outros, em razão da suspensão das atividades acadêmicas presenciais
decorrentes da pandemia de COVID-19. Registra-se também a liberação tardia de descentralizações, culminando com a licitação e
empenhamento próximos ao encerramento
do exercício.

2020

5.4.3 Restos a pagar não processados

R$ 5.709.253,14

R$ 2.048.528,97

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

22. 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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Arrecadações - descrição

11%

2%

26%

1%

1%
Taxa de uso de imóveis
Serviços de estudos e pesquisas
Serviços administrativos

Arrecadações
32%

Serviços de hospedagem e alimentação
Serviços recreativos e culturais
Taxa de inscrição em concurso público

27%

Multas e furos previstos em contratos

O montante total arrecadado em 2020 foi de
R$2.048.528,97, valor que representa uma queda de
65% em relação à receita estimada, gerando um déficit na arrecadação no valor de R$3.846.556,05. A queda na arrecadação está relacionada à suspensão das
atividades acadêmicas presenciais com consequente
suspensão de contratos de fornecimento de refeições no RU, que constitui uma das principais fontes
de receita, além da suspensão de contratos de cessão de uso de espaços para cantinas, papelaria, restaurante, além da utilização do espaço do Centro de
Artes e Convenções, que recentemente foi retomado para gestão direta pela UFOP sendo responsável
também por uma das principais fontes de receita.

Para a LOA 2020, os créditos de receita própria foram incluídos no orçamento da UFOP
com base na estimativa realizada no montante de R$5.895.085,00 que foram alocados
parte na Ação 20GK – Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, fonte 250 e parte na Ação 20RK – Manutenção e Funcionamento. A
utilização desses créditos depende da efetiva arrecadação e respectivo repasse dos
limites de empenho pela SPO/MEC. Na aplicação desses recursos a UFOP prioriza a realização de ações de fomento realizadas no âmbito das Pró-Reitorias acadêmicas, das
quais se destacam o apoio ao edital auxílio financeiro a pesquisador, ações de fomento
nos programas de concessão de bolsas, além da cobertura de despesas gerais de manutenção das atividades da universidade.
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5.4.6 Principais desafios e ações futuras
O corte de mais de 18% no orçamento de custeio das universidades
federais em todo o país, conforme previsto no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), poderá inviabilizar parte das atividades finalísticas
da instituição.
Além disso, considerando o quadro atual de pandemia e as previsões
de vacinação da população, a expectativa é que o retorno às atividades
não ocorra ainda no exercício de 2021. Essa situação impacta na manutenção da queda de arrecadação, que representou um déficit de quase
4 milhões de reais (65%), conforme já ressaltado neste capítulo.
Portanto, os principais desafios estão associados à criação de mecanismos que elevem as receitas próprias da Universidade, bem como
estabelecer prioridades nas ações de gestão, de forma a não inviabilizar os objetivos previstos na cadeia de valor da Instituição, associados especialmente aos macroprocessos finalísticos e de apoio.

zacionais que conduzam à alocação mais eficiente do gasto público,
pois o sistema proporciona instrumentos de análise para a eficácia, a
eficiência, a economicidade e a avaliação dos resultados do uso dos
recursos públicos.
Em 2018 a STN implantou, no SIAFI, a contabilização por Centros de
Custo23. Sua 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 respectiva estruturação de seus “objetos de custo”.
Em 2020 a UFOP avançou na implantação da nova estrutura. Contudo, os estudos para definição da modelagem tiveram que ser suspensos em função da implantação do novo organograma uma vez que a
nova estrutura interfere na modelagem de custos. Entretanto há a
necessidade da criação de um setor dedicado ao estudo de composição de custos dos processos institucionais com vistas ao estabelecimento de critérios para contratação de bens e serviços, além de
métodos de rateio.

5.5 Gestão de custos
5.5.1 Conformidade legal
A Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central do Sistema de
Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal. Sua criação representou um passo fundamental para o fortalecimento das finanças públicas do país, consolidando a modernização
institucional e a sistematização da gestão responsável dos recursos
públicos. Criado em 2011, o Sistema de Custos do Governo Federal
- SIC tem por objetivo subsidiar decisões governamentais e organi23. Unidade mínima de acumulação de custos

Relatório de Gestão • 2020

137

5.5.2 Estimativa de Custos por área de atuação
Estimativa de custo
Ação UFOP

Descrição

2020
Área atuação
Finalística

Valor

Suporte

Empenhado

Pago

R$ 18.365.598,73

R$ 15.052.817,79

Gestão de bolsas

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

X

Gestão da unidade

Centralizar recursos para funcionamento dos
setores acadêmicos e administrativos da UFOP

X

X

R$ 31.045.761,22

R$ 19.389.813,48

Manutenção predial

Centralizar recursos para manutenção predial dos
setores acadêmicos e administrativos da UFOP

X

X

R$ 2.788.011,73

R$ 287.611,73

Capacitação

Centralizar recursos para capacitação de servidores
da UFOP

X

X

R$ 1.123.349,00

R$ 60.998,10

Concurso

Centralizar recursos para realização de concursos
da UFOP

X

X

R$ 6,37

R$ 6,37

R$ 53.322.727,05

R$ 34.791.247,47

Total

O quadro acima demonstra os recursos empenhados em cada Ação UFOP. Como o conceito de custo está associado ao consumo de recursos,
sejam eles financeiros, humanos ou materiais, ainda não é possível a plena demonstração de custos, mas apenas a execução orçamentária. Há
recursos orçamentários utilizados para a formação de estoques que ainda não foram consumidos, fato que distorce a informação de custo.
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5.5.3 Estimativas de Custos por Programa Governamental
A UFOP é responsável pela execução das Ações Orçamentárias abaixo relacionadas, as quais se vinculam ao Programa Temático do PPA, “5013
– Educação Superior”. Sendo elas:
•
•
•
•
•
•
•

Ação 4572: vinculada ao programa “0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo”
910 - 00PW: Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica
5013 - 20GK: Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão;
5013 - 20RK: Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior;
5013 – 4002: Assistência ao Estudante de Ensino Superior;
5013 – 8282: Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior;
0032 – 4572: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.

a) 20 GK: dotação inicial de R$7.462.538,00.
Ação 20GK
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino pesquisa e extensão - despesas diversas

Total geral ação 20GK

Despesas previstas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Inscritos

Não utilizado

R$ 7.462.538,00

R$ 6.115.827,37

R$ 3.797.988,66

R$ 2.317.838,71

R$ 346.710,63

b) 20 RK: aporte inicial de R$39.948.580,00.
Ação 20RK
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino pesquisa e extensão - despesas diversas

Total geral ação 20RK
Relatório de Gestão • 2020

Despesas previstas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Inscritos

Não utilizado

R$ 39.984.580,00

R$ 35.458.643,80

R$ 19.743.276,75

R$ 15.713.987,05

R$ 3.498.872,20
139

c) 4002: Assistência ao estudante de Ensino Superior: aporte inicial de R$ 10.921.469,00
Ação 4002
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino pesquisa e extensão - despesas diversas

Total geral ação 4002

Despesas previstas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Inscritos

Não utilizado

R$ 10.556.647,00

R$ 12.556.647,00

R$ 11.302.588,83

R$ 1.254.058,17

R$ 0,00

d) 8282: Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Ação 8282
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino pesquisa e extensão - despesas diversas

Total geral ação 8282

Despesas previstas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Inscritos

Não utilizado

R$ 1.862.305,00

R$ 1.862.305,00

R$ 201.824,35

R$ 1.591.257,56

R$ 0,00

e) 4572: Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação
Ação 4572
Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino pesquisa e extensão - despesas diversas

Total geral ação 4572
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Despesas previstas

Despesas empenhadas

Despesas pagas

Inscritos

Não utilizado

R$ 1.123.349,00

R$ 1.123.349,00

R$ 60.998,10

R$ 1.061.132,52

R$ 0,00

Universidade Federal de Ouro Preto

A execução física pode ser acompanhada
conforme extrato do módulo de Acompanhamento Orçamentário do SIOP. As informações detalhadas acerca das ações e demais informações encontram-se no relatório
completo das Coordenadorias de Orçamento e Finanças e da de Contabilidade24.

5.6 Gestão de Licitações e
Contratos
5.6.1 Conformidade legal
A função de comprar está intrinsecamente ligada a todos os setores da instituição. É necessário o envolvimento dos diversos usuários de produtos e serviços, ponderando-se
opiniões, sugestões e solicitações, pois elas
podem contribuir e motivar os atores envolvidos, além de aperfeiçoar os aspectos técnicos,
favorecendo uma melhor compra por agregar
um produto com as características descritas,
a melhor qualidade e o melhor preço.

SLTI/MPOG Nº 5 de 26 de maio de 2017, a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, a Lei Nº 11.488, de 15 de junho de
2007, e o Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015. Os processos licitatórios e os contratos também seguem as Instruções Normativas da Administração Pública Federal.
Baseiam-se também nos Manuais de Procedimentos para Solicitação de Materiais e /ou
Serviços no âmbito da UFOP e no Manual de
Fiscalização de Contratos.

Como acontece?

Os processos licitatórios e os contratos firmados pela UFOP obedecem a Lei Nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, a Lei Nº 10.520, de
17 de julho de 2002, o Decreto Nº 5.450, de
31 de maio de 2005, a Instrução Normativa

Os setores formalizam as demandas de materiais e serviços à Coordenadoria de Suprimentos - CSu25, 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 juntamente com a documentação necessária por intermédio do Sistema de
Pedido de Aquisição de Mercadorias e Serviços - Sistema PAMCS. A CLC, após definir a
modalidade de licitação, procede à abertura do devido processo e instaura os proce-

24. . Disponível em: https://dof.ufop.br/

25. . Disponível em: https://dof.ufop.br/
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dimentos necessários. Os editais e Termos
de referências utilizados são os padrões da
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 processo é
operacionalizado pelo Portal de Compras do
Governo Federal.
Quando o objeto da licitação é realizado
por meio de contrato, a execução obedece
às regras estipuladas no Termo de Referência, Termo de Contrato, além da legislação
e normas complementares relacionadas 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 a 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, da identificação e correção das
falhas, promovendo assim o gerenciamento
de riscos efetivo nas compras públicas.
141

5.6.2 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 Plano de Desenvolvimento
Institucional - 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 à duas principais naturezas: Contratação de
serviços de mão de obra terceirizada e serviços de pessoa Jurídica:
• Serviços de Locação de Mão de Obra
No que diz respeito à contratação de pessoal terceirizado, observa-se
que os recursos alcançaram, em 2020, 23,6% do total das despesas
correntes. Isso ocorre especialmente devido à Lei 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. O detalhamento
dos contratos está disposto no item 5.6.3.
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• Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
No que diz respeito à contratação de serviços de terceiros - pessoa
jurídica observa-se que os recursos alcançaram, em 2020, 29,3% do
total das despesas correntes. As principais contratações deste grupo estão relacionadas aos serviços essenciais para a manutenção e
o funcionamento dos setores, tais como serviços de energia elétrica,
serviços, fornecimento de refeições no Campus João Monlevade, locação de impressoras multifuncionais, imprensa nacional, dentre outros relacionados no item 5.6.3.

5.6.3 Detalhamento das Contratações por
Finalidade e Especificação
a) Locação de Mão de Obra
No que diz respeito à contratação de pessoal terceirizado, observa-se que os recursos alcançaram, em 2020, 23,6% do total das despesas correntes. Isso ocorre especialmente devido à Lei 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. A seguir quadro
demonstrativo dos contratos de locação de mão de obra:
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Locação de mão de obra
Fornecedor

Contrato

Objeto

Total pago 2020

R$ 3.056.223,67

SINDICON ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS E ASSEIO LTDA

042/2017

Prestação de serviços de recepcionistas e operador de projetor
cinematográfico para os setores administrativos e unidades acadêmicas dos campi de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.

ADSERVI - ADMINISTRADORA DE
SERVICOS LTDA

011/2020

Prestação de serviços continuados de portaria nas dependências
da UFOP.

R$ 2.005.305,01

REDENTOR SEGURANÇA E VIGIL NCIA
020/2019
LTDA - EPP

Prestação de serviços de vigilância armada, nas Dependências
da UFOP.

R$ 1.557.889,59

SINDICON ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS E ASSEIO LTDA

017/2018

Contratação de serviços de motoristas rodoviários.

R$ 1.246.286,06

LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA

050/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de natureza continuada.

R$ 784.373,41

GESTSERVI - GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO
049/2019
DE MÃO-DE-OBRA - EIRELI

Contratação de serviços continuados de Portaria, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência

R$ 706.207,47

Prestação de serviços de vigia no campus Mariana-MG.

R$ 273.855,34

077/2016
Total

R$ 9.630.140,55

b) Contratos de Serviços - Pessoa Jurídica
No que diz respeito à contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica, observa-se que os recursos alcançaram, em 2020, 29,3% do total
das despesas correntes. As principais contratações deste grupo estão relacionadas aos serviços essenciais para a manutenção e o funciona-
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mento dos setores, tais como serviços de energia elétrica, manutenção predial, serviços, fornecimento de refeições no Campus João Monlevade, locação de impressoras multifuncionais, dentre outros. A seguir, quadro com os principais contratos:
Contratos de Serviços - Pessoa Jurídica
Fornecedor

Contrato

Objeto

Total pago 2020

LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA

Contratação de serviços continuados de Limpeza, asseio e conservação de prédios públicos, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais, utensílios e equi030/2019
pamentos, visando propiciar o desenvolvimento de atividades
acadêmicas e administrativas da UFOP, com disponibilização de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

R$ 4.813.263,95

CONSTRUTORA AGD LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços,
024/2019 sob demanda, de manutenção predial (corretiva e preventiva) nas
edificações dos Campi da Universidade Federal de Ouro Preto.

R$ 1.878.309,95

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

069/2017

Contrato de compra de energia regulada para atendimento às
instalações da UFOP.

R$ 1.334.233,35

068/2017

Contrato de uso do sistema de distribuição da CEMIG para atendimento às instalações da UFOP.

R$ 1.273.329,25

Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNFUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DEP com a finalidade de dar apoio ao projeto de pesquisa intitu051/2019
DA PESQUISA
lado “Estudo de Fatores de Risco e Polimorfismos Genéticos Associados à Hipertensão Arterial no Município de Ouro Preto/MG.

144

R$ 612.000,00
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Contratos de Serviços - Pessoa Jurídica
Fornecedor

Contrato

Objeto

Total pago 2020

FUNDAÇÃO GORCEIX

Contratação da Fundação Gorceix - FG para apoio e suporte ao
Centro de Educação Aberta e a Distância da Ufop no acompanhamento das vagas aprovadas para os cursos de Bacharelado em
085/2017 Adm. Pública, Licenciatura em Matemática, Pedagogia e Geografia; e para os cursos de especialização em práticas pedagógicas
e mídias na educação, com vagas aprovadas no âmbito do Edital
CAPES Nº 75/2014, conforme termo de referência 3679/2017.

R$ 303.222,00

INTERMEDIAR SERVIÇOS LTDA

Prestação de serviços de conservação e manutenção de áreas
verdes e vias pavimentadas, por tempo determinado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo materiais de consumo,
008/2020
insumos, equipamentos e maquinários necessários e adequados
para execução dos serviços, para atender aos campi Morro do
Cruzeiro e Centro Histórico.

R$ 225.383,73

MOREIRA & ANDRADE LTDA

Contratação de serviços de atualização e controle de ativo fixo,
040/2019 avaliação de bens, inventário patrimonial e elaboração de termos de responsabilidades por setor.

R$ 129.120,00

ARQUIDIOCESE DE MARIANA

015/2019

Locação do imóvel “parte nova do seminário Ns. Sra. da Boa Morte” para abrigar o ICHS

R$ 126.377,20

Total

R$ 11.523.243,76000

Fonte: Tesouro Gerencial
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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. A partir de 2019 houve mudança no modelo de fornecimento de refeições nos RUs com
terceirização total do serviço (fornecimento de refeições incluindo os gêneros, pessoal e toda a logística de preparo e distribuição), de modo
que não haverá mais contratações. Contudo os gastos com material de consumo representaram 2,2% do total de despesas correntes.
c) Contratos de Obras
A seguir quadro demonstrativo dos contratos de obras:
Contratos de obras
Fornecedor

CONSTRUTORA AGD LTDA

Contrato

004/201

Objeto

Conclusão da 1ª fase do prédio do Centro Minero Metalúrgico
da UFOP

Total pago 2020

R$ 1.476.542,54

UNIOBRAS - OBRAS E CONSTRUÇÕES
007/2019 Reforma do bloco B do ICEA/UFOP
EM GERAL EIRELI

R$ 446.133,09

SONDART SONDAGENS, FUNDACOES E
Adaptação à acessibilidade e do sistema de combate à incêndio
006/2020
SERVICOS EIRELI
no bloco de laboratório do ICEA/UFOP

R$ 130.031,52

SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS
006/2019 Projeto executivo e arquitetônico do Centro de Convergência
ASSOCIADOS LTDA - EPP

R$ 92.302,38

FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

001/2019

Adaptação de pisos externos do campus morro do cruzeiro às
normas de acessibilidade

MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE
Projeto arquitetônico e executivo para a construção da
089/2018
SIMPLES
Biblioteca Central da UFOP
Total
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R$ 83.297,51
R$ 29.923,90
R$ 2.258.230,94
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5.6.4 Contratações diretas
a) Despesas Totais por Modalidade de Contratação
Relação de dispensas de licitação - DL/2020
Qte

Fundamento Legal

Relação de inexigibilidades de licitação - IL/2020
Valor

Qte

Fundamento Legal

Valor

51

Art. 24º, Inciso II da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 619.687,80

26

Art. 25º, Caput da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 948.658,93

0

Art. 24º, Inciso III da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 0,00

3

Art. 25º, Inciso I da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 236.610,62

0

Art. 24º, Inciso IV da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 0,00

2

Art. 25º, Inciso II da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 33.475,00

1

Art. 24º, Inciso XIII da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 105.055,30

0

Art. 24º, Inciso XVI da Lei Nº
8.666 de 21/06/1993.

R$ 0,00

2

Art. 4º da Lei n 13.979/2020

R$ 164.528,50

Valor total
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Valor total

R$ 1.218.744,55

R$ 889.271,08
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b) Despesas Empenhadas e Pagas - Contratação Direta
Despesas empenhadas

Modalidade Licitações
2020

Dispensa de licitação

R$ 6.381.692,78

Inexigibilidade

R$ 1.520.620,40

Total geral

R$ 7.902.313,18

Despesas pagas

2019

2018

2020

R$ 14.078.829,97 R$ 21.773.754,79
R$ 977.548,59

R$ 1.129.380,07

R$ 15.056.378,56 R$ 22.903.134,86

R$ 3.573.105,63
R$ 587.875,67
R$ 4.160.981,30

despesas empenhadas

2020

2019

R$ 7.902.313,18

R$ 15.056.378,56

2018

R$ 11.395.735,12 R$ 20.051.877,99
R$ 471.707,25

R$ 807.563,94

R$ 11.867.442,37 R$ 20.859.441,93

despesas pagas

2020

2019

R$ 4.160.981,30

R$ 11.867.442,37

2018

R$ 22.903.134,86
Dispensa de Licitação

Inexigibilidade

Em 2020 as contratações diretas realizadas via dispensa de licitação
e inexigibilidade totalizaram R$889.271,08, valor que representa
uma redução de 89% em relação ao exercício anterior. A redução
expressiva está relacionada ao fato de que, no exercício de 2019 houve ocorrência de contratação emergencial decorrente de rescisão
contratual com empresas terceirizadas por motivo de falência das
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2019

2018

R$ 20.859.441,93

Total geral

mesmas e ainda pela ausência de empresas remanescentes, abrindo hipótese de contratação por Dispensa de Licitação emergencial,
conforme disposto no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93. Em que pese a
redução do montante geral, houve aumento no montante de contratações na hipótese do art. 24, inciso II, em função das demandas relacionadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Houve tam
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bém contratação de Fundação de Apoio para a gestão administrativa
e financeira para execução de projetos, observada a hipótese do art.
24, inciso XIII e o devido trâmite processual.
Em relação às aquisições por Inexigibilidade de Licitação, houve aumento de 23% em relação ao exercício 2019. As contratações nessa modalidade se justificam em razão da aquisição de equipamentos de fornecedores de bens e serviços exclusivos, conforme o artigo
25, inciso I, também da lei 8.666/93, dentre outras contratações de
itens de fornecedores exclusivos para ações de enfrentamento à COVID-19. Contudo, quando observado o montante geral de despesas
empenhadas, houve uma redução de 48% em relação ao exercício anterior, fato que se deve à situação explicitada no primeiro parágrafo
deste item.

Principais desafios e ações futuras
Com a reestruturação de governança da UFOP, a Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF deixou de ser um setor a partir do mês de
outubro de 2020, passando a figurar como uma Pró-Reitoria Adjunta
de Orçamento e Finanças, vinculada a PROPLAD. Nos últimos anos a
UFOP empreendeu ações como mapeamento de processos a partir
de técnicas e metodologias contábeis para o registro, organização,
demonstração, análise e acompanhamento do desempenho institucional. Destacam-se medidas como a edição e publicação do "Manual
de Fiscalização de Contratos no âmbito da UFOP" e "Manual de Procedimentos para Aquisição de Mercadorias e Serviços no âmbito da
UFOP" que definem as atribuições e responsabilidades das áreas demandantes de processos de compras e gestão de materiais já estão
vigentes. Destaca-se também o desenvolvimento de sistemas inteRelatório de Gestão • 2020

grados juntamente ao Núcleo de Tecnologia da Informação da UFOP
- NTI que abrangem módulos de Gestão Orçamentária, Requisições
de Materiais e Serviços, Gerenciamento de Compras, Gerenciamento
de Almoxarifado, Controle Patrimonial, Gestão de Contratos, Gestão
e Controle de Bolsistas, todos de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Em razão da
adoção do SIADS ao conjunto de sistemas estruturantes do Governo
Federal, a UFOP declinou do desenvolvimento dos sistemas de controle de Estoques (Almoxarifado) e Controle Patrimonial para aderir
a ele. Espera-se que esta aplicação irá permitir maior integração de
dados com os sistemas estruturantes do governo federal e, consequentemente, maior transparência.

5.7 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 Conselho Universitário está em fase de implantação. Após esta 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.
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5.7.1 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 Nº 7.746/2012, alterado pelo Decreto Nº 9.178/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei Nº 8.666/ 1993,
para estabelecer 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, são exigidos:
• 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 Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas;
e (d) outras fontes de biomassa florestal,
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•

•

•

•

•

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.
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 dispor
em aterros de resíduos sólidos urbanos,
áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´á-

gua, lotes vagos e áreas protegidas por
Lei, bem como em 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.

5.7.2 Ações de Ensino, Pesquisa
e Extensão
Nos últimos anos, a Universidade apoiou diversas ações no campo do ensino da pesquisa e da extensão, visando a sustentabilidade.
Projetos como o Eletrocoleta, desenvolvido
pelo Programa de Educação Tutorial (PET)
do curso de Engenharia Ambiental, que tem
como objetivo a coleta e descarte ambientalmente correta de equipamentos eletrônicos
dentro do campus é um exemplo. Outro programa é o de Engenharia para a SustentabiUniversidade Federal de Ouro Preto

lidade, que mantêm 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.
Essas ações vinculadas ao programa promovem a geração de trabalho
e renda para as famílias de agricultores e viabilizam o acesso a alimentos de qualidade com preços justos para a comunidade universitária e
local. Pesquisas com foco em estudos dos tratamentos dos efluentes da
Universidade e geração de energias alternativas são desenvolvidos no
âmbito dos programas de pós-graduação e de iniciação científica.
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6. Demonstrações contábeis
Os dados deste relatório refletem a conformidade contábil das
demonstrações do exercício de
2020. A metodologia é pautada
na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no
Manual SIAFI- Sistema Integrado
de Administração Financeira do
Governo Federal.

6.1 Declarações
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 2020, estão, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, com o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público e com o Manual SIAFI, exceto quanto aos assuntos mencionados na tabela abaixo:
Restrição

Título

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 de sistema de administração patrimonial –SAP

653

Saldos alongados nas contas de execução dos atos potenciais ativos

Acesse o Relatório de Demonstrações Contábeis26 para ver a declaração completa
com a descrição de cada uma das restrições.

26. Disponível em: https://dof.ufop.br/
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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.
Diego Miranda Machado Maia
RC/MG 105.397
Contador Responsável

6.2 A contabilidade na UFOP
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 aos outros setores da Coordenadoria;
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• Elaborar as planilhas e demonstrativos contábeis para a elaboração da prestação de contas anual;
• Emitir os relatórios contábeis aplicados ao setor público que compõem o Relatório Anual de Gestão;
• Realizar a Conformidade de Operadores do SIAFI; e
• Analisar temas diversos inerentes ao Setor.
Em 2020, integraram a equipe de contabilidade cinco servidores efetivos da instituição.
Eduardo Curtiss dos Santos - Diretor de Orçamento e Finanças
Beatriz da Conceição Moreira Ferreira - Coordenadora de Contabilidade
Equipe Técnica
Diego Miranda Machado Maia – Contador Responsável
Rodrigo Pereira Chagas – Contador
Mara Regina Gomes - Contadora
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6.3 Demonstrações contábeis
Atualmente a UFOP é composta por uma única Unidade Gestora (UG)
ativa, que recebe o número 154046, investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização.
As demonstrações contábeis consolidam as informações de todas as
unidades 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 sua situação
patrimonial, o seu desempenho e os seus 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 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). As notas
explicativas são referentes às seguintes demonstrações contábeis:
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
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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 Nº
4.320/1964, do Decreto-Lei Nº 200/1967, do Decreto Nº 93.872/1986,
da Lei Nº 10.180/2001 e da Lei Complementar Nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade: Resoluções do CFC Nº 1.134 a 1.137/2008 e Nº 1.366/2011), NBC T 16.6
R1 e 16.7 e 16.11, as NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP Nº 01 a
21, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ª
Ed – vigente para o exercício de 2020) e o Manual SIAFI, que contém
as orientações e procedimentos específicos por assunto.

6.3.2 Principais critérios e políticas contábeis
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, que dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa, no âmbito da União, compreende três orçamentos, quais sejam: a) o orçamento fiscal; b) o orçamento da Seguridade Social; e c) o orçamento de investimento das
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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 e, da mesma forma, 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 momento 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, e do qual a UFOP faz parte.
No 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.
Há que se ressaltar também a prática contábil utilizada que se denomina 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 transiRelatório de Gestão • 2020

tar pelas contas de resultado, por se referir 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.

6.4 Detalhamento dos critérios contábeis
adotados na administração pública federal
A seguir são apresentados os principais critérios contábeis adotados no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto.27
• Moeda Funcional
A moeda funcional utilizada é o Real. Sendo assim, as Demonstrações
Contábeis da UFOP não apresentam registros em moeda estrangeira.
• Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e
aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis
• Créditos de Curto Prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com:
a) adiantamentos concedidos;
b) créditos por danos ao patrimônio;
27. Acesse nosso Relatório Contábil completo: : https://dof.ufop.br/
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c) outros créditos a receber e valores a curto
prazo; e
d) ajuste para perda de demais créditos e valores a curto prazo.

valores do estoque, mediante as contas de
ajustes para perdas ou para redução ao valor
de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os valores são mensurados e avaliados pelo
valor original e, quando aplicável, acrescido
das atualizações monetárias e juros.

• Ativo realizável a Longo Prazo

• Investimentos e aplicações temporárias
a curto prazo
São as aplicações de recursos em títulos e
valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades
operacionais do órgão. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e,
quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
• Estoques
Compreendem os materiais em almoxarifado e 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.
Há, também, a possibilidade de redução de
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Compreendem os direitos a receber a longo
prazo principalmente com:
a) créditos não tributários;
b) dívida ativa;
c) empréstimos e financiamentos concedidos;
d) investimentos temporários; e
e) estoques.
Os valores 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.

• 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 à depreciação, amortização
ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à 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, softwares, são mensurados ou
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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 2020.
• 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 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, a amortização e a 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
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no SPIUnet e para os bens móveis utiliza-se
as quotas constantes.
• Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
O valor depreciado dos bens imóveis é apurado mensalmente e de forma automática
pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão, utilizando-se, para tanto, o
Método da Parábola de Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o
bem for 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.
• Provisões
Provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos
se esperam 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 a apuração de resultado 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 indicará o resultado patrimonial
do exercício que passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.
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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6.5 Resultados e demonstrações
6.5.1 Balanço patrimonial
O Balanço Patrimonial mostra os ativos e passivos, e sua evolução entre os anos de 2019 e 2020.

6.5.2 Variações Patrimoniais
A DVP, conforme o Art. 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

blico, além de fornecer informações úteis para avaliar a capacidade
da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas
necessidades de liquidez.

6.6 Notas explicativas das Demonstrações
Contábeis
As notas explicativas detalham as demonstrações contábeis, integram cada demonstração financeira, e têm como objetivo a transparência dos recursos financeiros. As notas da UFOP podem ser visualizadas no site da Diretoria de Orçamento e Finanças28 (DOF).

6.5.3 Balanço Orçamentário
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas
orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas.

6.5.4 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.

6.5.5 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 pú28. Disponível em: https://dof.ufop.br/
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7. Anexos
Dados dos contratos
Item

1

Banco do Brasil
(CT22/2019)
(ADIT.18/2020)

CNPJ/CPF

Descrição do bem alugado /
arrendado

Início

Término

Valor mensal

00.000.000000191

Posto de atend
- Camp OP

11/04/2020 10/04/2021 R$ 8.901,48

Banco Santander
(CT56/2017)
(ADIT.36/2020)

90.400.888/0001-42

Post de atend
- Camp OP

29/06/2020 28/06/2021 R$ 9.963,76

3

Caixa Econômica Federal
(CT25/2017) (047/2019)

00.360.305/0001-04

Post de atend
- Camp OP

14/08/2021 13/08/2021 R$ 9.600,29

4

Márcia Laia de Faria
(CT067/2017)
(ADIT047/2020)

02.937.317/0001-84

Loja - Camp OP

02/06/2020 31/12/2020 R$ 1.605,13

2
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N Contrato/Locatário

5

RP Empreed. (CT54/2015)
(ADIT.042/2020)

66335928000135

Cantina/Escola Minas

02/06/2020 31/12/2020 R$ 5.037,40

6

RP Empreed. (CT04/2020)
(ADIT.044/2020)

66335928000135

Cantina/ICEB

02/06/2020 31/12/2020 R$ 5.064,00

7

RP Empreed. (CT73/2016)
(ADIT.043/2020)

66335928000135

Cantina/Praça alim.

02/06/2020 31/12/2020 R$ 3,087,02
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Dados dos contratos
Item

N Contrato/Locatário

CNPJ/CPF

Descrição do bem alugado /arrendado

Cantina/ICSA - Mariana

8

Helaine Mayre Faria
(CT71/2018) (ADIT.045/2020)

13.703.980/0001-30

9

Gabriel F.O Macedo (CT72/2018)
(046/2020)

30.422.427/0001-49

10

Cont.016/2019 - Nutrir Ref. LTDA

22.381.412/0012-04

Início

Término

Valor mensal

02/09/2020 31/12/2020

R$ 2.307,84

Cantina/ICEA/J.Monlevade 02/09/2020 31/12/2020

R$ 2.964,00

RU

Fev/19

Total ano

Fev/20

R$ 6.140,00
R$ 54.670,92

Item

Valores arrecadados em 2020
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

1

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

2

R$ 9.354,74

R$ 9.354,74

R$ 9.354,74

R$ 9.354,74

R$ 9.354,74

R$ 9.354,74

3

R$ 9.600,29

R$ 9.600,29

R$ 9.600,29

R$ 9.600,29

R$ 9.600,29

R$ 9.600,29

4

R$ 854,96

R$ 854,96

-

-

-

-

5

R$ 503,74

-

-

-

-

-

7

R$ 308,70

-

-

-

-

-

8

R$ 576,96

R$ 576,96

-

-

-

-

10

R$ 3.070,00

-

-

-

-

-

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72
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Valores arrecadados em 2020

Item

Total

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$8.333,33

R$ 91.666,63

2

R$ 9.354,74

R$ 9.963,76

R$ 9.963,76

R$ 9.963,76

R$ 9.963,76

R$ 9.963,76

R$ 105.338,22

3

R$ 9.600,29

R$ 10.104,56

R$ 10.490,17

R$ 10.490,17

R$ 10.490,17

R$ 10.490,17

R$ 108.777,10

4

-

-

-

-

-

-

R$ 1.709,92

5

-

-

-

-

-

-

R$ 503,74

7

-

-

-

-

-

-

R$ 308,70

8

-

-

-

-

-

-

R$ 1.153,92

10

-

-

-

-

-

-

R$ 3.070,00

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72

R$29.532,72

R$ 312.528,23

R$29.532,72 R$29.532,72
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