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INTRODUÇÃO

Prevista no art. 70 da Constituição Federal, a prestação de contas constitui importante
instrumento da sociedade para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta.
O Relatório de Gestão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA), exercício 2014, foi constituído em esforço coletivo da Universidade, sob a
responsabilidade da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Esse documento pretende
apresentar o desempenho institucional, a gestão orçamentária e financeira da Instituição, de acordo
com as disposições contidas na Instrução Normativa TCU Nº 63/2010, na Portaria TCU Nº 90/2014
e na Decisão Normativa TCU Nº 134/2013.
Compõe este Relatório a PARTE A, do anexo II da DN TCU Nº 134/2013, de conteúdo
geral, onde são trazidos elementos relativos à identificação da instituição, informações sobre
governança, relacionamento com a sociedade, planejamento e resultados alcançados pela
universidade, tópicos da execução orçamentária e financeira, gestão de pessoas, gestão de
tecnologia da informação, gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental,
atendimento das demandas de órgão de controle e informações contábeis. Além do conteúdo geral,
este documento também é composto pela PARTE B, do anexo II da DN TCU Nº 134/2013 – onde,
mais especificamente no item 67, é abordado o conteúdo específico para as instituições federais de
ensino superior (IFES), envolvendo indicadores de desempenho, análise de resultados dos
indicadores e relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8958/1994.
Ressalta-se que nem todos os itens/subitens solicitados na Decisão Normativa nº 134/2013
aplicam-se à natureza jurídica da UFCSPA, constando neste documento todas as informações
pertinentes e cabíveis à sua condição. Assim, especificou-se dentro de cada item, os subitens que
não se aplicam à instituição.
A elaboração deste Relatório prezou pela objetividade, clareza e fidedignidade na
demonstração das informações solicitadas, visando, desse modo, à transparência necessária para
demonstrar à sociedade os esforços institucionais desempenhados no exercício em questão.

1.

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS

1.1 Identificação da unidade jurisdicionada

Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 00970
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Denominação Abreviada: UFCSPA
Código SIORG: 00970
Código LOA: 26284
Código SIAFI: 154032
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
CNPJ: 92.967.595/0001-77
Principal Atividade: educação superior
Código CNAE: 853
Telefones/Fax de contato:
(051) 3303.9000
(051) 3303.8836
Endereço Eletrônico: proplan@ufcspa.edu.br
Página na Internet: http://www.ufcspa.edu.br
Endereço Postal: Rua Sarmento Leite, 245. Centro. Porto Alegre. RS. CEP 90.050-170
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é uma Instituição Federal de Ensino Superior, criada pela
Lei nº 11.641 de 14 de janeiro de 2008, por transformação da Fundação Faculdade de Federal de Ciências Médicas de
Porto Alegre. Originalmente criada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 08 de dezembro
de 1953, iniciou suas atividades didáticas a 22 de março de 1961, autorizada pelo Decreto nº 50.165/1961. Em 22 de
agosto de 1969, por força do Decreto-Lei Federal nº 781, foi transformada em Fundação de Direito Privado com o nome
de Fundação o Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Em 11 de dezembro de 1980, passou a denominar-se,
de acordo com a Lei nº 6.891, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, dotada de
Personalidade Jurídica de Direito Privado e vinculada ao então Ministério da Educação e Cultura. Por força da Lei nº
7.596, de 10 de abril de 1987, foi enquadrada como Fundação Pública. Em 11 de janeiro de 2008, é instituída a
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA, por transformação da Fundação
Faculdade
Federal
de
Ciências
Médicas
de
Porto
Alegre,
pela
Lei
nº
11.641
(http://www.ufcspa.edu.br/index.php/historico).
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
O Estatuto da UFCSPA é o conjunto de normas definido pelo Conselho Universitário que regulamenta o funcionamento
da universidade. Foi aprovado pela Portaria nº 500, de 14 de julho de 2008, publicada no DOU de 15 de julho de 2008,
encontrando-se disponível no endereço eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/estatuto.
No Regimento Interno encontra-se o detalhamento do funcionamento da instituição, respeitando as determinações
gerais das leis ou definições maiores. O regimento da UFCSPA foi aprovado pela Congregação da FFFCMPA em 3 de
setembro de 2008 e revisado pelo Conselho Universitário, consoante o disposto no artigo 14, inciso III, do Estatuto da
Universidade, em 12 de março de 2015, encontrando-se disponível no endereço eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/regimento2015.pdf
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
O Catálogo da Produção Científica da UFCSPA é uma publicação anual que apresenta a produção científica de docentes
e discentes decorrente das atividades de pesquisa realizada na Instituição. Tal documento é disponibilizado no endereço
eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/producao-cientifica
Outra publicação disponibilizada anualmente, em formato impresso, é o Catálogo de Indicadores Institucionais, um
volume que contém dados a respeito dos diferentes tipos de produções realizadas por membros da comunidade
acadêmica da UCSPA.

O Plano de Metas da gestão 2013-2017 da Reitoria, bem como das unidades acadêmicas e administrativas estão
disponíveis em http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/administracao/planodegestao/plano-de-metas-2013-2017.pdf
As normas disciplinares que especificam direitos, deveres, responsabilidades discentes, assim como sanções e suas
respectivas aplicações, encontram-se especificadas no Regulamento Disciplinar Discente, disponível no endereço
eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/regulamento-disciplinar-discente
Importante documento sobre o início da vida acadêmica na instituição é o Manual do Aluno, documento publicado
anualmente
e
disponibilizado
tanto
em
formato
impresso,
quanto
no
digital
(http://www.ufcspa.edu.br/index.php/manual-do-aluno). Nesse documento encontram-se além dos direitos e deveres
dos alunos, informações sobre a estrutura administrativa e universitária (órgãos deliberativos, administração superior,
pró-reitorias, comissões de graduação, departamentos, coordenações, entre outros).
Tendo em vista que a UFCSPA recebe uma grande quantidade de alunos de outras cidades e outros Estados, a
instituição publica, anualmente, o Guia do Calouro, o qual apresenta informações sobre hospedagem, transporte,
alimentação e turismo em Porto Alegre. Tal documento encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/guia-do-calouro.
Outros documentos institucionais relacionados a procedimentos administrativos poderão ser encontrados no endereço
eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais.

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome

Código SIAFI

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
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Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão

Código SIAFI

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Nome

1.2 Finalidade e competências institucionais da Unidade
A característica principal da Fundação Católica de Medicina foi ser uma Escola Médica
“isolada”, além do alto nível técnico-científico. Em 1980, o Governo Federal entendeu que a mesma
deveria ser federalizada. A 11 de dezembro daquele ano, por meio da Lei nº 6.891, passou a
denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). Em
1987, por força da Lei n° 7.596, de 10 de abril, foi enquadrada como Fundação Pública. Em 11 de
janeiro de 2008, é instituída a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
- UFCSPA, por transformação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto
Alegre, pela Lei nº 11.641.
Inicialmente, a Instituição concentrou-se na oferta do curso de graduação em Medicina. Já
em 1964, com a implantação da Residência Médica demonstra claramente seu forte ideal na busca
da mais alta qualificação no ensino médico. Esse objetivo, fundamental na história da instituição,
continuou sendo norteador das ações quando, em 1968, implementou seu primeiro curso de pósgraduação lato sensu. Essa trajetória agregou experiência, possibilitando que, a partir de 1988,

iniciasse a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de Mestrado, seguido
posteriormente pelo Doutorado.
Com essa abrangência das ações na área de ensino e, consequentemente, na de pesquisa,
devido à consolidação de seus cursos de pós-graduação stricto sensu, a partir de 2004, amplia a sua
atuação que ultrapassa o campo circunscrito da área médica e passa a dedicar-se mais amplamente à
área da saúde, com o oferecimento de dois novos cursos de graduação: Nutrição e Biomedicina.
Essa ampliação indica claramente o caminho da UFCSPA como instituição especializada
na área da saúde, uma vez que sua origem e competência vinculadas à área médica impulsionam o
seu fazer. A partir disso, vem empreendendo seus esforços no sentido de qualificar e ampliar o seu
escopo de atuação, sempre dentro da sua área de competência que é a da atenção integral à saúde.
Em 2014, já apresentava a oferta de 5 Programas de Pós-graduação strito sensu e 14 cursos de
graduação (bacharelados e tecnológicos), além de 71 cursos de especialização lato sensu, de 58
Programas de Residência Médica e 1 de Residência Multiprofissional.
A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA é uma
instituição pluridisciplinar, dedicada à criação, transmissão crítica e difusão da ciência, tecnologia e
cultura, em nível de educação superior, na área da saúde, mantida pela União Federal e com sede e
foro no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
A Missão da Universidade é a de “Produzir e compartilhar conhecimento e formar
profissionais da área das ciências da saúde com princípios humanistas e responsabilidade social.”
Nesse contexto, objetiva ser referência nacional na área da saúde e, dessa forma, busca,
constantemente, melhorar a qualidade e a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão,
incentivando a inovação científica e tecnológica, o empreendedorismo e a formação humanística.
O Estatuto e o Regimento Geral da Universidade estabelecem seus princípios e objetivos,
bem como sua constituição, natureza jurídica e estrutura organizacional.
Do art. 2º do Estatuto da Universidade, extraem-se os objetivos perseguidos pela
Instituição, os quais, por sua importância, seguem abaixo elencados:
I – formar profissionais aptos para a inserção no mercado de trabalho e para a participação
no desenvolvimento da sociedade, além de colaborar na formação contínua desses profissionais;
II – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
III – incentivar o trabalho de pesquisa, visando o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e da criação e difusão da cultura;
IV – promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural, possibilitando
sua concretização;
VI – promover a extensão, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da
pesquisa científica e tecnológica e da criação cultural geradas na Instituição.
Para concretizar tais objetivos, a UFCSPA norteia-se pelos princípios da formação
humana, científica, técnica, profissional e cultural; do desenvolvimento da pesquisa, tendo em
perspectiva a expansão do conhecimento e as necessidades da sociedade; do intercâmbio científico,
técnico e cultural com instituições nacionais e internacionais; da contribuição, dentro da sua área de
atuação, para a cooperação internacional e para a aproximação pacífica entre os povos; da
preservação e valorização do seu patrimônio natural, científico, cultural e tecnológico; do
compromisso com a qualidade e a ética; do aprimoramento da democracia, da justiça, da defesa dos
direitos humanos, da preservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida e de seu

compromisso com o desenvolvimento educacional, científico, tecnológico, cultural e
socioeconômico do País.
No que concerne a sua organização geral, a Universidade, conforme art. 6º de seu Estatuto,
é regida pelos seguintes princípios:
I – unidade administrativa e patrimonial;
II – estrutura orgânica apoiada em cursos de graduação, subordinados à Administração
Superior da Universidade;
III – inseparabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
IV – racionalização de organização, utilizando plenamente recursos materiais e humanos;
V – flexibilidade de métodos e critérios para atender a educação integral de seus alunos, as
peculiaridades locais e regionais e as alternativas próprias dos projetos pedagógicos e das linhas de
pesquisa;
VI – controle permanente de qualidade de todas as atividades desenvolvidas.
Diante de tais premissas, é de salutar importância ressaltar que a universidade desenvolve
inúmeras ações de responsabilidade social, inserindo-se ativamente na sociedade, enfrentado
desafios, inovando e expandindo de forma sustentada, sendo notório o avanço dos indicadores
institucionais, observado ao longo dos anos recentes: tanto o número quanto a diversidade das ações
refletem o crescimento institucional e reforçam a informação de que a UFCSPA vem atingindo,
com qualidade nacional reconhecida, o cumprimento da tríplice missão de ensinar, pesquisar e
estender serviços à sociedade formando profissionais capazes de promover melhorias na qualidade
de vida da população.
O exercício da educação superior abarca a transmissão e a produção de conhecimentos,
através do ensino, da pesquisa e da extensão, o que contribui para o desenvolvimento cultural,
social e econômico do Estado e da Nação. A transmissão e produção de conhecimentos ocorrem
através de processos de ensino-aprendizagem, investigações científicas e processos de interação
com a sociedade.
Exemplo de excelência em educação, a Universidade tem em seu quadro profissional 95%
de professores mestres e doutores. Em indicadores de avaliação de qualidade de ensino do
Ministério da Educação, a instituição obtém alta qualificação. Em 2014, a UFCSPA conquistou a
nota (4) no Índice de Geral de Cursos (IGC) 2013 (divulgado em 2014), sendo a mais nova dentre
as doze universidades federais consideradas as melhores do país. No Rio Grande do Sul a UFCSPA
aparece em 2º lugar e no ranking nacional é a 17ª dentre as 192 universidades avaliadas. A
instituição se destaca também no conceito médio da graduação no qual é a terceira melhor avaliada
pelo Ministério da Educação (MEC) em 2014.
Em 2014, foram ofertadas 608 vagas para ingresso nos cursos de graduação, através de
processo seletivo via SISU, das quais 88 para o curso de Medicina, 40 para cada um dos demais
cursos de bacharelado e 20 para cada curso tecnológico. Em 2014, 1.713 alunos estavam
matriculados nos cursos de graduação. O número de alunos em aulas teóricas é, em média, de 40
alunos, por turma, e de 20 alunos em aulas práticas, buscando tornar mais próximo o contato alunoprofessor e favorecendo o desenvolvimento de habilidades profissionais práticas.

1.3

Organograma Estrutural

Figura 1 – Organograma Estrutural

Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
As descrições sucintas das competências e atribuições das áreas estratégicas da
Universidade constantes no organograma acima delineado, serão a seguir apresentadas.
1.3.1. Administração Superior
A Administração Superior da Universidade compreende os Conselhos Superiores Conselho Universitário (CONSUN) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), a
Reitoria e a Vice-Reitoria.
Os Órgãos Executivos da UFCSPA são assim constituídos:
I – Reitoria;
II – Vice-Reitoria;
III – Pró-Reitorias;
IV – Coordenações dos cursos de graduação;
V – Coordenações dos programas de pós-graduação.
1.3.2. Conselho Universitário - CONSUN
O CONSUN, órgão máximo, consultivo, deliberativo, normativo e jurisdicional da
Universidade, composto, em sua maioria, por docentes do quadro permanente, foi constituído, no
exercício de 2014, pelo Reitor (que o preside), pelo Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores, pelos
Coordenadores de cursos de graduação, pelos Coordenadores de programas de pós-graduação, por
três membros das classes mais elevadas da carreira docente de cada curso de graduação, por um
representante discente de cada curso de graduação, por dois representantes discentes da pósgraduação, por cinco representantes técnico-administrativos da instituição e por dois representantes
da comunidade externa.
Compete ao CONSUN:
I – aprovar a política e as diretrizes gerais da Universidade;
II – aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade;
III – aprovar alterações e emendas ao Regimento Geral e ao Estatuto, obedecidos aos
princípios e normas estabelecidas neste, e a legislação em vigor;
IV – elaborar e aprovar o próprio regulamento, o Regimento Geral e os regulamentos das
unidades de ensino e dos órgãos suplementares da Universidade em conformidade com os mesmos;
V – criar, desmembrar, incorporar, suspender ou extinguir cursos de graduação e
programas de pós-graduação, unidades de ensino, órgãos suplementares e de apoio, projetos,
programas ou serviços, nos termos da lei;
VI – deliberar sobre matéria de interesse geral da Universidade, ressalvada a competência
atribuída a outros órgãos por este Estatuto;
VII – exercer o poder disciplinar originariamente ou em grau de recurso, mediante
procedimento definido no Regimento Geral;
VIII – aprovar a criação de títulos honoríficos ou de benemerência, bem como outras
dignidades acadêmicas;
IX – apreciar a proposta de outorga dos títulos honoríficos ou de benemerência;
X – aprovar o orçamento anual da Universidade;
XI – apreciar e aprovar a prestação de contas e o relatório de gestão, ao final de cada ano
civil;
XII – deliberar sobre matérias, representações, decisões ou recursos que lhe forem
encaminhados pelo Reitor;

XIII – deliberar e definir providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina
de qualquer segmento da comunidade universitária após manifestação das instâncias pertinentes;
XIV – deliberar ou decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas em casos
que considere de emergência, mediante proposta do Reitor;
XV – interpretar este Estatuto e o Regimento Geral, deliberando sobre os casos
considerados omissos, nos termos da lei;
XVI – aprovar brasões, bandeiras, hinos, logotipos e marcas que identifiquem a
Universidade e seus cursos;
XVII – reconsiderar suas próprias decisões por solicitação do Reitor ou da maioria
absoluta de seus membros.
As reuniões do CONSUN são mensais, de acordo com a agenda fixada para o ano em
curso,
podendo
ser
encontrado
no
endereço
eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/conselhos-superiores/consun. Além da agenda anual, lá se
encontram o regimento interno, a lista de membros titulares, entre outros assuntos vinculados ao
Conselho.
1.3.3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE
O CONSEPE é o órgão colegiado superior que supervisiona e orienta o ensino, a pesquisa
e a extensão, no âmbito da Universidade, composto, em sua maioria, por docentes do quadro
permanente da Universidade, sendo constituído, no exercício de 2014, pelo Reitor (que o preside),
pelo Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores, pelos Coordenadores de cursos de graduação, pelos
Coordenadores de programas de pós-graduação, por um membro docente de cada curso de
graduação, por um representante discente de cada curso de graduação, por dois representantes
discentes da pós-graduação, por dois representantes técnico-administrativos e por um representante
da comunidade externa.
Compete ao CONSEPE:
I – elaborar e aprovar seu próprio regulamento;
II – estabelecer e fixar as diretrizes do ensino, da pesquisa, da extensão e assuntos
pertinentes à comunidade universitária, na forma da lei;
III – aprovar normas complementares às do Regimento Geral sobre processo seletivo,
currículos, aproveitamento de estudos, estágio supervisionado e monografias, avaliação
institucional, além de outras matérias de sua jurisdição;
IV – opinar sobre as necessidades referentes ao ingresso de pessoal docente e técnicoadministrativo;
V – propor a criação, suspensão ou extinção de cursos ou habilitações, nos termos da lei;
VI – expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos, à coordenação dos cursos,
aos programas de pesquisa e extensão, e à organização e funcionamento dos órgãos suplementares;
VII – emitir pareceres a respeito do corpo docente e técnico-administrativo, estabelecendo
as condições de seu afastamento para licença de estudo e cooperação técnica;
VIII – reconsiderar suas próprias decisões por solicitação do Reitor ou por maioria
absoluta de seus membros.
As reuniões do CONSEPE são mensais, de acordo com a agenda fixada para o ano em
curso,
podendo
ser
encontrado
no
endereço
eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/conselhos-superiores/consepe. Além da agenda anual, lá se
encontram o regimento interno, a lista de membros titulares, entre outros assuntos vinculados ao
Conselho.

1.3.4. Reitoria
A Reitoria, órgão executivo superior da Universidade, é exercida pelo Reitor, escolhido
nos termos da legislação vigente.
São atribuições do Reitor:
I – representar a Universidade em juízo ou fora dele;
II – coordenar a definição de políticas, estratégias e planos de ação da Universidade;
III – superintender todas as atividades universitárias;
IV – convocar e presidir todos os Conselhos Superiores da Instituição;
V – presidir todos os atos universitários em que estiver presente;
VI – conferir graus, expedir diplomas e títulos honoríficos;
VII – assinar acordos, convênios, contratos ou qualquer forma de cooperação
interinstitucional;
VIII – promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade
e a proposta orçamentária anual, encaminhando estes documentos ao Conselho Universitário, nos
prazos previstos;
IX – propor a admissão, nos termos legais, e promover a lotação nos órgãos da
Universidade, do pessoal docente e de apoio técnico-administrativo;
X – designar o pessoal docente e técnico-administrativo para o exercício das funções para
as quais foram admitidos;
XI – designar e dar posse a todos os membros dos órgãos colegiados superiores da
Universidade;
XII – vetar decisões dos Conselhos Superiores, no prazo de dez dias, fundamentadamente,
caso em que o veto será submetido à nova deliberação, podendo ser derrubado pelo voto de dois
terços dos conselheiros;
XIII – homologar ou solicitar reexame de decisões dos órgãos colegiados superiores;
XIV – criar ou extinguir assessorias especiais, consultorias ou outros órgãos auxiliares a
ele subordinados, para as atividades que lhes forem inerentes;
XV – atribuir competências, fixadas por ato específico, ao Vice-Reitor, dirigentes de
órgãos suplementares e de apoio e integrantes de seu Gabinete;
XVI – encaminhar ao Conselho Universitário a prestação de contas e o relatório de cada
exercício.
1.3.5. Vice-Reitoria
A Vice-Reitoria, órgão superior executivo da Universidade, diretamente subordinado à
Reitoria é exercida pelo Vice-Reitor, nomeado nos termos da legislação vigente. O Vice-Reitor
auxilia o Reitor no desempenho de suas funções, substituindo-o nos eventuais impedimentos e
ausências.
1.3.6. Pró-Reitorias
As Pró-Reitorias da UFCSPA estão assim organizadas:
– Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG);
– Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT);
– Pró-Reitoria de Administração (PROAD);
– Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).
São atribuições comuns às Pró-Reitorias:
I – integrar, como membro nato, os Conselhos Superiores;
II – formular diagnósticos dos problemas da instituição nas respectivas áreas;

III – elaborar as propostas de política de atuação nas respectivas áreas;
IV – coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela execução da política de cada
área;
V – encaminhar aos Conselhos Superiores, para apreciação, matérias de competência dos
mesmos;
VI – criar câmaras e comissões para fins específicos das respectivas áreas, indicar seus
membros, aprovar seus pareceres e encaminhá-los às instâncias superiores, se for o caso;
VII – prestar contas à Reitoria das atividades desenvolvidas na Pró-Reitoria.
Abaixo seguem as competências específicas de cada Pró-Reitoria:
1.3.6.1. Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD)
A PROGRAD é órgão executivo, que superintende, coordena e supervisiona as atividades
do ensino de graduação da Universidade. Compete à PROGRAD:
I – homologar os nomes dos membros componentes da Comissão de Graduação de cada
curso;
II – aprovar convênios no âmbito de sua área de atuação;
III – propor a criação de novos cursos de graduação;
IV – elaborar o Calendário Acadêmico anual da graduação;
V – coordenar estudos, análises e discussões para efeito de reestruturação dos currículos
dos cursos de graduação;
VI – elaborar e supervisionar os programas de aprimoramento do ensino;
VII – promover meios de viabilizar a integração intra e interdisciplinar;
VIII – estabelecer normas para admissão aos cursos de graduação, por transferência,
obtenção de novo título, e por outra via que não a do Concurso Vestibular;
IX – estabelecer normas para matrícula e trancamento de matrícula;
X – regulamentar e monitorar o sistema de avaliação da aprendizagem;
XI – realizar estudos e análises para efeito de definição da força de trabalho docente e de
sua lotação;
XII – planejar e supervisionar os processos seletivos de docentes;
XIII – analisar e emitir parecer em relação às solicitações e recursos de discentes e
docentes no âmbito do ensino de graduação;
XIV – viabilizar e empreender ações de participação em programas e projetos de fomento
na área do ensino de graduação;
XV – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação.
1.3.6.2 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG)
A PROPPG é órgão executivo, que superintende, coordena e supervisiona as atividades de
pós-graduação e pesquisa da Universidade. Compete à PROPPG:
I – aprovar convênios no âmbito de sua área de atuação;
II – propor a criação de novos programas de pós-graduação Stricto sensu;
III – emitir parecer sobre propostas de criação de cursos Lato sensu – aperfeiçoamento e
especialização;
IV – apoiar e coordenar a atividade de pesquisa em todos os níveis de ensino;
V – organizar e manter atualizado o cadastro de pesquisadores, com suas produções
científicas e pesquisas realizadas, bem como acompanhar e divulgar os programas e projetos de
pesquisa na Instituição;

VI – viabilizar a divulgação da produção científica por meio de relatórios anuais,
programação de eventos, apoio à participação de pesquisadores em congressos e similares;
VII – empreender ações e viabilizar a criação de unidades de apoio à pesquisa, como
campos experimentais, laboratórios e unidades centrais especializadas em apoio às atividades
estratégicas de pesquisa;
VIII – apoiar programas de treinamentos e reciclagem de servidores docentes e técnicoadministrativos em atividades específicas da pesquisa científica e tecnológica;
IX – definir e acompanhar a aplicação dos recursos do orçamento da Universidade
destinados à pesquisa;
X – organizar o Calendário Acadêmico anual da pós-graduação;
XI – aprovar o nome dos docentes que comporão os programas de pós-graduação;
XII – aprovar o Regulamento de cada programa de pós-graduação Stricto sensu;
XIII – designar docente integrante de programa de Residência Médica da Universidade
para presidir a Coreme (Comissão de Residência Médica);
XIV – aprovar as propostas de credenciamento de docentes/pesquisadores de outras
instituições ou de ex-professores da Universidade, submetidas pelos Colegiados de programas de
pós-graduação;
XV – emitir parecer sobre a indicação de docentes e servidores técnico-administrativos,
para a realização de cursos de pós-graduação em instituições de ensino superior do país ou do
exterior, bem como a adequação desses cursos às necessidades da Universidade;
XVI – supervisionar as atividades relacionadas à qualificação de pós-graduação dos
docentes e técnico-administrativos da Universidade, solicitando relatórios individuais e
encaminhando pareceres ao Consepe;
XVII – promover ações junto aos órgãos de fomento para aquisição de recursos materiais e
humanos, para o adequado funcionamento dos programas de pós-graduação;
XVIII – decidir sobre a distribuição de recursos financeiros destinados à Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação pelos órgãos de fomento;
XIX – apreciar e decidir sobre solicitações e recursos interpostos no âmbito do ensino de
pós-graduação e de pesquisa;
XX – servir de grau de recurso das decisões dos Colegiados de programas stricto sensu e
das comissões coordenadoras de curso lato sensu;
XXI – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação.
1.3.6.3 Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT)
A PROEXT é órgão executivo, que superintende, coordena e supervisiona as atividades de
extensão da Universidade e de assuntos relacionados à comunidade universitária. Compete à
PROEXT:
I – planejar, programar, normatizar e supervisionar as atividades de extensão e, em
particular, os cursos extracurriculares e serviços institucionais;
II – aprovar os planos, os programas e as atividades de extensão propostos pelas unidades e
órgãos integrantes da Instituição e promover os meios de sua execução;
III – submeter ao CONSEPE os programas, projetos e normas das atividades de extensão
aprovadas pela Pró-Reitoria;
IV – promover a integração dos programas e projetos de extensão propostos pelas unidades
e órgãos integrantes da Instituição e promover os meios de sua execução;
V – aprovar convênios no âmbito de sua área de atuação;
VI – divulgar junto à comunidade universitária os programas e as atividades desenvolvidas
pela Pró-Reitoria;

VII – analisar e emitir parecer em relação às solicitações e recursos de discentes e docentes
no âmbito da extensão;
VIII – pesquisar e receber as demandas da comunidade como subsídio para a definição de
políticas sociais e culturais;
IX – elaborar e executar programas educacionais de assistência;
X – estabelecer, regulamentar e executar as normas de utilização da prestação de serviços à
comunidade;
XI – viabilizar e empreender ações de participação em programas e projetos de fomento na
área do ensino de graduação e de extensão;
XII – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação.
1.3.6.4 Pró-reitoria de Administração (PROAD)
A PROAD é órgão executivo, que superintende, coordena e supervisiona as atividades de
administração da Universidade, competindo-lhe:
I – propor ao Reitor normas para efeito de aprimoramento de atividades de orçamento,
contabilidade, finanças, material, patrimônio, engenharia, manutenção e serviços;
II – elaborar, em estreita articulação com as áreas competentes, propostas de convênios e
ajustes ligados às áreas de informática, engenharia, manutenção e serviços;
III – analisar propostas de projetos, contratos, convênios e outros instrumentos
relacionados com a área administrativa;
IV – supervisionar, orientar, controlar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros
sob sua responsabilidade, bem como as atividades de aquisição, distribuição e controle de material;
V – supervisionar e coordenar a elaboração da proposta orçamentária;
VI – supervisionar e acompanhar a execução do orçamento;
VII – supervisionar a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
VIII – supervisionar a elaboração da prestação anual de contas;
IX – providenciar a abertura de expedientes administrativos para apurar responsabilidades
funcionais e aplicar as medidas cabíveis;
X – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação.
1.3.6.5. Pró-reitoria de Planejamento (PROPLAN)
A PROPLAN é órgão executivo, que superintende, coordena e supervisiona as atividades
de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade. Compete à PROPLAN:
I – acompanhar e avaliar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional;
II – coordenar a realização de projetos de desenvolvimento institucional;
III – examinar e emitir parecer sobre o aspecto conceitual e metodológico dos projetos de
desenvolvimento de recursos humanos;
IV – elaborar e executar programas educacionais de qualificação a servidores;
V – operacionalizar convênios propostos pelas Pró-Reitorias;
VI – coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas às bibliotecas
institucionais;
VII – coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à tecnologia da informação no
âmbito institucional;
VIII – supervisionar as atividades de avaliação institucional;
IX – coordenar o uso do espaço físico na Universidade;
X – atuar junto a entidades públicas e privadas, objetivando a captação de recursos para
projetos institucionais;

XI – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área de atuação.
Os titulares dos cargos vinculados à Administração Superior da Instituição estão citados
nas páginas iniciais deste Relatório de Gestão, valendo registrar que a Pró-Reitoria de
Administração - PROAD, até o mês de abril/2014, estava sob a titularidade da servidora Técnico
Administrativa Roseane Alfama Inhaquites, passando, a partir de então, a ser exercida pelo Técnico
Administrativo Fábio Lisbôa Gaspar, conforme Portaria nº 235, de 5 de maio de 2014.

1.4 Macroprocessos finalísticos
Os macroprocessos finalísticos relacionados à essência da UFCSPA são o ensino, a
pesquisa e a extensão. A seguir, far-se-á uma breve descrição de tais macroprocessos, demonstrando
como os mesmos foram conduzidos pela UFCSPA no período em referência.
É importante mencionar que, no exercício de 2014, a UFCSPA não realizou o mapeamento
de seus processos, embora tenha iniciado esforços nesse sentido com a contratação do Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), visando a realizar diagnóstico do sistema de gestão
da UFCSPA e retratar seus fluxos para, futuramente, realizar o mapeamento de seus processos.
Para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão a Universidade
conta com docentes altamente qualificados e que são responsáveis pelas atividades-fim da
instituição. Em 31 de dezembro de 2014, esse o corpo docente estava composto por 335
professores.
Tabela 1 – Composição do corpo docente em 2014
Titulação
Regime de trabalho
20 horas
40 horas
Graduação/Especialização
7
Mestrado
8
Doutorado
49
Total
64
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

6
22
155
183

Total
Dedicação
exclusiva
1
6
81
88

14
36
285
335

Responsáveis pelas atividades-meio ou de apoio, os servidores técnico-administrativos, do
Plano de Cargos dos Servidores em Educação, auxiliam no desenvolvimento dos macroprocessos
finalísticos relacionados à essência da UFCSPA.
Em 31 de dezembro de 2014, o corpo técnico-administrativo da UFCSPA contava com 196
servidores, sendo que, entre estes, dois servidores estavam cedidos à Advocacia Geral da União e
dois ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
1.4.1. Ensino
A Universidade ministra cursos nas seguintes modalidades: graduação (em nível de
bacharelado e tecnológico), pós-graduação lato sensu (em níveis de Especialização (específicas de
uma área) e aperfeiçoamento: residências médica e multiprofissional), pós-graduação stricto sensu
(em níveis de mestrado e doutorado), cursos sequenciais e cursos de extensão.
Os cursos de graduação são abertos aos portadores de certificado ou diploma de conclusão
de estudos do ensino médio, ou aos portadores de diploma de Ensino Superior. Em 2014 a UFCSPA
ofereceu os seguintes cursos de graduação em nível de bacharelado: Biomedicina (diurno),
Biomedicina (noturno), Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia,

Gastronomia, Gestão em Saúde, Nutrição, Medicina e Psicologia. Os cursos de Tecnologia em
Alimentos e de Toxicologia Analítica são ofertados como cursos de graduação tecnológica.
Os cursos de pós-graduação Stricto e Lato sensu, são oferecidos a portadores de diplomas
de graduação ou equivalente, nos termos da legislação vigente. Atualmente, a UFCSPA possui 5
Programas de Pós-graduação (PPG): Ciências da Saúde (mestrado e doutorado), Patologia
(mestrado e doutorado), Hepatologia (mestrado e doutorado) e Ciências da Reabilitação (mestrado)
e Ensino na Saúde (mestrado profissionalizante).
Em 2014, a UFCSPA ofertou 71 Cursos Lato Sensu, sendo 12 Cursos de especialização, 58
Programas de Residência Médica e 1 Programa de Residência Multiprofissional.
1.4.1.1. O Ensino de Graduação
O Curso de Graduação em Medicina teve seu reconhecimento pelo MEC através do
Decreto nº 54.234, de 02 de setembro de 1964, publicado no DOU em 17 de setembro de 1964. O
Curso de Biomedicina foi autorizado através da Portaria nº 3865 de 26/12/2002 e reconhecido
através da Portaria nº 97 de 08/02/2008, o Curso de Nutrição autorizado através da Portaria nº 3866
de 26/12/2002 e reconhecido através da Portaria nº 274 de 31/03/2008, o Curso de Fonoaudiologia
foi autorizado através da Portaria nº 72 de 06 de outubro de 2006, o Curso de Psicologia através da
Portaria nº 963 de 23/11/2007, o Curso de Enfermagem autorizado pela Decisão da Congregação nº
15/2008, de 03/09/2008, o Curso de Fisioterapia autorizado pela Decisão da Congregação nº
16/2008 e o de Farmácia, autorizado pela Resolução do CONSUN nº 16 de 06/07/2009. Em 2011, a
UFCSPA deu início aos seus primeiros cursos tecnológicos, o de Toxicologia Analítica, autorizado
pela Resolução do CONSUN nº 08 de 01/04/2010 e o de Gastronomia, autorizado pela Resolução
do CONSUN nº 22 de 02/09/2010, ambos noturnos. O curso de Biomedicina noturno, foi
autorizado pela Resolução do CONSUN nº. 41, de 25/10/2011; o curso de Física Médica, pela
Resolução do CONSUN nº 28, de 10/10/2013, o de Informática Biomédica, pela Resolução do
CONSUN nº 26, de 10/10/2013, o curso Gestão em Saúde, pela Resolução do CONSUN nº 27, de
10/10/2013 e, por fim, o curso de Tecnologia em Alimentos, pela Resolução do CONSUN nº 29, de
10/10/2013.
O número de alunos em aulas teóricas é, em média, de 40 alunos, por turma, e de 20 alunos
em aulas práticas, buscando tornar mais próximo o contato aluno-professor e favorecendo o
desenvolvimento de habilidades profissionais práticas.
Além das atividades teórico-práticas habituais, a UFCSPA propicia e incentiva a
participação de seus alunos em atividades de pesquisa, através de bolsas institucionais dos
Programas de Iniciação Científica (25 bolsas PIC/UFCSPA, 189 bolsas CNPq, FAPERGS e
CAPES), de Iniciação à Docência (50 bolsas), de Educação Tutorial (116 bolsas PET) e de
Extensão (25 bolsas PROBEXT e 57 bolsas PROEXT), com um total de 462 bolsas acadêmicas
distribuídas. Somado a essas, citam-se os 553 auxílios estudantis ofertados no ano de 2014,
totalizando 1.010 bolsas, o que proporciona um índice de 1 bolsa/1,8 alunos.
1.4.1.2. O Ensino de Pós-graduação “Stricto sensu”
A Instituição construiu, ao longo de sua existência, condições organizacionais e
pedagógicas que permitiram o desenvolvimento e a expansão da atividade de pesquisa e formação
profissional avançada. Este ambiente possibilitou a criação de programas de pós-graduação "stricto
sensu".
Atualmente, a UFCSPA conta com 5 programas de pós-graduação e 8 cursos (cinco
mestrados e três doutorados). Os Programas vêm evoluindo conforme as suas próprias
características, apoiados na política Institucional para a qualificação de suas linhas de pesquisa.

Cronologicamente, temos a criação do primeiro Programa de Pós-Graduação em 1988,
sendo o de Farmacologia. Sua missão era envolver a expansão de atividades de ensino relacionados
à fármacos. Em 1993, o PPG em Farmacologia foi expandindo para iniciar as atividades em nível de
Doutorado. Já em 2003, integrou a formação do Curso de Ciências Médica, possibilitando uma
maior rede de ensino e pesquisa interdisciplinar, fundamentais para fortalecer a criatividade e
produtividade científica. No ano de 2008, a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas
conquistou o status de Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), o
que justificou uma alteração na abrangência e no nome do Programa que anteriormente era
denominado de PPG Ciências Médicas para PPG Ciências da Saúde.
O Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia iniciou suas atividades em 1993
com o curso de mestrado. Em 2005, foi credenciado para atuar também em nível de doutorado. Tem
por objetivo desenvolver a pesquisa nas áreas da saúde que apresentam interface com a Hepatologia
e diferenciar a formação de recursos humanos para docência, pesquisa e inovação.
O Programa de Pós-Graduação em Patologia abriu a primeira seleção de alunos em março
de 1993 e as atividades, em abril do mesmo ano. Seu credenciamento na CAPES foi realizado em
1998. Tem como objetivo formar pessoal qualificado para o exercício de atividades docentes e de
pesquisa na área de “Anatomia Patológica” e “Patologia Geral e Experimental”.
Para ampliar o desenvolvimento das atividades de pesquisa e a formação de recursos
humanos na área da Reabilitação, criou-se o Programa em Ciências da Reabilitação. A aprovação
deu-se em 2010, com início das atividades em 2011, integrando os professores dos cursos de
graduação em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia, privilegiando a incorporação de
orientadores com perfil interdisciplinar.
Recentemente, em 2013, houve a submissão e recomendação do PPG em Ensino na Saúde,
Mestrado Profissionalizante. O objetivo geral do programa é qualificar recursos humanos e produzir
conhecimento, nas variadas dimensões do ensino, desenvolvendo competências para as
transformações efetivas do cotidiano na IES e no serviço, contribuindo na formação dos futuros
profissionais da saúde no Brasil. Conforme a CAPES, "Mestrado Profissional" é a designação do
curso de mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltadas a um desempenho de um
alto nível de qualificação profissional. Esta ênfase é a única diferença em relação ao acadêmico.
Confere, pois, idênticos grau e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência. O Mestrado
Profissional responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de
natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico. O curso objetiva estimular a formação
de mestres profissionais habilitados para desenvolver atividades e trabalhos técnico-científicos em
temas de interesse público.
Todos os PPGs são reconhecidos pela CAPES e foram avaliados, no ano de 2013, obtendo
o seguinte resultado:
•
•
•
•
•

O PPG em Patologia, Mestrado e Doutorado, com nota 4;
O PPG em Ciências da Saúde, Mestrado e Doutorado, com nota 4;
O PPG em Medicina: Hepatologia, Mestrado e Doutorado, com nota 3;
O PPG em Ciências da Reabilitação, Mestrado, com nota 3;
O PPG em Ensino na Saúde, Mestrado Profissionalizante, com nota 3.

Em 2014, o número de alunos matriculados na Pós-Graduação Stricto Sensu foi de 362,
mantendo-se em relação ao ano de 2013. Comparado a 2013, tivemos um acréscimo de 27% no
número de docentes que participam como orientadores na Pós-Graduação Stricto Sensu (97
docentes), sendo de 3,7 a média de aluno por orientador.

1.4.1.3. O Ensino de Pós-graduação “Lato sensu”
Os Cursos de Especialização da UFCSPA foram iniciados em 1968. Em 2013, foram
ofertados 12 cursos de Especialização: Avaliação de Serviços de Saúde (UNA-SUS), Dependência
Química, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem do Tórax, Engenharia Clínica, Fisioterapia
Traumato-Ortopédica, Ginecologia Oncológica, Ginecologia Infanto-Juvenil, Multiprofissional em
Oncologia, Nefrologia Adulto, Nefrologia Pediátrica e Saúde da Família (UNA-SUS). A duração
dos cursos varia de 2 a 6 semestres, com carga horária variando de 360 a 7.200 horas
Em 2010, a UFCSPA apresentou projeto de pós-graduação lato sensu na área da Saúde da
Família (SF) à Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Esse programa do
Ministério da Saúde tem por objetivo qualificar os trabalhadores da saúde, em todo território
nacional, por meio da educação à distância e da criação de uma rede colaborativa a UNA-SUS. Suas
atividades foram iniciadas em 2011, titulando, até 2014, 1247 alunos.
O curso projetado pela UFCSPA tem por objetivos: (1) Oferecer cursos de especialização
em SF para profissionais de nível superior integrantes das equipes de SF, sendo médicos,
enfermeiros e odontólogos; (2) Produzir materiais instrucionais para curso à distância em saúde da
família de acordo com as diretrizes da Una-SUS e licenciá-los para livre circulação com finalidades
educacionais e não comerciais; (3) Capacitar tutores de campo e de núcleo de conhecimento para
formação em SF; (4) Desenvolver atividades de pesquisa em cooperação técnica visando o
desenvolvimento e disseminação de tecnologias educacionais e a implantação da UNA-SUS; (5)
Desenvolver e implementar protocolos assistenciais que possibilitem um atendimento de qualidade.
Em 2014, 1.339 alunos frequentaram os cursos de especialização da UFCSPA.
1.4.1.4. Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional
Em 2014, a Instituição contou com 58 programas credenciados junto à Comissão Nacional
de Residência Médica. Os Programas de Residência Médica são integrados com a Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, em sua maioria, sendo que na especialidade de Psiquiatria, a
integração se dá com o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e na especialidade de
Dermatologia com a Unidade Básica de Saúde Santa Marta, vinculada à Secretaria Municipal da
Saúde.
Destaca-se que, em 2014, por determinação do Ministério da Saúde, houve a fusão das
Comissões de Residência Médica (COREMEs) da UFCSPA e da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, passando a existir somente uma, que é subordinada à gestão
compartilhada entre as instituições. O acesso aos Programas de Residência Médica (PRM) ocorre
anualmente através de concurso, sendo este realizado em parceria com a Associação Médica do Rio
Grande do Sul (AMRIGS).
Fizeram parte do corpo discente da Instituição 324 médicos residentes, distribuídos nos
seguintes PRMs: Anestesiologia, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica, Cardiologia,
Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do
Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica,
Cirurgia Videolaparoscópica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Clínica Médica - R3,
Coloproctologia, Dermatologia, Dor, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia,
Gastroenterologia Pediátrica, Genética Médica, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica,
Hepatologia, Infectologia, Mastologia, Medicina de Urgência, Medicina Fetal, Medicina Intensiva,
Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia,
Neurofisiologia Clínica, Obstetrícia e Ginecologia, Obstetrícia e Ginecologia – R4, Oftalmologia,
Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Pneumologia
Pediátrica, Psiquiatria, Psiquiatria Forense, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia,

Reumatologia, Transplante de Coração, Transplante de Fígado, Transplante de Pulmão, Transplante
Renal, Transplante Renal Pediátrico e Urologia.
O Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde é destinado a profissionais
formados nas áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia.
Consiste em uma modalidade de formação por meio do ensino em serviço envolvendo o hospital de
ensino – a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA) – e a Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre. Em 2014, foram ofertadas 12 vagas para o Programa, que
foram todas preenchidas, na área de Intensivismo.
1.4.2. Pesquisa
A Universidade promove a pesquisa com o objetivo de ampliar o conhecimento e atender
necessidades da sociedade. Cabe à PROPPG desenvolver e coordenar programas de fomento,
intercâmbio e divulgação de pesquisas. O fomento, como indutor à produção de conhecimento, é
realizado por meio de programas de auxílio à Pesquisa, de Bolsas de Iniciação Científica e de
convênios com agências externas à universidade. Os programas de intercâmbio estimulam a
cooperação entre pesquisadores e docentes, nacionais e internacionais, e o desenvolvimento de
projetos comuns.
Atualmente a PROPPG possui a Coordenação Geral de Pesquisa e a Coordenação Geral da
Pós-Graduação. Como comissões deliberativas, a Comissão de Pós-Graduação (COMPG), a
Comissão de Pesquisa (COMPESQ), o Comitê Institucional de Iniciação a Pesquisa (CIPIC), a
Coordenação dos Laboratórios de Pesquisa, a Coordenação do Biotério e a Assessoria em
Estatística para alunos e professores da UFSCPA.
A PROPPG mantém sistema de registro de dados necessários ao suporte, acompanhamento
e divulgação de programas e projetos de pesquisas desenvolvidos na instituição. No ano de 2013
houve crescimento na produção cientifica qualificada o que pode ser observado pelo indicador:
Média dos Fatores de Impacto das publicações no ano de 2013 que foi de 2,54 superior em 6 % em
relação ao ano anterior.
O número de artigos completos publicados no ano de 2013 (455) aumentou em 55% em
relação ao ano anterior (293). Verificou-se um crescimento global da produção científica,
representando 93% em artigos não indexados e 41% em artigos indexados, demonstrando um
avanço qualitativo e quantitativo na produção científica da UFCSPA.
1.4.3. Extensão
A Extensão universitária, juntamente com o Ensino e a Pesquisa, forma o pilar do ensino
superior no Brasil. Seu objetivo é estreitar as relações entre a academia e a sociedade, por meio da
troca mútua de conhecimentos. Objetiva tanto a transformação do quadro social através da
intervenção da Universidade, quanto a transformação do fazer pedagógico da academia por meio do
contato com a realidade social circundante. Com isso, a extensão universitária proporciona um
diferencial à formação do profissional cidadão, marcado não só pelo processo técnico-educativo e
científico, mas também pelo social e cultural.
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários é responsável pelo fomento, avaliação,
acompanhamento e articulação das atividades de extensão da Universidade. Estas são propostas
pelos órgãos executivos da UFCSPA e examinadas pelo CONSEPE, que as aprova em última
instância.
Sendo assim, as atividades de extensão compreendem tantos projetos e programas que
atendem diversificados grupos sociais, externos ou internos à Universidade, quanto cursos e eventos
de caráter científico, cultural, artístico e esportivo que beneficiam tanto a formação global do aluno

quanto a comunidade circundante, os quais podem ser realizados tanto presencialmente quanto à
distância.
Em 2014, três projetos de extensão foram contemplados no Edital Proext MEC. No Edital
PROBEXT (institucional), 25 projetos foram contemplados com bolsa. Além disso, a PROEXT
fomenta e estimula atividades voltadas à assistência estudantil, por meio da oferta de auxílios e da
viabilização de atividades culturais e esportivas, tais como coral, banda marcial, grupo de teatro,
prática desportiva, torneios, etc.
Buscando a permanência dos alunos e a diminuição da evasão por questões socioeconômicas
a Universidade mantém um programa de assistência estudantil. Em 2014, foram concedidas,
mensalmente, 49 auxílios permanência, 150 bolsas transporte, 195 bolsas alimentação, 63 bolsas
moradia, 2 auxílios permanência para estrangeiros e 4 bolsas PROMISAES, além de 90 bolsas
permanência (parceria com governo federal). Tais números totalizam em 553 bolsas e auxílios
estudantis, o que reflete um aumento de 39,6% em relação ao número apresentado em 2013 (396).
Nas atividades de extensão relacionadas à cultura, são ofertados eventos relacionados à
formação global do aluno, por meio de apresentações musicais, exposições de artes, saraus literários
e atividades de reflexão e debate sobre temas atuais e pertinentes ao discente e à Universidade.
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários tem, também, entre seus objetivos, a
integração da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos) entre si ou
com a comunidade mais ampliada, com vistas a proporcionar um melhor ambiente de trabalho,
através da valorização das pessoas, buscando melhorias na qualidade de vida de cada indivíduo.

1.5 Macroprocessos de Apoio
Os macroprocessos de apoio na UFCSPA estão, sucintamente, descritos abaixo:
Macroprocessos
Biblioteca

Subunidades
Responsáveis
PROGRAD

Núcleo
de
Apoio
Psicopedagógico - NAP

PROGRAD

Departamento de Registro e
Controle
Acadêmico
DERCA

PROGRAD

Coordenação de Ensino e
Currículo

PROGRAD

Coordenação de Iniciação à
Docência e Monitoria

PROGRAD

Descrição
A Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo contribui para o
aprimoramento dos programas de ensino, pesquisa e
extensão da Universidade, oferecendo aos seus usuários
acesso a recursos informacionais impressos e digitais.
Responsável por coordenar, orientar, acompanhar e
realizar atividades ligadas ao ensino fornecendo
orientações e suporte a alunos e docentes da instituição.
Responsável por planejar, coordenar e gerenciar dados
da vida acadêmica, da matrícula à colação de grau.
Controla e registra as informações relativas aos cursos de
graduação.
Responsável por orientar e assessorar os docentes sobre
os processos pedagógicos, acompanhar e auxiliar a
criação, reestruturação e implementação dos Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) e propiciar a
consolidação e difusão da identidade didáticopedagógica da UFCSPA.
Responsável por organizar e monitorizar o Programa de
Iniciação à Docência (PID) e o Programa de Monitoria,
por meio da elaboração/execução de Projetos de Ensino
que envolvem alunos de graduação. Esta coordenação
também é responsável pelo Programa de Formação
Continuada para Professores na UFCSPA.

Coordenação de Mobilidade
Acadêmica

PROGRAD

Gerência do Distrito Docente
Assistencial (DDA)

PROGRAD

Programa de Tutoria

PROGRAD

Gerência de Laboratórios de
Ensino

PROGRAD

Coordenação de Pesquisa

PROPPG

Coordenação Geral de Pósgraduação

PROPPG

NIT-Saúde

PROPPG

Coordenação de Extensão

PROEXT

Coordenação
Comunitários

PROEXT

de

Assuntos

Núcleo de Educação
Distância (NEAD)

à

PROEXT

Núcleo Cultural

PROEXT

Prefeitura do campus

PROAD

Departamento de Orçamento
Departamento
de
Contabilidade
Departamento de Recursos
Humanos
Departamento de Compras e
Contratos
Departamento de Serviços
Gerais

PROAD
PROAD
PROAD
PROAD
PROAD

Responsável por estabelecer parcerias com instituições
que auxiliem no desenvolvimento da mobilidade
acadêmica colaborando com a PROGRAD em atividades
relacionadas a esse tema.
Responsável por planejar, desenvolver e acompanhar as
atividades realizadas no DDA.
Responsável por acompanhar e orientar sistematicamente
grupos de alunos dos cursos de graduação, com vistas a
auxiliar na identificação de dificuldades, necessidades,
demandas e perspectivas da formação profissional, bem
como promoção de práticas educativas que favoreçam a
formação integral do acadêmico, contemplando seu
desenvolvimento intelectual e psicossocial.
Responsável por propor as políticas de uso e otimização
dos laboratórios, gerenciando as demandas, elaborando
projetos de aprimoramento e atualização dos
laboratórios, garantindo o registro, catálogo e
conferência dos materiais de consumo e permanente,
dando suporte gerencial e técnico aos professores
responsáveis pelos laboratórios e aos técnicos de
laboratórios, e garantindo as normas de segurança.
Responsável por assessorar a PROPPG em projetos e
intercâmbios científicos e na divulgação de pesquisas
desenvolvidas no âmbito institucional.
Responsável por gerenciar as atividades relacionadas ao
ensino de pós-graduação.
Responsável por gerir e zelar pela manutenção da
política de Inovação Tecnológica e Propriedade
Intelectual na UFCSPA.
Responsável por assessorar a PROEXT na coordenação
de avaliação das atividades de extensão.
Responsável por organizar e propiciar a inter-relação da
comunidade universitária em projetos que visam à
qualidade de vida da sua população e responsável pelos
Programas de Assistência Estudantil.
Responsável por disseminar a cultura de EAD em todas
as instâncias da UFCSPA, projetando, implementando e
coordenando o uso dos recursos necessários ao processo
de ensino-aprendizagem à distância.
Responsável por desenvolver a política cultural da
Universidade, buscando a formação integral do aluno por
meio das atividades que envolvem as artes plásticas, o
teatro, a música e outras manifestações.
Responsável por coordenar e executar a segurança,
conservação e manutenção da Universidade.
Responsável pela gestão orçamentária da UFCSPA.
Responsável por executar a administração financeira da
Universidade.
Responsável por desenvolver ações de gestão de pessoal,
gerenciar os processos de trabalho.
Responsável por gerenciar os processos de compra.
Responsável pelo gerenciamento de materiais e
documentos, através das Divisões de protocolo,
almoxarifado, patrimônio e arquivo.

Coordenação de Avaliação
Institucional
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

PROPLAN

Assessoria de Convênios

PROPLAN

PROPLAN

Responsável por organizar e regulamentar os processos
de avaliação institucional.
Responsável por coordenar, planejar, pesquisar, aplicar e
desenvolver produtos e serviços de tecnologia da
informação. É estruturado em: suporte técnico, segurança
e infraestrutura de TI, e análise e desenvolvimento de
sistemas.
Responsável por planejar e propor os acordos
institucionais.

1.6 Principais parceiros
Visando a promover seus macroprocessos finalísticos relacionados ao ensino, pesquisa e
extensão, a UFCSPA mantém convênio de cooperação técnica com diversas instituições de
assistência, ensino e pesquisa, para a realização de estágios curriculares obrigatórios e não
obrigatórios de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre atua como hospital de ensino,
em nível técnico, de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Os hospitais que integram o
complexo da Santa Casa prestam assistência, apoiada por programas de ensino e pesquisa em
praticamente todas as áreas da saúde, proporcionando uma ampla atuação aos alunos e
profissionais.
A UFCSPA atua ainda em um Distrito Docente Assistencial (DDA), geograficamente
definido para suas atividades práticas, numa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e o
Grupo Hospitalar Conceição, onde ocorrem atividades que promovem a integração entre o ensinoassistência-extensão. Nesta proposta, a Universidade participa ativamente dos serviços de saúde da
cidade, buscando na formação acadêmica a interação com a sociedade, de modo que o ensino esteja
articulado às demandas individuais e coletivas da população, atuando de forma longitudinal e
integral, beneficiando a população, os profissionais e os próprios acadêmicos.
O território de abrangência do DDA da UFCSPA é definido como sendo a zona Norte/Eixo
Baltazar, que conta atualmente com 11 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 13 Unidades Básicas
de Saúde (UBS).
Na busca de um ensino/aprendizagem qualificado a Universidade mantém parcerias,
também, com outros locais de práticas acadêmicas, tais como: Instituto de Cardiologia (ICFUC),
Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Presidente Vargas (HPV), além de clínicas, empresas,
restaurantes, clubes esportivos, entre outros. A listagem completa e atualizada pode ser visualizada
no
endereço
eletrônico:
http://ufcspa.edu.br/ufcspa/ensino/derca/estagio/conveniadas_abril_2015.pdf

2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
Neste capítulo, serão apresentadas informações sobre a estrutura de governança no âmbito
da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
Cumpre frisar que não se aplicam à UFCSPA as informações sobre a remuneração paga aos
administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal.
Portanto, o item 2.5 referente ao tópico mencionado não foi evidenciado.
2.1 Estrutura da Governança
Conselhos Superiores
De acordo com o que já fora consignado no item 1.3, a Administração Superior da UFCSPA
compreende os Conselhos Superiores – Conselho Universitário (CONSUN) e Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), a Reitoria e a Vice-Reitoria.
Como se pode observar dos artigos 8º e 9º do Regimento Geral da UFCSPA, o CONSUN é
o órgão máximo, consultivo, deliberativo, normativo e jurisdicional da universidade, a ele
competindo, entre outras atribuições, a aprovação da política e das diretrizes gerais, a aprovação do
Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, o exercício do poder disciplinar
originariamente ou em grau de recurso, a deliberação e definição de providências destinadas a
prevenir ou corrigir atos de indisciplina de qualquer segmento da comunidade universitária após
manifestação das instâncias pertinentes, a aprovação do orçamento anual da Universidade e a
apreciação e aprovação da prestação de contas e do relatório de gestão, ao final de cada ano civil.
A estrutura organizacional do CONSUN é composta pela presidência, exercida pelo Reitor,
pela Secretaria Geral e por três Câmaras: a primeira, de Planejamento, Orçamento e Gestão; a
segunda, de Ensino, Pesquisa e Extensão; e a terceira, de Legislações e Normas. A tais Câmaras
compete, entre outras questões, propor ao Conselho normas e diretrizes para a formulação da política
universitária e promover estudos, pesquisas e levantamentos para serem utilizados nos trabalhos do
CONSUN.
O CONSEPE é o órgão colegiado superior que supervisiona e orienta o ensino, a pesquisa e
a extensão no âmbito da Universidade, sendo composto pela presidência, exercida pelo Reitor; por
uma Secretaria Geral, para atender às necessidades administrativas, e por três Comissões: Comissão
de Ensino, Comissão de Pesquisa e Comissão de Extensão e Assuntos Comunitários.
Outros órgãos colegiados
A estrutura e o funcionamento dos cursos de graduação são definidos e regulamentados pelo
Regimento Geral da Universidade. Cada curso de graduação possui uma Comissão de Graduação
(COMGRAD), à qual compete, entre outras demandas, propor o projeto pedagógico do curso, assim
como suas reformulações curriculares; acompanhar a implementação do projeto pedagógico do curso
e propor a substituição ou qualificação de docentes ou outras providências necessárias à melhoria do
ensino. O Núcleo Docente Estruturante (NDE), existente em cada curso de graduação, é o órgão
consultivo, responsável pela construção, implantação, consolidação e atualização dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Graduação.
O Departamento Acadêmico é o órgão responsável pela coordenação e supervisão das
atividades dos docentes e dos técnicos nele lotados, agrupados por disciplinas afins, conforme art. 38
do Regimento da UFCSPA. O Departamento tem como instância deliberativa a Assembleia

Departamental, que é composta por todos os docentes do Departamento e, como instância executiva,
a Chefia do Departamento.
De acordo com o art. 44 do Regimento da universidade, a administração das atividades de
ensino nos Programas de Pós-graduação fica a cargo da respectiva Comissão Coordenadora do
Programa de Pós-graduação (CCPG), a quem compete a elaboração do edital de processo seletivo
para ingresso de alunos, do calendário anual do programa e a definição do número de vagas oferecidas
em cada curso, entre outras questões.
Questões relativas à proposição de ações relacionadas ao ensino, à articulação da política
dos programas, à deliberação sobre qualquer assunto pertinente aos programas de pós-graduação, são
de competência da Comissão de Pós-Graduação (ComPG), que é subordinada à PROPPG, conforme
artigos 47 a 49 do Regimento Geral da instituição.
Comissão Própria de Avaliação (CPA)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão colegiado que assegura a participação
de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. É constituída nos
termos da Lei nº 10.861/2004, tendo como atribuições a condução dos processos de avaliação internos
da instituição, a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo INEP.
A CPA da UFCSPA foi criada em 21 de janeiro de 2005, pela Portaria nº 03/2005, período
em que o processo de transformação da instituição em Universidade estava em andamento. Quando
da transformação, uma reestruturação da comissão foi necessária, com a inclusão de representantes
de outros cursos (docentes e discentes), assim como a ampliação do número de técnicoadministrativos, o que ocorreu em julho de 2008, conforme portaria nº 20/2008-GAB.
Em 2013, foi aprovado pelo CONSUN (Resolução 031/2013-CONSUN) o novo regulamento
da CPA, e, em 2014, por meio da Resolução 7/2014 – CONSUN, foi homologada a indicação de
novos integrantes da comissão.
Comissão de Ética Pública
Foi instituída, em 27 de outubro de 2005, conforme Portaria nº 24/2005-GAB, a Comissão
de Ética da UFCSPA, a qual tem como responsabilidade administrar o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, além de atuar como elemento de ligação com
a Comissão de Ética Pública da Presidência da República – CEP.
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da UFCSPA, aprovado em sessão
ordinária do CONSUN, de 8 de setembro de 2011, tem como atribuições: propor e acompanhar a
execução de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); organizar e propor os programas
de ação a serem desenvolvidos para o cumprimento das diretrizes da política de informática; propor
à Reitoria a criação e definição de prioridades relativas à implantação de novos serviços de
informática na UFCSPA, respeitando o PDTI; propor à Reitoria critérios para a utilização dos
recursos disponibilizados para a área de informática e, por fim, estabelecer as políticas de segurança
da informação na UFCSPA.
No exercício de 2014, o CGTI passou por alteração em sua composição e realizou o
acompanhamento e o monitoramento do PDTI (elaborado para o quadriênio 2012/2013/2014/2015),

sendo oportuno destacar, no período, a aquisição de servidores para ampliação da infraestrutura, a
construção de uma política de backup física e lógica, o desenvolvimento e implantação da política de
atualização do parque de computadores e a elaboração da Política de Segurança da Informação.
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos
em Educação - CIS
Composta por servidores técnicos-administrativos, a CIS tem a finalidade de acompanhar,
orientar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos
Administrativos em Educação (PCCTAE) no âmbito da UFCSPA e propor à Comissão Nacional de
Supervisão (CNSC) alterações necessárias para o aprimoramento do mesmo.
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
A CPPD aprecia assuntos relativos à carreira docente dos professores, tais como alteração
de regime de trabalho, avaliação de desempenho para ascensão e incentivo funcional e avaliação de
estágio probatório. Além disso, desenvolve estudos sobre fixação e aperfeiçoamento da política do
pessoal docente.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é órgão
de assessoramento e está diretamente vinculada ao Conselho Universitário – CONSUN. É composta
por um Auditor, nomeado pela portaria nº 276, de 18 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da
União, em 20 de abril de 2011, empossado em 06/05/2011, para exercer a função de Auditor desta
Universidade.
A base normativa para a Auditoria Interna (AUDIN) advém dos Decretos n.º 3.591/2000 e
n.º 4.440/2002, os quais, além de outras providências, dispõem sobre o Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal. Também são fontes orientadoras para a AUDIN as instruções normativas
oriundas da Controladoria Geral da União.
Procuradoria
A Procuradoria tem por finalidade a defesa judicial e extrajudicial da Universidade, bem
como zelar pelo cumprimento das normas legais emanadas do Poder Público.
2.2 Atuação da unidade de auditoria interna
A unidade de Auditoria Interna (AUDIN) apresenta como forma de atuação o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de acordo com as normas estabelecidas pela Controladoria
Geral da União, previstas nas Instruções Normativas nº 7, de 29 de dezembro de 2006, e nº1, de 3 de
janeiro de 2007, com suas posteriores alterações, no qual são planejadas as ações de auditoria que
serão executadas no exercício.
O PAINT aborda as ações que considera relevantes para o fortalecimento e o aprimoramento
da gestão das unidades administrativas e prevê a realização de exames que verifiquem se os processos
e os sistemas administrativos e operacionais destas áreas estão sendo conduzidos de acordo com os
princípios da legalidade, da eficiência, da eficácia e dos demais princípios administrativos.

A estratégia de atuação da AUDIN é contemplar a execução de todos os trabalhos
determinados pelo PAINT do ano corrente, utilizando seus recursos operacionais da melhor forma
possível e na melhor época do ano para cada Departamento que for auditado. Durante o exercício de
referência foram realizadas 7 (sete) auditorias. Os trabalhos de Auditoria Interna envolveram as áreas
de Compras, Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio.
O Plano Anual de Auditoria englobou diversas tarefas de Auditoria. O Plano possuía um
total de 14 (quatorze) ações planejadas e todas foram executadas à exceção de uma por motivos
operacionais do Departamento de Auditoria. Os trabalhos mais relevantes deram-se na área de
Compras onde foi constatada a necessidade de reforço das Listas de Verificação as quais já estão
sendo utilizadas nos seus processos. Todas as providências solicitadas nos demais relatórios estão em
via de implementação ou foram sanadas. A análise aprofundada das pendências será verificada em
outro trabalho de auditoria a ser executado, estando elas sob monitoramento.
Atualmente, a estrutura de Auditoria Interna está diretamente ligada ao CONSUN/UFCSPA,
o que traz como ganho operacional mais relevante a obtenção de uma maior autonomia para o
Departamento.
Dentro das auditorias realizadas, percebe-se, primeiramente, a existência de controles
internos. Os controles internos dos departamentos operacionais que sofreram uma análise detalhada
de auditoria na Universidade estão em funcionamento, todavia alguns precisam de aprimoramentos
específicos os quais serão analisados posteriormente. Os controles verificados são relevantes para os
andamentos dos trabalhos da unidade jurisdicionada, pois ajudam a cumprir com as metas de
resultados e a logística de governança.
2.3 Sistema de correição
O sistema de correição da UFCSPA consiste nas atividades relacionadas à apuração de
possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos (docentes e técnicos administrativos) e à
aplicação das devidas penalidades. Não existe nesta unidade uma Corregedoria que contenha
competência exclusiva para o assunto correcional, porém possuímos uma Comissão Permanente de
Sindicância e PAD designada pelo Conselho Universitário (Resolução nº 028/2010, de 14/10/10),
cujos membros são designados para apurar cada caso de acordo com a necessidade.
A representação é feita pela via processual e encaminhada ao Gabinete da Reitoria, que
recebe, examina e, após o juízo de admissibilidade da autoridade competente, de acordo com os
termos preconizados na Lei nº 8.112/1990, no Estatuto e Regimento Geral da UFCSPA, e nas
orientações da Controladoria-Geral da União (disponível em www.cgu.gov.br), instaura o processo
com a expedição da Portaria de designação da Comissão Apuratória. Após a publicação do ato de
instauração no Boletim Interno de Pessoal, pelo DRH, a comissão procede à investigação e expede,
encaminhando-o à Reitoria.
O Reitor é a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar e as
sindicâncias, bem como realizar o julgamento. Antes desse, o processo é encaminhado à Procuradoria
Federal atuante junto à UFCSPA que faz o exame de regularidade do processo.
Outra peculiaridade desta Universidade é a existência de Processos Disciplinares Discentes,
que são regidos pela Resolução nº 025/2013 do Conselho Universitário, expedida em 12/09/2013. A
Comissão Apuratória é composta por três professores do quadro permanente, designados pelo Reitor
a partir de lista indicada pelo Consun. A decisão final compete ao Conselho Universitário.

A Secretaria dos Conselhos Superiores remete os processos instaurados aos membros das
Comissões Apuratórias e faz os registros no Sistema CGU-PAD quando da finalização dos processos.
No ano de 2014, obtivemos os seguintes resultados:
Tabela 2: Sistema de correição
1. PADs instaurados
2. Sindicâncias punitivas instauradas
3. Sindicâncias investigativas instauradas
4. PADs julgados
5. Sindicâncias punitivas encerradas
6. Sindicâncias investigativas encerradas
7. Quantidade de suspensões aplicadas
8. Quantidade de advertências aplicadas
9. Aplicação da penalidade de demissão

2014
4
0
1
9
1
1
0
0
1

Importante ressaltar que, embora a UFCSPA não possua unidade formal constituída com
competência exclusiva para o assunto correcional, atende, na íntegra os preceitos contidos nos artigos
4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007 da Controladoria Geral da União – CGU.
2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle
1.
A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2.
Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3.
A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4.
Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5.
Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6.
Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7.
As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8.
Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da
UJ.
9.
Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco
10.
Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11.
Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade.
12.
É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13.
É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14.
A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

VALORES
1 2 3 4

5
X

X
X
X
X
X

X
X
X
1

2

3

4

X

X
X

5
X
X

15.
Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
X
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16.
Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
X
processos internos da unidade.
17.
Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
X
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18.
Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
X
valores de responsabilidade da unidade.
1 2 3 4 5
Procedimentos de Controle
19.
Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos
X
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20.
As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
X
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21.
As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
X
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22.
As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
X
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
1 2 3 4 5
Informação e Comunicação
23.
A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada
X
e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24.
As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
X
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25.
A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
X
tempestiva, atual, precisa e acessível.
26.
A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
X
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27.
A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
X
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
1 2 3 4 5
Monitoramento
28.
O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
X
validade e qualidade ao longo do tempo.
29.
O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
X
avaliações sofridas.
30.
O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
X
desempenho.
Análise Crítica:
A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no ano de 2014, em conjunto com sua Auditoria
Interna, realizou medidas administrativas que propiciaram um incremento de acertos nos seus processos, sendo um
dos fatores determinantes a capacitação e participação crescente de servidores (docentes e técnicos) na construção
de documentos de controle, contribuindo para que os resultados planejados pela Instituição fossem obtidos de forma
satisfatória. Consideraram-se também, os riscos inerentes a todo processo de planejamento, através do
monitoramento de suas ações e, apurando-se, quando necessário, algum ato inadequado, através de sindicância
administrativa.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,
porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém,
em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
3.1 Canais de acesso do cidadão
A restrita área física da UFCSPA torna-se uma aliada na questão relativa à comunicação,
permitindo um contato muito mais próximo entre a comunidade universitária, facilitando, também,
o relacionamento da Alta Administração com acadêmicos, docentes e técnico-administrativos.
Diversos são os canais de comunicação existentes na instituição, sendo importante
ressaltar, em relação ao exercício de 2014, que a UFCSPA tomou uma atitude inovadora nessa
matéria, dando início a um projeto que permite a comunicação direta da comunidade, tanto interna
quanto externa, com a direção da instituição.
a) Relacionamento interno
A comunidade interna possui um importante canal de comunicação interno por meio da
participação dos três segmentos existentes na instituição (acadêmicos, servidores docentes e
servidores técnico-administrativos) nos Conselhos Superiores (Conselho Universitário – CONSUN,
e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE).
Tal participação ocorre mediante processo eleitoral, cujas vagas contemplaram, em 2014,
para o CONSUN, 33 docentes, 4 técnico-administrativos e 8 discentes; para o CONSEPE, 11
docentes, 2 técnico-administrativos e 5 discentes.
Em dezembro de 2014, cada Conselho Superior contou com 26 membros natos, sendo
destes, 25 servidores docentes e um servidor técnico-administrativo. Em 2014, foram realizadas três
reuniões conjuntas do CONSUN e CONSEPE, onde foram apresentados à comunidade acadêmica
dados referentes a temas de interesse institucional:
Tabela 3 – Reuniões conjuntas CONSUN e CONSEPE
Data

Tema

28/03/2014

Perfil e evolução dos integrantes ENEM/SiSU na UFCSPA

23/04/2014

Prestação de contas do primeiro ano da Gestão

29/08/2014

Apresentação dos planos de metas de Unidades da UFCSPA

Além da participação nos Conselhos Superiores, a participação da comunidade interna
ocorre em outras comissões, tais como: Comissão de Graduação, Núcleo Docente-Estruturante,
Comissão dos Programas de Pós-Graduação, Comissão Gestora de Tecnologia da Informação e
Comissão de Estágios. Destacam-se, também, como um canal de comunicação nas diferentes
unidades administrativas e acadêmicas, os grupos de trabalho, do que são exemplos o Núcleo de
Gestão Ambiental e o Grupo de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação.
b) Outros canais de comunicação
A UFCSPA oferece outros canais de comunicação com a comunidade, os quais podem ser
utilizados tanto pela comunidade interna quanto externa. Constituem esse meio de comunicação a
Ouvidoria, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) e a Reitoria Digital, projeto inovador
apresentado pela universidade no exercício de 2014.
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Ouvidoria
A Ouvidoria na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, instituída
pela Portaria Institucional nº 123, de 13 de abril de 2009, constitui um canal de comunicação entre
órgãos superiores da instituição e as comunidades acadêmica e externa. Esse serviço oferece ao
cidadão atendimento personalizado a sugestões, reclamações, denúncias, elogios e cobrança de
soluções referentes aos serviços prestados pela instituição, contribuindo, dessa maneira, para o
aperfeiçoamento da eficiência e a transparência da gestão universitária.
Em 2014, foram realizados 134 atendimentos, destes, 84 (62,69%) advieram da
comunidade interna e 50 (37,31%) foram prestados à comunidade externa. Abaixo, as solicitações
encaminhadas à Ouvidoria da UFCSPA, em 2014, subdivididas por tipos de solicitações.
Tabela 4 - Tipo de solicitação registrada na ouvidoria em 2014
Tipo de Solicitação
Reclamações
Informações
Sugestões/Solicitações
Denúncias
Elogios
Outros

1º semestre (%)
69,40
19,40
8,33
1,38
1,38
0,11

2º semestre (%)
56,45
17,74
16,12
1,61
3,22
4,86

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) foi estabelecido em atendimento à Lei
12.527/2012, a qual regula o acesso à informação. A UFCSPA oferece a possibilidade de
encaminhamento de suas solicitações através do balcão de atendimento, localizado junto ao Setor de
Protocolo e, adicionalmente, através do e-SIC (sistema eletrônico de registro das informações) por
meio
do
endereço
eletrônico
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2fsite%2f.
Durante o ano de 2014, foram registradas 42 solicitações, com uma média mensal de 3,5
pedidos. Estas 42 solicitações apresentaram 174 perguntas, encaminhadas por 35 solicitantes, sendo
2 pessoas jurídicas e 33 pessoas físicas. As solicitações foram 100% respondidas, com acesso à
resposta sido negado a quatro solicitações em razão dos pedidos serem genéricos, incompreensíveis,
desproporcionais ou desarrazoados. O tema preponderante nas solicitações foi “Educação –
Educação Superior”. Dos pedidos registrados, 36,36% foram de solicitantes oriundos do Estado do
Rio Grande do Sul e os demais, de outros estados da federação (AM, CE, DF, MG, MT, PA, PR,
RJ, RN, RO e SP).
Reitoria Digital
Objetivando ampliar os mecanismos atuais de comunicação através do uso de uma
plataforma digital, a UFCSPA, numa iniciativa pioneira entre as universidades federais, lançou, no
ano de 2014, o Reitoria Digital (https://reitoriadigital.ufcspa.edu.br/ReitoriaDigital/inicio), um
canal de diálogo entre a Reitoria e a comunidade interna e externa à universidade.
Com a implantação dessa inovadora ferramenta de comunicação, a instituição pretende não
só ampliar a participação da comunidade em questões específicas da universidade, como também
proporcionar o recebimento, pela Reitoria, de questões consideradas prementes pela comunidade
acadêmica.
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A plataforma Reitoria Digital inicialmente foi apresentada com os módulos “Reitora
consulta” e “Perguntas para a Reitora”, tendo sido realizadas, em 2014, duas edições de cada
módulo.
Da análise dos temas abordados em todas as edições dos módulos realizados até o presente
momento, observa-se a relevância desse novo instrumento de comunicação, eis que oportuniza a
participação direta da comunidade no futuro da instituição, sugerindo, opinando e questionando
assuntos de seu maior interesse.
Site da UFCSPA
O portal da UFCSPA é composto pelo site principal (www.ufcspa.edu.br), pelo site da
Biblioteca (www.ufcpsa.edu.br/biblioteca), pelo site do Sisu/UFCSPA (sisu.ufcspa.edu.br) e pelo
site de Acesso à Informação (www.ufcspa.edu.br/acessoainformacao). São oferecidas mais de 3.300
páginas de conteúdo, com 27 canais de comunicação dos usuários do portal com os diversos setores
da Universidade. Em 2014, as páginas foram visualizadas 3,317 milhões de vezes por 455 mil
usuários, em 144 países.
Facebook
A página da UFCSPA no Facebook iniciou 2014 com 6.000 seguidores e ultrapassou os
9.000 no começo do mês de dezembro, número aproximadamente cinco vezes maior que o total de
alunos da universidade. Em contato direto via mensagem inbox, foram atendidas 104 pessoas, em
sua maioria interessadas em Sisu, matrículas na graduação, assistência estudantil e oferta de
programas de pós-graduação. Além de replicar matérias veiculadas no site da UFCSPA, a fanpage
passou nesse ano a exibir conteúdo exclusivo, como chamadas adicionais a editais, eventos, vídeos
comemorativos e promocionais.

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão
Em 2014, a UFCSPA elaborou e divulgou sua Carta de Serviços ao Cidadão, distribuindoa, em formato impresso, nos mais diversos setores da instituição e disponibilizando-a, em seu
formato digital, no endereço eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos.
Em sua primeira edição, pretendeu informar a sociedade sobre os serviços prestados pela
universidade, bem como a forma de acesso aos mesmos. Destaca-se que, no item 1.3 do documento,
estão disponibilizados os endereços eletrônico e físico para encaminhamento de sugestões de
melhoria no documento.
3.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços
Autoavaliação institucional
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFCSPA tem por atribuição a coordenação
dos processos internos de avaliação da Instituição, de sistematização e de prestação das informações
solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). No ano de 2013, a
CPA teve seu regulamento atualizado pelo CONSUN, e, no ano de 2014, além de ter eleito sua nova
coordenação, elaborou seu plano plurianual de avaliação institucional 2014-2017.
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Ao longo de 2014, a Comissão de Avaliação Institucional – CAI, comissão criada para
subsidiar o trabalho desenvolvido pela CPA, redefiniu os instrumentos a serem utilizados na
próxima avaliação institucional. Esses instrumentos foram avaliados e aprovados pela CPA, tendo
sido realizada a aplicação do teste piloto no final do exercício de 2014.
Em 2012, a UFCSPA realizou, pela primeira vez, a avaliação institucional por meio
eletrônico, na qual foram avaliados a infraestrutura, os serviços e as questões pedagógicas
(autoavaliação do professor e do aluno, avaliação da disciplina pelo professor e pelo aluno e
avaliação do professor pelo aluno). O percentual de satisfação dos serviços variou de 15% a 94%,
sendo a maioria deles avaliado com percentual de satisfação superior a 70%. Os serviços de apoio
às salas de aula e auditórios e o site da UFCSPA receberam mais de 90% de aprovação.
Realizada a compilação das informações colhidas na referida avaliação, as questões
relativas à avaliação acadêmica foram encaminhadas aos Coordenadores de curso, e aquelas
atinentes à infraestrutura e serviços passaram a constituir um desafio de melhoria para os gestores
da universidade.
Nesse viés, os apontamentos extraídos da avaliação institucional não só inspiraram a
realização de uma série de ações de melhoria, as quais são monitoradas, semestralmente, pela PróReitoria de Planejamento (PROPLAN), como também foram consideradas para a elaboração do
Planejamento Estratégico da Gestão 2013-2017. Abaixo encontra-se um exemplo de registro do
monitoramento que vem sendo realizado.
Tabela 5 – PROEXT: monitoramento dos resultados da avaliação institucional
DEMANDA /
PROBLEMA
1) Acesso para
portadores de
necessidades
especiais

JULHO/2013

FEVEREIRO/2014

SETEMBRO/2014

Levantamento e divulgação (via Jornal
Panorama) de todos os itens de
acessibilidade
disponíveis
na
UFCSPA: elevadores – adaptados para
cadeirantes, identificação em Braile,
aviso de voz e plataforma de
deslocamento vertical-, banheiros –
adaptados, disponíveis em todos os
pavimentos dos dois prédios-, passeio
externo – acesso para cadeirantes e
piso tátil, biblioteca – equipamentos
adaptados para acesso á internet,
rampa de acesso, acervo em áudio e
Braile,
scanner
acoplado
ao
computador e fotocopiadora com
ampliação -, salão nobre – rampa de
acesso-, Auditório Prédio II – rampa e
elevador de acesso, local reservado
para cadeirantes-, estacionamento –
área especial para embarque e
desembarque e vaga para deficiente- e
capacitação em LIBRAS – para toda a
comunidade interna.
Contato com a FADERS para
realização de curso de treinamento
para recepção a deficientes e uso dos
equipamentos Braile.
Disponibilização de 10 vagas no
Módulo Acessibilidade do curso
ministrado
pelo
SENAC
para
funcionários dos setores de recepção e
atendimento ao público.

Oferta de três turmas de LIBRAS – I
e II – dentro do Programa de Línguas
Adicionais (PLA) da PROEXT, para
toda a comunidade interna.
Disponibilidade de vaga para
Intérprete de LIBRAS.
Retomada das atividades do Núcleo
de Acessibilidade da UFCSPA –
INCLUIR – com o objetivo de
sugerir e acompanhar estratégias que
viabilizem a superação de obstáculos
às pessoas com deficiência na
UFCSPA.
Oferta de novas vagas no Módulo
Acessibilidade do curso ministrado
pelo SENAC para funcionários dos
setores de recepção e atendimento ao
público.

Continuidade de oferta do Curso de
LIBRAS dentro do PLA, com oferta
progressiva de módulos mais
avançados.
Efetivação do Intérprete de LIBRAS,
a partir de julho/2014.
Consolidação das atividades do
INCLUIR, com reuniões ordinárias
bimensais para acompanhamento das
ações.
Realização do Curso de Atendimento
a Pessoas Cegas, em parceria com a
FADRES, ofertado à comunidade
interna e ao Grupo Hospitalar
Conceição.
Oferta de novas vagas no Módulo
Acessibilidade do curso ministrado
pelo SENAC para funcionários dos
setores de recepção e atendimento ao
público,
com participação
de
servidores da UFCSPA apresentando
as potencialidades da Instituição na
área, referentes à comunicação,
infraestrutura,
equipamentos
e
atendimento educacional.
Levantamento de salas de aula que
não possuem desnível para alocação
de atividades no caso de participação
de pessoas com deficiência.
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2) Áreas de
convivência

Observação e acompanhamento das
ações de limpeza, iluminação e
acessibilidade.

3) Cafeteria

Reunião com o atual detentor de
direito de uso da cafeteria, Sr. Mário
Fochesatto,
para
expor
as
reclamações e sugestões. Resoluções
tomadas: cumprimento do horário de
funcionamento
da
cefeteria
estipulado no contrato, criação de
email cafeteria@ufcspa.edu.br para
cadastramento de reclamações e
sugestões,
disponibilização
de
lanches
mais
saudáveis
com
intervenção
da
nutricionista,
utilização de sistema de cores para
visibilidade da quantidade de
calorias por produto, cardápio com
ofertas, colocação de mural para
publicidade
das
ofertas
pela
cafeteria, disponibilização de uso de
cartão como forma de pagamento,
combinação de reunião mensal com
o fiscal do contrato, com entrega de
relatório semestral.
Reunião com o atual detentor de
direito de uso do restaurante, para
expor as reclamações e sugestões.
Resoluções
tomadas:
questões
levantadas no instrumento, como
climatização
e
qualidade
do
atendimento já foram solucionadas
com a manutenção e contratação de
profissionais. A questão da qualidade
e quantidade dos alimentos ofertados
está de acordo com o estipulado em
contrato. O próprio economato
providenciou pesquisa de satisfação
entre clientes, a qual terá seus dados
disponibilizados, acerto de horário de
funcionamento e unificação dos
procedimentos de vistoria pela
comissão que já acompanha o
restaurante.

4) Restaurante

Encaminhamento do processo de
cessão de direitos de uso de espaço
físico pelos alunos para análise por
parte da Procuradoria Federal.
Entrega do primeiro relatório:
adequação
do
horário
de
funcionamento, criação de cardápio
com promoções, inclusão de oferta
de produtos mais saudáveis no
cardápio, disponibilização do mural.
Realização de reunião mensal com o
fiscal do contrato.

Inauguração
do
Espaço
de
Convivência no Prédio II, localizado
no térreo do prédio II.

Apresentação de relatório da
comissão de acompanhamento do
restaurante que apontou as seguintes
questões: substituição e conserto de
equipamentos, envio mensal dos
cardápios à comissão.

Resolução das questões apontadas no
relatório anterior, apresentação de
novo relatório.
Reunião de acompanhamento entre o
proprietário, a comissão e o fiscal do
contrato.

Início
da
disponibilização
de
pagamento com cartão, adoção do
sistema de legenda por cores.
Mantida rotina de reuniões com o
fiscal do contrato.
Disponibilização
de
relatório
semestral.

As ações realizadas pela comunidade acadêmica da UFCSPA junto à sociedade preveem,
em suas propostas, o acompanhamento e a avaliação integral das mesmas pelo público-alvo. Desta
forma, os formulários de submissão de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços,
além de outras atividades acadêmicas, sociais e culturais desenvolvidas no âmbito da UFCSPA
exigem, por parte do proponente, que seja realizada uma avaliação de satisfação do usuário. Do
mesmo modo, os relatórios destas atividades preveem o espaço para a descrição desses
mecanismos, bem como de seus resultados, seja sua aplicação realizada de forma ostensiva ou
voluntária.
Como mecanismos utilizados, podem-se citar pesquisas de satisfação; controle de
participação; consultas sobre quantidade de conhecimento agregado com a atividade, etc. Além
disso, os coordenadores também são orientados e incentivados a utilizar a avaliação permanente e
continuada (e não só no final da atividade) como meio de planejar suas ações e implementar
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mudanças demandadas a partir da experiência vivida, contribuindo de forma efetiva com a proposta
de extensão universitária, de proporcionar uma via de mão dupla entre a academia e a sociedade.
Assim, os resultados obtidos por meio destas ações de avaliação são analisados
individualmente por cada proposta, de acordo com os objetivos e as metas traçados no
planejamento/decorrer das atividades. Estes resultados são compilados pela PROEXT, por meio das
informações colhidas por ocasião do relatório final e orientam sobre a continuidade ou não de apoio
à proposta apresentada.
Pesquisa com egressos
Em 2013, a PROPLAN realizou pesquisa com 1.663 estudantes formados no período de
1966-2011 na UFCSPA, parte de 3.345 egressos. Os dados apresentados apontam quem são (perfil)
e como estão estes ex-alunos no mercado de trabalho.
A pesquisa abordou vários aspectos: características do indivíduo, localização geográfica,
nível de escolaridade, especialidade médica dos entrevistados (visto que os médicos constituem o
maior número de egressos), motivo de escolha da UFCSPA como instituição de ensino superior,
tempo de ingresso no mercado de trabalho e, também, a visão da universidade em que estudaram e
o relacionamento atual com a Instituição. Ainda, o questionário permitia que os egressos pudessem
deixar mensagens à instituição.
A aplicação desta pesquisa orientou a UFCSPA na construção do projeto “Bem-vindo de
volta à UFCSPA” que será desenvolvido pela Universidade. Como ação decorrente deste projeto,
em 2014, os egressos tiveram a oportunidade de participar de curso de extensão com o tema
“Gestão em Saúde” e de pesquisa de satisfação desenvolvida em parceria com a ODAEE
(Organização das Américas para a Excelência Educativa).
3.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada
Neste subitem, pretende-se disponibilizar o caminho de acesso no portal da instituição às
informações referentes a sua atuação, julgadas úteis pela sociedade e que contribuam para a
transparência da gestão. Assim, abaixo seguem os links dos diversos documentos institucionais:
Conselhos Superiores
Os conselhos superiores (http://www.ufcspa.edu.br/index.php/conselhos-superiores),
órgãos máximos da universidade, têm como escopo a fixação de normas, a deliberação sobre
temáticas internas e a definição das diretrizes da instituição. Sua legislação bem como suas
resoluções podem ser encontradas nos links que seguem abaixo elencados:
● Conselho Universitário (CONSUN): http://www.ufcspa.edu.br/index.php/conselhossuperiores/consun
●Conselho
Pesquisa,
Ensino
e
Extensão
(CONSEPE):
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/conselhos-superiores/consepe.
Documentos Institucionais
Abaixo, indica-se o acesso aos documentos institucionais mais importantes da instituição:
● Relatórios de Gestão e Planos: http://www.ufcspa.edu.br/index.php/plano-e-relatorios-degestao
●
Plano
de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI):
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ufcspa-pdi-2014-2019.pdf
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●
Projeto
Político-Pedagógico
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ppi.pdf
●
Plano
Diretor
da
Tecnologia
da
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/pdti.6.1.pdf

Institucional

(PPI):

Informação

(PDTI):

●
Plano
de
Gestão
de
Logística
Sustentável:
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
●
Balanço
Social,
edições
desde
o
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais

ano

de

2008:

3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada
Como consignado no item 3.2, a primeira Carta de Serviços da instituição não fixou os
compromissos, nem os padrões de qualidade dos serviços prestados pela instituição, limitando-se,
nesse primeiro momento, a informar os serviços prestados e as respectivas formas de acesso a eles.
No entanto, a avaliação do desempenho da instituição, como se demonstrou no item 3.3,
tem sido realizada por outros meios, destacando-se aquele que utiliza a última avaliação
institucional. Os resultados observados na pesquisa motivaram inúmeras ações de melhoria na
UFCSPA, do que são prova as providências elencadas no item acima (3.3).
3.6 Medidas relativas à acessibilidade
A UFCSPA vem continuamente aprimorando o acesso a pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida por meio da promoção de atitudes que buscam a eliminação de barreiras em
todos os níveis. Nesse sentido, do ponto de vista estrutural, a universidade dispõe de elevadores
dotados de sinalização tátil e sonora, banheiros adaptados em todos os andares, piso tátil na calçada
externa da Instituição e acesso por rampas e elevadores a todas as dependências dos prédios que
formam o Campus. Ainda neste setor, a UFCSPA está investindo, para 2015, em obras no seu
entorno que facilitarão o acesso, contando inclusive com elevador na escadaria do acesso principal
da universidade.
No âmbito da deficiência visual, o atendimento prioritário, com acesso a equipamentos e
softwares específicos, é realizado na biblioteca, que conta com uma impressora Braille e vários
títulos adaptados, além de softwares de leitura. Especificamente em relação à deficiência auditiva, a
UFCSPA conta, desde 2014, com intérprete de LIBRAS, além de professor surdo que ministra,
além dos cursos obrigatórios, cursos de LIBRAS a toda a comunidade acadêmica, dentro do
Programa de Línguas Adicionais da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. O acesso
também se dá, em todos os âmbitos, na promoção de atividades culturais acessíveis, como foi o
caso do Sarau de Libras, realizado em 2014.
A superação das barreiras envolve, ainda, a preparação de recursos humanos para o
atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Neste aspecto, a
UFCSPA investe em cursos de capacitação para seus técnico-administrativos e funcionários
terceirizados, abordando tanto conhecimentos gerais sobre o atendimento a pessoas com
deficiência, quanto conhecimentos necessários para o atendimento de deficiências específicas como
a visual e auditiva.
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Todas as ações de acessibilidade, implantadas ou por implantar, são coordenadas pelo
INCLUIR, que é um Núcleo de Acessibilidade vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (PROEXT) e é composto por diferentes profissionais, contribuindo para o
planejamento, a fiscalização, a implantação e a divulgação das ações propostas nesta área.
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4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO
4.1 Informações sobre o ambiente de atuação da unidade jurisdicionada
Com sede na cidade em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, a UFCSPA
é uma instituição federal de ensino superior que atua na promoção de ensino na área específica das
Ciências da Saúde. Trata-se de uma instituição diferenciada justamente por atender a um nicho de
ensino específico da área, fato que não se observa em nenhuma outra instituição brasileira de ensino
superior.
Conforme apresentado no item 1.2, esta Universidade inicialmente criada como instituição
privada, na categoria de faculdade isolada, com a oferta de um único curso médico, atualmente
apresenta a característica de ser uma instituição federalizada, pública e com vários cursos na área da
saúde, apresentando uma trajetória exitosa na área de conhecimento em que atua.
A universidade dispõe de infraestrutura enxuta, contando com apenas um campus na região
central de Porto Alegre. Inicialmente, contava com apenas um prédio, mas, com a implementação
de um projeto de expansão responsável, a universidade finalizou o ano de 2014 com dois prédios,
estando o terceiro em fase de finalização.
Esse crescimento de sua área física, no entanto, sempre foi seguido de um acurado
acompanhamento de qualidade visando a atender alunos e satisfazer as necessidades de cada curso.
Possui estrutura contando com salas de aulas, espaços para departamentos acadêmicos e
administrativos, sala de videoconferência, biblioteca e laboratórios didáticos e de pesquisa,
equipados com tecnologias atualizadas e diferenciadas. A biblioteca da UFCSPA oferece um acervo
com mais de 37 mil exemplares de obras da área de saúde, além de terminais de consulta a portais
de pesquisa e salas de estudos com acesso à internet.
Portanto, de faculdade exclusiva de medicina, dotada de apenas um prédio no centro de
Porto Alegre, a instituição passou a contar com 15 cursos, três prédios e mais de 1.700 alunos de
graduação. A instituição, tornada universidade em 2008 com apenas quatro cursos de graduação, é,
em menos de dez anos, uma potência em franco crescimento do ensino superior brasileiro.
O ingresso à universidade é feito, principalmente, via processo seletivo gerenciado pelo
SiSU. Em 2014, a média da relação candidato/vaga foi de 35,92, refletindo uma alta procura por
vagas oferecidas pela UFCSPA. Tal índice está associado ao reconhecimento da sociedade à
qualidade educativa oferecida pela instituição.
Ameaças e oportunidades observadas no ambiente de negócio
Consabidamente, a demanda pelo acesso à educação superior tem aumentado,
consideravelmente, ao longo dos últimos anos. Constatada tal situação, o governo brasileiro vem
implementando políticas de ampliação da rede de ensino, fomentando o segmento público e
incentivando o acesso ao setor privado.
Porém, em que pese essa demanda seja um norteador para o gestor público – e uma
oportunidade para os gestores das universidades - sabe-se que a questão orçamentária ainda se
mostra como a principal ameaça para que as instituições públicas de ensino não obtenham êxito no
desenvolvimento de suas atividades e também em sua expansão. Para uma universidade pública que
depende, exclusivamente, do investimento do governo federal para sua manutenção, a oscilação
orçamentária torna-se um grande desafio expressivo para a gestão administrativa.

Contextualização da universidade em relação ao seu ambiente de atuação
Os resultados do Censo da Educação Superior 20121 revelaram que, das instituições que
finalizaram o preenchimento das informações, 87,4% são privadas. Tal fato confirma uma tendência
histórica de que as IES brasileiras são, em sua maioria, vinculadas à rede privada.
Analisando especificamente a rede pública e as regiões demográficas onde estas estão
localizadas, verifica-se que 47,0% estão localizadas na região Sudeste; 21,4% na região Nordeste;
16,1% na região Sul; 9,2% na região Norte; e 6,3% na região Centro-Oeste. Tais percentuais,
segundo o Censo da Educação, têm uma relação direta com o contingente populacional dessas
regiões.
Observando o número de cursos de graduação por região geográfica pela área geral de
conhecimento, vê-se que a região Sul apresentava, em 2012, 633 cursos de graduação na área
“Saúde e Bem-estar Social”.

Figura 2 – Cursos de Graduação, por região geográfica, segundo a área geral do conhecimento

Contudo, observando sob a ótica de organização acadêmica, mais especificamente as
faixas numéricas de cursos de graduação, observa-se que a UFCSPA, ao oferecer, atualmente, o
número de 15 cursos de graduação, está inserida num pequeno universo constituído por apenas 8
universidades, como se observa da tabela abaixo, extraída do Censo da Educação Superior 20122:

1

Disponível em http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2012.pdf
em http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2012/resumo_tecnico_censo_educacao_superior_2012.pdf

2Disponível

Figura 3 – IFES segundo faixas de número de cursos de graduação

Além desse contexto, é importante destacar que a UFCSPA tem um sensível diferencial
relativo à sua área de atuação específica, eis que atende, exclusivamente, à área de ciências da
saúde, sendo a única instituição pública no país com tal particularidade. Registra-se que as demais
instituições federais de ensino superior existentes no Estado que também oferecem cursos na área
de ciências da saúde (UFRGS, UFSM, UFPEL e UNIPAMPA), possuem cursos nas áreas de
ciências exatas, ciências sociais, ciências sociais aplicadas, entre outras áreas de conhecimento,
tornando inviável uma análise comparativa.
Porém, para fins de contextualizar o ambiente de atuação da instituição, bem como
compará-la com outras instituições que ofertam serviços similares, utiliza-se o resultado de
indicadores de qualidade da educação superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no final do ano de 2014. Tal resultado contém o
Índice Geral de Cursos (IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Conceito do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade).
A UFCSPA, que tem em seu quadro profissional 95,8% de professores mestres e doutores,
obteve em tais indicadores alta qualificação: em cursos de graduação foi a terceira melhor
universidade do país e a melhor do Rio Grande do Sul, conforme dados disponibilizados em 2014
pelo MEC. No Índice Geral de Cursos (IGC), relativo ao ano de 2013, a instituição obteve nota
média de 3,83.
O resultado se refere ao bom desempenho obtido pelos seis cursos da UFCSPA avaliados
no Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) e no Conceito Preliminar de Curso (CPC)
em 2013. As graduações da UFCSPA obtiveram as seguintes notas (em uma escala que vai de 1 a 5,
sendo 5 a nota máxima): Biomedicina (Enade: 5, CPC: 4), Enfermagem (Enade: 5, CPC: 4),
Fisioterapia (Enade: 5, CPC: 5), Fonoaudiologia (Enade: 5, CPC: 5), Medicina (Enade: 4, CPC: 4) e
Nutrição (Enade: 5, CPC: 4).
Destaca-se que o curso de Fisioterapia da UFCSPA foi considerado o melhor curso do país
e o de Fonoaudiologia também obteve uma ótima avaliação, ficando na segunda colocação
nacional. Enfermagem obteve excelente aproveitamento ficando entre os 20 melhores do país dentre
instituições públicas e privadas.
No Estado do Rio Grande do Sul, as quatro melhores instituições de Ensino Superior são
federais: UFRGS, com nota 4,30, em 9º na colocação geral; Fundação Universidade Federal de

Ciências da Saúde de Porto Alegre, com 3,83 pontos, em 29º no geral; Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM), com 3,71 pontos, e em 41º no geral; e Fundação Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA) com pontuação 3,22 e em 44º no geral.
Esse cenário demonstra que a UFCSPA tem obtido êxito na plena consolidação da
instituição e que seu Plano de Desenvolvimento Institucional vem sendo desenvolvido de forma
responsável, garantindo o cumprimento da missão institucional.

5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
5.1 Planejamento da unidade
O Plano de Metas 2013-2017, realizado em conjunto pela Reitoria e Pró-Reitorias,
compreende os objetivos a serem atingidos, as variáveis de ação para atingir cada objetivo e os
indicadores para avaliar o cumprimento de cada variável de ação, segmentados de acordo com a
responsabilidade direta de execução da Reitora ou de cada Pró-Reitor e avaliados pelo grupo
semestralmente, o que permite uma revisão das ações praticadas, contribuindo para a melhoria
contínua do desempenho.
A prática da gestão norteia-se pela assunção da responsabilidade social no alcance de
suas metas e pela inclusão social na universidade pública brasileira. Assim sendo, a UFCSPA
estabelece as seguintes diretrizes para as suas políticas de gestão:
• consolidar os cursos já existentes e ofertar novos cursos;
• incrementar a qualificação do corpo docente e técnico-administrativo, contribuindo para o
aperfeiçoamento do trabalho e do atendimento institucional;
• realizar prestação de serviços, através de ações de extensão, que promovam qualidade de
vida à comunidade abrangida pela Instituição;
• selecionar professores titulados, preferencialmente doutores compromissados com a
missão, os princípios e as finalidades da instituição;
• ampliar o quadro docente e técnico-administrativo compatível com as necessidades e
responsabilidades inerentes ao desenvolvimento da Instituição;
• ampliar as parcerias com empresas e instituições públicas e privadas, visando assegurar o
cumprimento da sua missão institucional;
• realizar permanentemente a avaliação interna envolvendo o processo acadêmico e de
gestão.
Frente ao compromisso de assegurar o acesso universal ao ensino superior, a UFCSPA
tem afirmado sua responsabilidade social enquanto universidade pública por meio de políticas
institucionais com processos de inclusão social, envolvendo a alocação de recursos que sustentem a
permanência dos estudantes, por meio de bolsas de estudo, subvenção para alimentação e
transporte, facilidades para portadores de necessidades especiais e outros tipos de subsídios
relacionados à prática desportiva e acesso a cursos de língua estrangeira moderna.
Entre as ações de inclusão existentes, as quais se pretende dar continuidade, destacamse:
1. Ações de assistência estudantil voltadas para estudantes de baixa renda, contemplados por
bolsas ou auxílios para permanência, transporte e alimentação.
2. Adequação de sua estrutura física para o atendimento de portadores de necessidades
especiais: elevadores sociais dimensionados para transporte de cadeirantes e com identificação em
braile nas botoeiras e aviso de voz; passeio público com faixas de piso diferenciado para orientação
de deficientes visuais; plataforma de deslocamento vertical ligando diferentes pavimentos;
sanitários adaptados para uso de cadeirantes e portadores de mobilidade reduzida; rampas de
acesso; disponibilização de equipamentos de acesso à internet, com hardwares e softwares próprios
para portadores de necessidades visuais e portaria com serviço de recepção para o acesso de
cadeirantes e portadores de deficiência de mobilidade.

3. Ampliação de cursos de graduação noturnos nas diversas áreas do conhecimento para
atender a demandas das classes trabalhadoras e oferta de cursos tecnológicos.
4. Adoção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU- MEC) que utiliza o ENEM como única
prova de seleção para as séries iniciais de seus cursos de graduação.
No ano de 2014, a alocação do orçamento, bem como de outros recursos obtidos junto
ao Ministério da Educação, atendeu demandas relacionadas com as atividades finalísticas da
UFCSPA, com seu desenvolvimento institucional e com o melhoramento de sua infraestrutura.
No tocante às despesas de custeio, além daquelas consideradas compulsórias, como as
de energia, limpeza e segurança, destacaram-se os recursos destinados às bolsas acadêmicas para
programas institucionais que visam à melhoria do ensino da graduação (PID) e o incentivo à
pesquisa científica (PIC) e à extensão universitária (PROEXT). No tocante a equipamentos, a
despesa concentrou-se em equipamentos específicos, indispensáveis para o desenvolvimento de
alguns cursos, e equipamentos de informática. Neste sentido, a execução orçamentária da
Universidade permitiu que fossem atingidas as metas estabelecidas para o exercício, alicerçando o
cumprimento do estabelecido no Plano de Gestão.

Relatório Plano de Metas 2013-2017 – Exercício 2014
O relatório a seguir compreende todas as variáveis de ação estabelecidas no Plano de Metas 2013-2017 cujo início, conclusão ou continuidade de
execução estavam previstos para o ano de 2014. Variáveis pendentes de períodos anteriores, cuja execução se deu em 2014 também são apresentadas
neste relatório.

EIXO 1 - EXPANSÃO SUSTENTADA DA UFCSPA
Variável de ação (VA)

Cronograma previsto para Indicador do desempenho
execução
Objetivo 1 - Ampliar o número de cursos, programas e vagas na graduação e pós-graduação

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

1. Ofertar novos cursos de
graduação

Janeiro a março de cada
ano

Número de novos cursos ofertados

Aprovação de 2 novos cursos de bacharelado: Química Medicinal e
Química (Resolução CONSUN 20/2014).

2. Criar novos programas de
pós-graduação stricto sensu

Outubro a dezembro de
cada ano

Número de programas criados e aprovados
pela CAPES

Criação do Programa de Pós-graduação em Biociências (Resolução
CONSUN 16/2014), aprovado pela CAPES (Registro
42015014010P1).

3. Ofertar novos cursos lato
sensu

Contínuo, a partir de
janeiro de 2014

Número de cursos criados

Criação de 3 novos cursos de especialização: Fisioterapia TraumatoOrtopédica (Resolução CONSEPE 19/2014); Multiprofissional em
Oncologia (Resolução CONSEPE 41/2014); e Reabilitação
Neurológica (Resolução CONSEPE 49/2014).

Licitação concluída com sucesso

Licitação projeto arquitetônico concluída (Tomada de preços
003/2012 e Contrato 27/2012)
Aguardando a emissão de certidões pelos órgãos municipais
competentes

Objetivo 2 – Implantar a execução do Campus Santa Tereza
4. Adquirir os projetos
necessários para a obra do
Campus Santa Tereza

Janeiro/2014 a
janeiro/2015

Objetivo 3 – Planejar a criação de campus fora da capital do estado

7. Avaliar possibilidades de
implantação de campus no
interior do estado

Variável de ação (VA)

Janeiro/2014 a
janeiro/2015

Cronograma previsto
para execução

Divulgação da interlocução com
municípios de áreas alvo
Divulgação da interlocução com MEC a
partir de consenso UFCSPA/município.

Indicador do desempenho

Anunciado em 14/04/2014 a aquisição de terreno (por doação) na
cidade de Canoas/RS.

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Objetivo 4 – Criar ambientes destinados à inovação
8. Investir na criação de
incubadoras tecnológicas e
empresas juniores

Contínuo, a partir de julho
de 2014

Número de empresas juniores criadas
Relatório de atividades das empresas
juniores
Número de eventos relacionados à
inovação
Número de cursos de aperfeiçoamento na
área de inovação e empreendedorismo
realizados
Projeto de incubadora tecnológica

Não houve criação de novas empresas juniores em 2014.
A Empresa Júnior NutriAção da UFCSPA realizou 5 serviços de
coffee-break para eventos, 1 organização de evento, 1 gerenciamento
financeiro de evento e 1 projeto social. O lucro médio obtido com os
serviços prestados foi de 8,3%.
Foram realizados 2 eventos relacionados à inovação (ciclo de
palestras Núcleo de Inovação Tecnológica na Semana Acadêmica,
programação
disponível
em
http://www.semanaacademicaufcspa.com.br/2014/ e palestra PCR em
tempo
real,
disponível
emhttp://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34noticias/2785-nit-promove-palestra-sobre-pcr-em-tempo-real).
Demais indicadores em fase de planejamento.

9. Estabelecer parcerias com o
setor produtivo

Contínuo, a partir de julho
de 2014

Número de contratos ou convênios
estabelecidos

Em 2014 a UFCSPA contou com 50 convênios com o setor produtivo,
conforme dados PROPLAN.

10. Desenvolver carta de
serviços institucional

Julho a dezembro de 2013

Carta de serviços elaborada

Carta de Serviços disponível em 2014 no endereço eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos.

Objetivo 5 – Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento institucional com a sociedade
11. Ampliar as ações de

Contínuo, a partir de

Número de ações desenvolvidas

As ações de sustentabilidade estão previstas no Plano de Gestão de

sustentabilidade no âmbito
institucional

outubro de 2013

Variável de ação (VA)

Logística
Sustentável
(PLS)
(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-delogistica-sustentavel.pdf).
No ano de 2014 o Núcleo de Gestão Ambiental da UFCSPA realizou
a organização para implementação e fiscalização das ações elencadas
no PLS.

Cronograma previsto para
execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Objetivo 6 – Divulgar a marca da UFCSPA

13. Ampliar a inserção da
UFCSPA na mídia

Contínuo, a partir de abril
de 2013

14. Ofertar eventos científicos e culturais
internacionais visando a discussão de
temáticas vinculadas à Cultura e
Sociedade, Saúde, Desenvolvimento,
Ética e Bioética

Número de inserções da UFCSPA na
mídia, avaliada através do clipping
institucional.

De abril a setembro de
cada ano, a partir de 2014

Número de eventos realizados

147 inserções

Realizado 1 evento: Ciclo de Palestras Internacionais sobre a
temática Saúde, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde. O evento contou com a participação do Prof.
Dr. Lambert Lumey, da Universidade de Columbia, EUA.
Programação
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34noticias/2963-ppgcs-realiza-ciclo-de-palestras-internacionais.

EIXO 2 – QUALIFICAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Objetivo 1 – Manter e avançar na qualificação dos cursos de graduação, programas de pós-graduação e programas e projetos de extensão
15. Introduzir o ensino de língua
espanhola no currículo

Janeiro a junho de 2014

Disciplinas incluídas nos currículos dos
cursos

Foi ofertada a disciplina eletiva de Fundamentos de Língua
Espanhola aos alunos de todos os cursos de graduação, conforme
dados PROGRAD.

16. Ampliar a oferta de disciplinas da

Outubro a dezembro de

Número de novas disciplinas oferecidas

Houve o aumento de 5 disciplinas obrigatórias (Metodologia de

área de ciências sociais e humanas

cada ano

a cada ano

17. Criar programa de apoio às
atividades de ensino

Abril a junho de 2014

Programa aprovado e em execução

18. Promover a integração entre o
ensino da graduação e o da pósgraduação

Contínuo, a partir de
outubro de 2013

Criação de grupos de estudos de
professores e alunos de programas de
pós-graduação e graduação em áreas
temáticas.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Ensino, Morfologia e Fisiologia, Biologia Molecular, Educação e
Comunicação em Saúde, Toxicologia) que abordaram conteúdos
humanísticos, conforme dados PROGRAD.
Norma em elaboração.

Ações em fase de planejamento.

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

20. Ampliar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão no Distrito Docente
Assistencial da UFCSPA

Contínuo, a partir de
janeiro de 2014

Aumento do número de atividades de
ensino, pesquisa e extensão propostas
no DDA
Número de docentes e discentes
envolvidos nas atividades propostas

Considerando que os registros numéricos das atividades de ensino
iniciaram-se em 2014, não há dados anteriores para comparação.
Em 2014 foram realizadas 67 atividades no Distrito Docente
Assistencial (DDA).
Em 2014, 19 dos 34 projetos e programas de extensão executados
pela UFCSPA tiveram suas atividades realizadas total ou
parcialmente no Distrito Docente Assistencial (DDA),
representando 55% das propostas de extensão, contra 35% em
2013, conforme dados PROEXT.

22. Ofertar disciplinas em língua
estrangeira

Contínuo, a partir de
abril de 2014

Duas ou mais disciplinas ministradas
em língua estrangeira nos programas de
pós-graduação

Foi ofertada a disciplina Seminário de Leitura de Gêneros
Acadêmicos e Redação de Abstract em Língua Inglesa (30h),
conforme dados PROPPG.

23. Qualificar os processos de
elaboração e avaliação de atividades de
extensão

Abril de 2013 a junho
de 2014

Atividades de treinamento e
acompanhamento realizadas;
Formulário de encaminhamento e
controle criado

Foram realizadas 10 reuniões de apresentação e
acompanhamento dos editais, reunindo docentes, técnicosadministrativos e discentes. Os formulários e controles foram
modificados e encaminhados para CONSEPE.

24. Criar um programa de apoio às
atividades de extensão

Julho a setembro de
2014

Programa de apoio aprovado e em
execução

Programa em elaboração.

25. Implantar um sistema
informatizado para as atividades de
extensão

Julho a dezembro de
2014

Sistema implantado

Em fase de desenvolvimento.

26. Ampliar a oferta de EAD na
graduação, pós-graduação e extensão

Contínuo, a partir de
abril de 2014

Aumento do número de atividades em
EAD ofertadas

Houve o aumento de 68 disciplinas obrigatórias que ofertaram
parte do conteúdo em EAD, totalizando um aumento de 508h
em EAD. Parte de 52 disciplinas eletivas, totalizando 915h,
foram ministradas em EAD.
Foi identificada pela PROEXT a necessidade de realização de
atividades prévias para o alcance do indicador. Assim, em
2014 foi realizada a consolidação do NEAD (Núcleo de
Educação à Distância). Foram oferecidos 6 cursos de formação
em EaD, atendendo 33 docentes. Mudança da versão do
Moodle com realização de 8 cursos de capacitação, atendendo
78 docentes.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados
Houve aumento do número de vagas do Curso de
Especialização em Saúde da Família (UNA-SUS EaD),
conforme resolução CONSEPE 20/2014 e criação do Curso de
Especialização em Avaliação de Serviços de Saúde na UNASUS, modalidade EaD (Resolução CONSEPE 68/2013),
ofertado a partir de 2014.

Objetivo 2 – Ampliar e aprimorar a infraestrutura de pesquisa e pós-graduação
27. Organizar os espaços de pesquisa e
pós-graduação do Edifício 3

Julho a setembro de
2014

Disponibilização do mapa de ocupação
dos espaços e laboratórios de pesquisa
e pós-graduação do Edifício 3

Mapa disponibilizado. Os responsáveis pelos laboratórios
tiveram reunião individualmente com o Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-graduação, nas quais foram apresentadas as plantas por
andar do Edifício 3. Além disso, cada um recebeu uma cópia
da planta do respectivo laboratório para análise do ambiente e
posicionamento quanto às demandas de mobiliário, lógica,

energia, água, gases e escoamento.
28. Qualificar a infraestrutura e
funcionamento dos laboratórios de
pesquisa

Julho a dezembro de
2014

Sistema de gestão dos laboratórios de
pesquisa implantado
Regulamentação do funcionamento dos
laboratórios de pesquisa

Existe um mapeamento em andamento dos equipamentos e
atividades desenvolvidas nos atuais laboratórios para subsidiar
o alcance dos indicadores.

31. Implantar o Núcleo de Apoio à
Pesquisa e Pós-graduação (NUPESQ)

Julho a setembro de
2014

NUPESQ implantado

As tratativas para a criação do NUPESQ iniciaram em 2014.

Objetivo 3 – Avançar nos processos de internacionalização da Universidade
33. Ampliar o número de convênios
com instituições internacionais

Contínuo, a partir de
outubro de 2013

Aumento do número de convênios

Em 2014, o número de convênios passou de 14 para 17.
Aumento de 21%, conforme dados PROPLAN.

34. Ampliar a participação em Redes
de Pesquisa

Julho a setembro de
2014

Participação em projetos de pesquisa
internacionais

Foram aprovados dois projetos de internacionalização, com
apoio da FAPERGS (resultado final do Edital 12/2013
disponível em http://www.fapergs.rs.gov.br/), que iniciaram o
estabelecimento de redes internacionais de pesquisa.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Objetivo 4 – Promover o desenvolvimento do perfil empreendedor, inovador e de responsabilidade sustentável na formação acadêmica
35. Criar programa institucional de
apoio a projetos voltados ao
empreendedorismo sustentável e
inovação tecnológica

Contínuo, a partir de
abril de 2014

PAEMP implantado
Número de projetos apoiados

Ação em elaboração.

36. Ampliar a oferta de conteúdos e de
disciplinas com temas de inovação,
empreendedorismo, tecnologia,
sustentabilidade, gestão ambiental,
comunicação, aspectos legais e
econômicos vinculados à saúde e ao
empreendedorismo sustentável

Outubro a dezembro e
abril a junho, a cada
ano

Conteúdos programáticos e planos de
ensino de disciplinas com os temas
elencados

Foram ofertadas 46 disciplinas obrigatórias e 6 eletivas que
abordaram o tema "Aspectos legais e éticos vinculados à
saúde"; 18 obrigatórias e 4 eletivas que abordaram o tema
"Empreendedorismo, gestão, comunicação e aspectos
econômicos vinculados à saúde"; 3 obrigatórias que abordaram
o tema "Inovação e Tecnologia"; 7 obrigatórias que abordaram
o tema "Educação Ambiental e Sustentabilidade"; e 7
obrigatórias e 3 eletivas que abordaram o tema "Ensino de
Línguas Adicionais", conforme dados PROGRAD.
Em nível de Pós-Graduação foram ofertadas 2 disciplinas
nesses temas: Desenvolvimento de objetos de aprendizagem e
mineração de dados em base de dados da saúde e Seminário de
leitura em inglês, desta forma totalizando 96 disciplinas com
os temas elencados.

Objetivo 5 – Ampliar a programação cultural
37. Inserir as atividades culturais da
UFCSPA no calendário de eventos
culturais de Porto Alegre

Contínuo, a partir de
janeiro de 2014

Atividades da UFCSPA divulgadas nos
diferentes calendários culturais de
Porto Alegre

Atividades divulgadas na mídia, porém não inseridas no
calendário cultural de Porto Alegre.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

38. Ampliar as atividades culturais com
a criação de grupo de teatro, cineclube
e piquete universitário

Julho de 2013 a
setembro de 2015

Grupos criados

Variável em revisão, diante da oferta excessiva de atividades e
restrição de espaços para execução das mesmas.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto para
execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

EIXO 3 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO
Objetivo 1 – Ampliar a abrangência do Sistema de Direção Estratégica (SDE)
39. Implantar e monitorizar o SDE nos
programas de pós-graduação

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE dos programas pós-graduação
implantado
Relatórios de monitorização

SDE implantado em dez 2013 e monitorizado
semestralmente nos PPGs Ciências da Saúde,
Hepatologia, Patologia e Reabilitação. Em
implantação no PPG Ensino na Saúde.

40. Implantar e monitorizar o SDE nos
laboratórios de pesquisa

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE dos laboratórios de pesquisa
implantado
Relatórios de monitorização

Ação que deverá ser iniciada após a instalação e
funcionamento dos laboratórios no Edifício 3.

41. Implantar e monitorizar o SDE no
biotério

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE do biotério implantado
Relatórios de monitorização

SDE implantado em dez 2013 e monitorizado
semestralmente no biotério.

42. Implantar e monitorizar o SDE no
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE do NIT implantado
Relatórios de monitorização

SDE implantado em dez 2013 e monitorizado
semestralmente no NIT.

43. Implantar e monitorizar o SDE nos
departamentos acadêmicos

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE dos departamentos acadêmicos
implantado
Relatórios de monitorização

SDE implantado em todos os departamentos
acadêmicos
da
UFCSPA
e
monitorizado
semestralmente.

44. Implantar e monitorizar o SDE nos
departamentos administrativos

Outubro a dezembro e abril a
junho, a cada ano

SDE dos departamentos administrativos
implantado
Relatórios de monitorização

SDE implantado nos
seis Departamentos
Administrativos e monitorizado semestralmente.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
Indicador do desempenho
Texto avaliativo – Avanços e Resultados
para execução
Abril de 2013 a setembro de
Aumento do número de docentes e técnico- PROAD: Criadas as Comissões: Análise de TRs
46. Aumentar a participação de docentes e
2014
administrativos envolvidos em comissões e com 3 TA´s, Implantação de Melhorias no DCC
técnicos-administrativos em funções de
assessorias
com 4 TA´s e a de Fiscalização do Restaurante com
assessoria
2 docentes e 1 TA.
PROGRAD: No ano de 2014, houve o aumento de
18 servidores TAs participando de comissões
nomeadas, e a manutenção de 6 servidores TAs em
funções gratificadas e de 6 docentes como
assessores.
PROPPG: não houve acréscimo.
PROEXT: Criação da Coordenação da Cultura, com
a participação 4 TAs, além de dois docentes que
compõem a Comissão
PROPLAN: Assessorias em 2014: Convênios (1),
Avaliação Institucional (1), Núcleo Tecnologia
Informação (4). Não houve aumento em 2014
(aumento se deu em 2013). No projeto desenvolvido
em paraceria com o PGQP participaram 64
servidores. Assim, a inserção final foi de 34
docentes e TAs em comissões e funções de
assessoria no ano de 2014.
Objetivo 3 – Estabelecer uma política de gestão de pessoal
48. Desenvolver um Programa de Gestão de
Pessoal

Contínuo, a partir de janeiro
de 2014

Programa implantado
Número de ações propostas desenvolvidas

O Programa ainda não está desenvolvido
plenamente. Entretanto, em 2014, ações que serão
parte integrante do Programa de Gestão de Pessoas
já foram realizadas, como o estabelecimento do
Programa de Acolhimento dos Servidores Técnico
Administrativos.

49. Estabelecer a matriz de alocação de
técnicos-administrativos adequada à
UFCSPA

Janeiro a junho de 2014, abril
a junho de 2015 e 2016

Apresentação da matriz
Relatórios anuais de atendimento à matriz

A ação estará incluída no Programa de Gestão de
Pessoas e encontra-se ainda em estágio de
planejamento.

50. Ampliar ações de capacitação e
qualificação dos técnicos-administrativos

Julho de 2013 a dezembro de
2014

Aumento do número de atividades
oferecidas

Foram realizadas 419 e 170 ações de capacitação
para docentes e servidores técnico-administrativos,
respectivamente; sendo 153 e 141 docentes e TAs
capacitados, respectivamente. No total, 294
servidores foram capacitados, correspondendo a um
percentual de 55,7% do quadro de servidores.
Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto para
Indicador do desempenho
execução
Objetivo 4 – Aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pelos técnicos-administrativos
51. Ampliar a informatização dos processos
administrativos

Outubro de 2013 a setembro
de 2015

Aumento do número de processos
institucionais informatizados

Ampliou-se em 7 o número de processos
informatizados.
PROAD: Finalização e entrada em funcionamento
dos programas informatizados do Almoxarifado e do
Patrimônio.
PROPLAN: Em 2014 os processos informatizados
foram: Migração SISU – MEC; sistema de oferta de
disciplinas eletivas (módulos aluno e professor);
sistema de iniciação científica; sistema novos
talentos (sistema de bolsas para público interno e
sistema de projetos para público externo) e sistema
para o projeto Reitoria Digital. Assim, ampliou-se
em 5 o número de sistemas disponíveis para
processos institucionais.

52. Aperfeiçoar o processo de avaliação dos
técnicos-administrativos

Outubro de 2013 a setembro
de 2014

Construção e aplicação de nova ferramenta
de avaliação

Será uma ação que estará incluída no Programa de
Gestão de Pessoas e encontra-se ainda em estágio de
planejamento.

Objetivo 5 – Aperfeiçoar e ampliar o Programa de Avaliação Institucional

53. Definir estratégias de aperfeiçoamento e
ampliação da avaliação institucional

Julho de 2013 a setembro de
2015

Reestruturação da Comissão de Avaliação
Institucional
Aumento do número de instâncias avaliadas

54. Coordenar a evolução do atendimento a
necessidades apontadas nos relatórios de
avaliação institucional

Abril a setembro, a cada ano

Relatórios dos atendimentos realizados

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto para
execução

Indicador do desempenho

Em novembro de 2013 foram nomeadas, pela
Portaria DOU nº 630/2013, a Coordenação de
Avaliação Institucional. E a Comissão de Avaliação
Institucional pela Portaria nº002/2013. No ano de
2014 as atividades realizadas foram: atualização do
Plano Plurianual de Avaliação, realização de testepiloto do sistema de avaliação de infraestrutura e
revisão de todos os formulários a serem utilizados
nas avaliações dos segmentos universitários. Não
houve aumento de instâncias avaliadas.
Semestralmente é realizado monitoramento das
ações apontadas no relatório de autoavaliação
institucional. A PROPLAN é responsável pela
realização do monitoramento.

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Objetivo 6 – Aprimorar a governança da Tecnologia da Informação (TI)
55. Ampliar a infraestrutura tecnológica e
os serviços técnicos de TI

Abril de 2013 a março de
2016

Relatório consolidado da evolução da
infraestrutura e dos serviços prestados

56. Monitorizar a execução do Plano de
Desenvolvimento de Tecnologia da
Informação (PDTI) e do Plano de Segurança
da Informação (PSI)

Abril de 2013 a março de
2016

Relatórios periódicos do PDTI e PSI

O monitoramento do PDTI é
semestralmente. O PSI necessita revisão.

Relatório final do estudo

As resoluções nº 16 e 19/2013 do CONSUN
constituíram um Grupo de Trabalho - GT - para
estudar a viabilidade de implantação de uma
Fundação de Apoio. O relatório final pode ser
consultado nos 2 processos sobre o assunto -

57. Criar grupo de trabalho para o estudo
de viabilização de Fundação de Apoio da
UFCSPA

Em 2014 foram instalados 135 computadores novos
e 20 foram remanejados; foi contratado serviço de
manutenção do Sistema de Informação para o
Ensino (contrato nº 38/2014).
realizado

Fundação
de
Apoio
da
UFCSPA
23103.004805/2014-83 e 23103.005032/2014-52.
EIXO 4 – ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE INTERNA
Objetivo 1 – Estimular a integração da comunidade interna

58. Realizar eventos de integração entre os
servidores

Contínuo, a partir de
outubro de 2013

Número de eventos realizados

1 – Confraternização de final de ano.

59. Qualificar a apresentação de relatórios
consolidados das ligas acadêmicas, de
forma sistemática

Janeiro de 2014 a março
de 2015

Número de atividades integradas promovidas
e executadas pelas Ligas

60. Ampliar os espaços de convivência

Abril de 2014 a março de
2015

Aumento do número de metros quadrados
disponibilizados

19 relatórios disponíveis, ligas acadêmicas em
expansão, juntamente com suas atividades (20 em
2014), com aprovação de 15 novas ligas em 2014, de
um total de 23 em atividade na UFCSPA.
Criado o espaço de convivência para os alunos com
196m2 disponibilizados.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

Objetivo 2 – Ampliar a segurança interna da comunidade
61. Ampliar a vigilância predial eletrônica

Outubro de 2013 a março
de 2014

Aumento na extensão da área abrangida

Embora os edifícios 1 e 2 do Campus da UFCSPA já
contavam com sistema de vigilância por câmeras, o
mesmo foi renovado com instalação de 158 câmeras
(anterior: 14) com 64 pontos em real time/tela,
permitindo um aumento na extensão da área abrangida
pelo sistema.

62. Expandir o acesso biométrico na

Julho a dezembro de 2014

Utilização do acesso biométrico em todos os

Todos os prédios da UFCSPA já contavam com o acesso

instituição
63. Estabelecer a Política de Biossegurança

Contínuo, a partir de abril
de 2014

prédios da UFCSPA

biométrico em 2014.

Construção do Plano de Biossegurança
Reestruturação do Comitê de Biossegurança
Número de ações do Plano de Biossegurança
realizadas

Ação iniciada com a proposta de criação de uma
Comissão Interna de Biossegurança (processo
23103.006253/2014-48), em conformidade com a
Resolução Normativa nº 1, de 20 de junho de 2006 da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança –
CTNBio.

Disponibilização da área

Área física adquirida a ser objeto de reformas (Pregão
54/2014 e Contrato 01/2015).

Objetivo 3 – Implantar Restaurante Universitário (RU)
64. Buscar área física para implantação de
RU

Julho de 2013 a junho de
2015

Objetivo 4 – Expandir o Programa de Ações Afirmativas
65. Ampliar mecanismos internos de
suporte aos deficientes

Contínuo, a partir de abril
de 2013

Divulgação da estrutura de apoio existente
Número de servidores capacitados à recepção
e atendimento de deficientes

Divulgação realizada no Jornal Panorama, aumento do
número de servidores capacitados (15, incluindo 3
alunos de LIBRAS, 7 do Curso de Atendimento a
Deficientes Visuais e 5 do Módulo de Atendimento ao
Público do SENAC), consolidação do INCLUIR.

66. Ampliar o programa de apoio a alunos
da UFCSPA

Contínuo, a partir de abril
de 2013

Ampliação do programa de bolsas/auxílios
Oferta de apoio psicopedagógico

Ampliação contínua e crescente do número de alunos
beneficiados. De 453 benefícios em 2013 para 510 em
2014. Além disso, foram realizados 286 atendimentos
psicopedagógicos.

Objetivo 5 – Ampliar o Programa de Atividade Física
67. Criar equipes esportivas amadoras na
instituição

Contínuo, a partir de abril
de 2014

Equipes criadas

Não foram criadas, pois necessita da consolidação da
oferta de quadras esportivas.

Variável de ação (VA)

Cronograma previsto
para execução

Indicador do desempenho

Texto avaliativo – Avanços e Resultados

68. Realizar jogos universitários

Abril a setembro de 2014,
2015 e 2016

Evento anual realizado

I Jogos Universitários da UFCSPA realizado.

EIXO 5 – PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL
Objetivo 1 – Implementar ações para a preservação da memória institucional e da história da criação da Universidade
69. Criar o Museu da UFCSPA

Julho a setembro de 2014

Museu aberto ao público

Em planejamento.

Análise dos Resultados
Nos últimos anos, a UFCSPA tem expandido suas ações, o número de alunos e de
servidores, garantindo qualidade no ensino, ao mesmo tempo em que consolida uma cultura
institucional, associando o planejamento qualitativo ao quantitativo e aprimorando seus
indicadores de gestão.
A realidade atual da UFCSPA, dentro do cenário das Instituições Federais de Ensino
Superior, e considerando o cenário nacional das Universidades Públicas, é de uma
universidade jovem, especializada na área da saúde e de pequeno porte. A UFCSPA oferece
cursos de graduação sintonizados com necessidades locais e regionais, oportunizando ações
direcionadas à formação global de seus alunos, à medida em que prima por uma adequada
formação profissional aliada à formação humanística.
As ações apresentadas neste Relatório, referente ao ano de 2014, demonstram
realizações significativas, em múltiplos segmentos, para a concretização dos objetivos do
primeiro eixo do Plano de Metas: Expansão Sustentada da UFCSPA. O crescimento da oferta
de cursos (verificado nos últimos anos) foi continuado em 2014 com a criação de dois novos
cursos de Graduação, um programa de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), e
três cursos de pós-graduação lato sensu, que, promoverão expansão das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Como consequência, houve aumento no número de acadêmicos e
servidores docentes e técnico-administrativos vinculados à UFCSPA.
Com relação à infraestrutura, uma ação fundamental e de prospecção de crescimento
institucional foi concretizada em 2014 com vistas à sua expansão: a avaliação da implantação
de Campus no interior do estado. A UFCSPA recebeu, oficialmente, a doação de um terreno
pela prefeitura de Canoas, e avançou neste objetivo com a realização de concurso neste
mesmo ano para a escolha do projeto arquitetônico do futuro Campus Igara.
No segundo Eixo – Qualificação do Ensino, Pesquisa e Extensão – destaca-se a
consolidação de ações relacionadas à ampliação da oferta de conteúdos e de disciplinas com
temas de inovação, empreendedorismo, tecnologia, sustentabilidade, gestão ambiental,
comunicação, aspectos legais e econômicos vinculados à saúde e ao empreendedorismo
sustentável, com mais de 95 disciplinas ofertadas. Salienta-se avanço dos processos de
internacionalização da UFCSPA, com aumento do número de Acordos de Cooperação com
instituições de ensino internacionais, e de alunos em mobilidade acadêmica, participação em
redes de pesquisa internacionais e oferta de disciplinas em inglês em nível de graduação e
pós-graduação, cadastramento da UFCSPA como centro aplicador de provas de proficiência
em inglês (TOEFL-B1) e oferta de diversas disciplinas e cursos de línguas (espanhol, inglês,
italiano e francês), além de aprovação, pelo MEC, para constituição de Núcleo de Línguas.
Avanços importantes foram realizados na qualificação da infraestrutura e
funcionamento dos laboratórios, com implantação de novos (ex: Laboratório de Reabilitação
Pulmonar, em parceria com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e do
Laboratório de Física Médica) e adequação de outros (Laboratório de Patologia e Histologia).
Destaca-se, também a ampliação da oferta de atividades em Educação a Distância tanto no
nível de Graduação como no de Pós-Graduação, e ampliação das atividades de ensino,
pesquisa e extensão no Distrito Docente Assistencial da UFCSPA.
Mencionam-se aqui, também como ação vinculada ao eixo, os inúmeros projetos e
programas (total de 32), e ações de extensão, como o Curso de Extensão Gestão em Saúde,
com a participação de palestrantes de expressão no cenário nacional e público de mais de 500
participantes e o Museu de Anatomia (com participação de escolas e universidades - Rede

Pública e Privada), dentre outros, além do projetos que integram ações vinculadas a mais de
um eixo de ação (ensino/pesquisa/extensão), como os projetos decorrentes de Programas de
Educação para o Trabalho (PET).
No eixo Qualificação da Gestão (Eixo 3), constata-se que a maior parte das ações
desenvolvidas apresentou resultados significativos. Foram incluídos 98 docentes e técnicoadministrativos em comissões e assessorias nos diversos segmentos de gestão. Destes, 64
participaram dos grupos de trabalho envolvidos no diagnóstico da gestão, realizado pelo
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, bem como nos inúmeros grupos de trabalho
responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento dos Planos de Metas (Sistema de Direção
Estratégica) das unidades administrativas e acadêmicas da UFCSPA. Portanto, grifa-se a
expansão deste sistema, envolvendo não somente a Administração Superior da UFCSPA, mas
também as unidades que a compõe. Ampliaram-se as ações de capacitação de servidores,
principalmente em decorrência do Programa de Capacitação Docente e do Programa de
Capacitação dos Servidores Técnico-administrativos da UFCSPA, que proporcionaram a
capacitação de, aproximadamente, 56% dos servidores, com ações de capacitação, em que se
assinala a participação de dirigentes, gerentes e assessores.
No segmento infraestrutura, destaca-se a adequação física de estruturas de apoio,
com revitalização de espaços como o Departamento de Registro e Controle Acadêmico
(DERCA), Protocolo, Secretaria das Residências e Especializações. Ainda, o permanente
processo de atualização do parque computacional, associado ao aumento numérico de
processos institucionais informatizados, é motivo de aponte.
Na esfera administrativa/organização da gestão, menciona-se a modificação do
método de escolha de Coordenadores de Cursos de Graduação, que passou a ser realizada, em
2014, por eleição, com a participação de servidores e discentes; também, a aprovação de
Norma de Relacionamento com Fundações de Apoio à UFCSPA e a aprovação do novo Plano
de Desenvolvimento Institucional.
Especial menção deve ser feita aos resultados obtidos pela UFCSPA na avaliação do
iGov – TCU, que avalia a governança de Tecnologia da Informação (TI), a cada dois anos.
Em relação à avaliação de 2012, em 2014 a UFCSPA passou da 32ª para a 4ª colocação no
Grupo Instituição de Ensino (composto por 102 instituições) e da 173ª para a 53ª posição na
Classificação Geral (372 instituições de 6 segmentos de atividades), refletindo o
aprimoramento do setor.
No Eixo 4, que trata da Assistência à Comunidade Interna, as ações realizadas em
2014 proporcionaram a ampliação dos espaços de convivência, com a inauguração de espaço
de convivência para acadêmicos e servidores, com aproximadamente 200m2 e reinauguração
do Espaço de Artes. Avanços para a disponibilização de área para o Restaurante Universitário
também foram realizados, como a aquisição do imóvel, bem como dos projetos de adequação
do mesmo. Atividades de integração foram promovidas, como o evento de final de ano e a
realização dos I Jogos Universitários da UFCSPA. Salienta-se, também, um excelente
resultado no que tange à assistência estudantil, com aumento da disponibilidade de bolsas e
auxílios; mesmo com o crescimento do número de alunos de graduação, de 1599 (2013) para
1713 (2014), a UFCSPA disponibilizou em 2014 um total de 1.010 bolsas/auxílios estudantis
oferecidos por iniciativas externas e também por programas internos de assistência estudantil,
o que corresponde ao acréscimo de 17,7% do número de benefícios oferecidos, em relação a
2013. Assim, a Universidade manteve a destacada proporção de 1 bolsa para cada 1,8 alunos.
Na busca contínua do diálogo e transparência com a comunidade interna e externa à
UFCSPA, foi lançado em 2014 o portal Reitoria Digital, uma iniciativa pioneira entre as
universidades federais brasileiras, que apresenta, nesta primeira fase, os Módulos “Perguntas

para a Reitora” e “Reitora consulta”. No que tange ainda à comunicação com a sociedade,
destaca-se a disponibilização da Carta de Serviços ao Cidadão – UFCSPA e a continuidade da
pratica de realização de reuniões conjuntas do CONSUN-CONSEPE, com a apresentação de
temas de interesse da comunidade da UFCSPA.
Considerando o apresentado, pode-se concluir que a UFCSPA finalizou o exercício
de 2014 com êxito e avanços importantes na expansão sustentada da Universidade, tanto
física quanto de pessoal, bem como na gestão administrativa e de seus recursos, o que pode
ser demonstrado pela análise dos resultados apresentados neste relatório. Assim, ao longo dos
anos conta com reconhecida trajetória, cumprindo sua missão associada à responsabilidade
social institucional e apresentado um conjunto de ações responsáveis que a mantém em
posição de destaque nacional, no âmbito das Instituições de Ensino Superior.

5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados
Os subitens 5.2.1 (Programa Temático), 5.2.2 (Objetivo), 5.2.2.1 (Análise situacional) e 5.2.3.1 (Ações - OFSS) não se aplicam a UFCSPA.
5.2.3.2 Ações/Subtítulos - OFSSS
Quadro A.5.2.3.2 – Ação/Subtítulos – OFSS
Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizado
r
272 / 0043

Inicial
12.704.460,00

Identificação da Ação
0181
Tipo:Atividade
Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
Código:
Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código: 0089
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa

Final
13.518.335,00

Empenhada
13.388.671,80

Liquidada
13.388.671,80

Restos a Pagar inscritos 2014

Paga
13.388.671,80

Processados

Não
Processados

Execução Física da Ação - Metas
Nº do
subtítulo/
Localizado
r
272 /
0043 0
0

Montante
Descrição da meta

Unidade de medida
Previsto

Reprogra
mado (*)

Realizado

Nº do
subtítulo/
Localizado
r
0
0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
01/01/2014

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de medida

Realizada

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
122 / 0001

Identificação da Ação
09HB
Tipo: Atividade
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim (x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
6.730.343,00
7.860.270,00
7.646.426,78
7.646.426,78 7.646.426,78

Tipo:

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados
Não Processados

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)

Realizado

122 / 0001 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2014
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida

Realizada

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
128 / 0043

Identificação da Ação
4572
Tipo: Atividade
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias
aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas
à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. Código: 2109
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código:2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
250.000,00
250.000,00
106.149,64
73.602,35
73.602,35
160.031,21
Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador
128 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0128 / 0043
0

Descrição da meta
Servidor capacitado

Unidade de
medida
Unidade

Previsto
150

Montante
Reprogramado
(*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2014
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
medida
160.031,21
112.922,15
0,00
Servidor capacitado
Unidade

Realizado
28

Realizada
40

Código

Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
301 / 0043

Nº do subtítulo/
Localizador
301 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
301/0043

Identificação da Ação
2004
Tipo: Atividade
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a
forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
592.308,00
602.308,00
592.285,73
592.285,73
592.285,73

Descrição da meta
Pessoa beneficiada

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida
Unidade

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor
Valor em 01/01/2014
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Unidade de medida
Cancelado
338,79
338,79
0,00

Realizado

Realizada

Código

Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
306 / 0043

Identificação da Ação
2012
Tipo: Atividade
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores, militares e empregados públicos
federais, ativos, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de
manutenção de refeitório, benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de
lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código:2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
2.042.952,00
2.127.952,00
2.094.845,09
2.094.845,09
2.094.845,09
Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador
306 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Descrição da meta

Unidade de medida

Pessoa beneficiada

Unidade

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
01/01/2014
medida

Realizado

Realizada

Código

Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
331 / 0043

Identificação da Ação
2011
Tipo: Atividade
Pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas
realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos
federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas
residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários,
cuja despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Código: 2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
114.180,00
114.180,00
92.209,48
92.209,48
92.209,48
Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador
331 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Descrição da meta
Pessoa beneficiada

Unidade de medida

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Realizado

Unidade

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014

Realizada

Código

Descrição
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Identificação da Ação
20GK
Tipo: Atividade
Desenvolvimentos de programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão universitária e de atendimentos à comunidades como:
implementação de ações educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu
funcionamento, e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa e extensão; formação de grupos tutoriais e de apoio
acadêmico, compostos por alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos ; realização de cursos de
capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além de outras
atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão. Concessão de recursos financeiros destinados à melhoria da infraestrutura de ensino e de pesquisa, à aquisição de insumos para laboratórios, à melhoria das condições de funcionamento de cursos e
bibliotecas, à promoção e participação em eventos científicos, mediante critérios que levem em conta: os méritos técnico, acadêmico,
científico ou tecnológico, bem como as especificidades regionais e das áreas do conhecimento, a edição de obras científicas e
educacionais e demais atividades que contribuam para a qualidade das ações desenvolvidas pelos programas de pós-graduação e de
programas da CAPES de formação, valorização e capacitação de profissionais, assim como a manutenção das Casas do Brasil no
exterior, que atendem a estudantes e a pesquisadores brasileiros em missão de estudo. Oportunizar ao aluno universitário a
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à
coletividade, viabilizando a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade.
Melhorar as condições de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação das universidades mediante a formação de grupos tutoriais de
alunos visando otimizar o potencial acadêmico dos estudantes e promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura
atividade profissional. Promover o desenvolvimento da pós-graduação nacional e de programas de formação, valorização e capacitação
de profissionais, mediante a melhoria das condições de funcionamento dos programas de pós-graduação, dos cursos de formação de
profissionais, por meio de investimento e custeio de atividades de ensino e pesquisa, da execução de projetos de cooperação entre
instituições de ensino e/ou de pesquisa no país e exterior, participação e realização de eventos científicos nacionais e internacionais.
Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a
melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao
desenvolvimento sustentável do Brasil. Código: 0803
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014

Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043

Dotação
Inicial
940.413,00

Final
940.413,00

Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Empenhada
Liquidada
736.263,58
373.415,40

Paga
372.045,00

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados
Não Processados
209.329,26

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0364 / 0043
0

Código

Descrição
Iniciativa
Objetivo

Descrição da meta

Unidade de medida

Iniciativa Apoiada

Unidade

Previsto
20

Montante
Reprogramado
(*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
01/01/2014
medida
225.480,79 163.035,33
16.151,52
Iniciativa Apoiada
Unidade

Realizado
18

Realizada
5

Identificação da Ação
20RK
Tipo: Atividade
Incentivo e promoção da formação inicial e continuada de professores, profissionais, funcionários e gestores, desenvolvimento de
capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de políticas e programas demandados pela Educação Básica, por meio de
apoio técnico, pedagógico e financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, considerando o currículo de
educação básica e programas específicos para população indígena, do campo e quilombola, a formação para a docência intercultural,
o ensino da história e cultura indígena, afrobrasileira, africana, o atendimento educacional especializado, a educação de jovens e
adultos, educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e
direitos da criança e do adolescente, inclusive na implementação da política da educação especial na perspectiva da educação
inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formção.
Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e

estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e
as relações democráticas de trabalho. Código: 0597
Educação Básica
Código: 2032
Tipo:
Programa
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
364 / 0043
16.120.281,00
29.233.244,00
10.026.454,73
7.646.050,23 7.589.459,71
4.196.185,43

Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0364 / 0043
0

Descrição da meta
Estudante Matriculado

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida
Unidade

Previsto
2.023

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014
Cancelado
5.210.867,67
3.320.392,52
1.014.682,24
Estudante Matriculado
Unidade

Realizado
1.844

Realizada
1.844

Código

Descrição
Iniciativa

Identificação da Ação
4002
Tipo: Atividade
Apoio financeiro a projetos educacionais apresentados pelas Instituições de Ensino Superior que contribuam para a democratização do
ensino superior, por meio de ações que possibilitem o ingresso, o desenvolvimento e o sucesso dos estudantes, considerando as
especificidades de cada população tais como: do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e pessoas com deficiência.
Fornecimento ou auxílio a alimentação, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas da assistência ao estudante e que contribua
para o bom desempenho do aluno no ensino superior. Concessão de ajuda financeira apara apoiar a manutenção dos estudantes
carentes, inclusive estrangeiros, matriculados em cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior. Promover a permanência do
estudante em nível de graduação, evitando a evasão e a retenção nas universidades, por meio de ações que contemplem os estudantes do
ensino superior, inclusive estrangeiros, e o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições de ensino superior.

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de
educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos
humanos. Código: 0841
Objetivo
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032
Tipo:
Programa
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
364 / 0043
1.336.612,00
1.336.612,00
1.202.951,00
1.131.278,00
1.131.278,00
71.574,00

Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
Descrição da meta
medida
Benefício Concedido
Unidade

Previsto
451

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 01/01/2014
Valor
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida

Realizado
463

Realizada

Liquidado
Benefício Concedido

Unidade

105

0

Identificação da Ação
8282
Tipo: Atividade
Apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas Instituições Federais de Ensino Superior, no exercício de sua
autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução da evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e
a adequação e modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras , incluindo reforma, construção,
aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e às necessidades de manutenção identificadas pelas IFES. Auxílio financeiro
repassado pela Administração Direta, conforme as necessidades de manutenção identificadas pelas instituições. Possibilitar a
elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura
física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação.
Auxiliar na manutenção das Instituições Federais de Ensino Superior, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de graduação
e o aumento da oferta de vagas.

Código

Descrição
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal
de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos
humanos. Código: 0841
Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados

364 / 0043

Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0364 / 0043

17.956.471,00

28.588.508,00

Descrição da meta
Projeto viabilizado

9.748.724,13

4.826.406,81

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida
Unidade

4.702.171,86

Previsto
25

6.711.882,35

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 01/01/2014 Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
6.989.937,72
6.247.675,10
278.055,37
Vaga disponibilizada
Unidade

Realizado
17

Realizada
1.838

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Identificação da Ação
Tipo: Atividade

20TP

Pagamento de Pessoal Ativo da União
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
364 / 0043
34.932.853,00
41.691.449,00
41.297.210,63
41.297.210,63 41.297.210,63

Nº do subtítulo/
Localizador
364 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Descrição da meta

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida
Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014

Realizado

Realizada

Código

Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
365 / 0043

Identificação da Ação
2010
Tipo: Atividade
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e
empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que
tenham filhos em idade pré-escolar.
Código:
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código: 2109
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
78.000,00
88.000,00
79.855,51
79.855,51
79.855,51
Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador
365 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014

Realizado

Realizada

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
368 / 0043

Nº do subtítulo/
Localizador
368 / 0043 0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Identificação da Ação
20RJ
Tipo: Atividade
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação
Básica
Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da educação,
apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à
integridade e as relações democráticas de trabalho. Código: 0597
Educação Básica
Código: 2030
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
1.018.800,00
1.018.800,00
0
0
0

Descrição da meta
Pessoa beneficiada

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
medida
Unidade

Previsto
450

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014

Realizado
0

Realizada

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
846 / 0043

Identificação da Ação
0005
Tipo:
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios)
Código:
Código:
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
964.847,00
987.547,00
987.547,00
987.547,00
987.547,00

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados
Não Processados

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Montante
Reprogramado (*)

Realizado

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 01/01/2014
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida

Realizada

Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto

Identificação da Ação
00G5
Tipo:
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
decorrentes do pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
846 / 0001

Inicial
74.189,00

Código:
Código:
Tipo:
26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Não Processados
74.189,00
74.189,00
74.189,00
74.189,00
Execução Física da Ação - Metas

Nº do subtítulo/
Localizador
0
0
Nº do subtítulo/
Localizador
0
0

Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto

Montante
Reprogramado (*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Unidade de medida
01/01/2014

Realizado

Realizada

5.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não processados – OFSS
As ações de 2013 também estavam previstas na LOA de 2014, por isso não há informações
para o quadro A.5.2.3.3.
5.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI
Inexistindo ação específica de investimento, as ações de investimento estão especificadas
nos quadros acima, juntamente com outras ações.

5.3 Informações sobre outros resultados da gestão
Além dos indicadores do TCU outros indicadores de desempenho, para aferição anual da
atuação da UFCSPA, mostram o crescimento ascendente da Instituição nos últimos anos e os
investimentos feitos para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
Indicador 01 - Total de Inscritos na Primeira Fase do SiSU em relação ao total de vagas
ofertadas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

TI/VO =

Total de inscritos____
Total de vagas ofertadas

Tabela 6 - Total de Inscritos na Primeira Fase do SiSU em relação ao total de vagas
ofertadas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Anos
Total de inscritos
Total de vagas ofertadas
2010
11.905
368
2011
19.986
408
2012
35.298
448
2013
18.977
448
2014
20.407
608

TI/VO
32,35
48,98
78,80
42,36
33,56

Gráfico 1 - Total de Inscritos na Primeira Fase do SiSU em relação ao total de
vagas ofertadas em 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Desde o ano de 2010 a universidade adota o intitulado Sistema de seleção Unificada
(SiSU) que utiliza o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como forma de ingresso em seus
cursos de graduação.
O ENEM possui inscrição gratuita a todos os estudantes oriundos do ensino médio público
e a inscrição no SiSU ocorre diretamente em um sistema desenvolvido pelo Ministério da
Educação, via on line, o que permite ao aluno uma maior oportunidade de acesso ao ensino
superior. Soma-se a isso o fato da UFCSPA apresentar cursos de elevada qualidade reconhecidos
em âmbito nacional e que também contribui para o aumento na procura pela instituição.

Indicador 02 – Demonstrativo do número de bolsas acadêmicas
Gráfico 2 - Demonstrativo do número de bolsas acadêmicas

Fonte: Pró-Reitorias

Programa de Iniciação à Docência (PID) - é um espaço de aprendizagem proporcionado aos
alunos de graduação que visa a melhoria da qualidade de ensino por meio da mediação dos bolsistas
nos processos pedagógicos, criando condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento
de habilidades relacionadas à atividade docente.
Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIC) - o programa é centrado na iniciação
científica e tecnológica de novos talentos na área da saúde. Voltado para o aluno de graduação, e
servindo de incentivo à formação de novos pesquisadores, privilegia a participação ativa de bons
alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada,
individual e continuada, contando com bolsas da própria instituição e de agências externas de
fomento, como CNPq, FAPERGS e CAPES.
Programa de Bolsas de Extensão (PROBEXT) - tem por objetivo viabilizar a participação de
alunos regulares de Cursos de Graduação no processo de interação entre a universidade e a
sociedade, através de atividades acadêmicas que contribuam para a sua formação profissional e para
o exercício da cidadania, contando com bolsas da própria instituição e do MEC.
Programa de Educação para o Trabalho na Saúde (PET) - tem como pressuposto a educação
pelo trabalho, caracterizando-se como instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da
saúde, bem como de iniciação ao trabalho, dirigidos aos estudantes dos cursos de graduação e de
pós-graduação na área da saúde, de acordo com as necessidades do SUS, tendo em perspectiva a
inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de conhecimento e pesquisa nas
instituições de ensino, contando com bolsas do MEC e MS.

Indicador 03 – Demonstrativo dos programas de assistência estudantil
Gráfico 3 - Demonstrativo dos programas de assistência estudantil

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

O gráfico expressa uma ampliação da assistência estudantil na UFCSPA, que tem
recebido uma demanda crescente devido a uma maior entrada de estudantes oriundos das camadas
populares no ensino superior. Esse dado impõe a necessidade de ações que possibilitem o ingresso,
a permanência e a diplomação com qualidade. Nesse sentido, a UFCSPA aderiu integralmente ao
ENEM e tem buscado implementar o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) na sua
integralidade, além de complementar os valores pagos aos estudantes com recursos próprios e de
custeio.

Indicador 04 – Demonstrativo da evolução do acervo bibliográfico
Em 2014, as metas estabelecidas para a ampliação do acervo da Biblioteca foram atingidas.
Com isso, foi possível atender à crescente demanda gerada pela expansão dos cursos de graduação,
bem como qualificar o acervo destinado à pós-graduação e à pesquisa.
Gráfico 4 – Acervo da biblioteca

* disponibilizados pelo Portal CAPES

Indicador 05 – Qualificação do corpo docente em função da titulação, carga horária e
experiência docente
Além do investimento financeiro a instituição procura manter o padrão de qualidade de seu
corpo docente, não só no que diz respeito à qualificação, mas também ao número de docentes no
quadro, como pode ser demonstrado abaixo.
Gráfico 5- Composição do corpo docente por nível de titulação

Este indicador mostra o esforço da instituição na busca pela qualificação de seu corpo
docente. Houve um acréscimo de 126 novos doutores nos últimos cinco anos.
A tabela abaixo mostra o investimento na realização de concursos para docentes com
dedicação integral aos cursos (40 horas e dedicação exclusiva).

Tabela 7 - Composição do quadro docente segundo o regime de trabalho
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20 horas

56

46

50

65

69

61

40

40 horas

93

124

123

138

158

173

188

Dedicação Exclusiva

46

47

50

52

64

77

106

Indicador 06 – Pesquisa e Produção Docente
Grupos de Pesquisa
Tabela 8 – Grupos de Pesquisa da Instituição

NÚMERO DE GRUPOS DE PESQUISA
CADASTRADOS NO CNPq

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30

35

43

47

47

41

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Este indicador mostra a constante evolução do número de Grupos de Pesquisa da
Instituição, registrados no CNPq, bem como de pesquisadores, estudantes e técnicos envolvidos ao
longo dos anos.
O mapeamento dos grupos de pesquisa da UFCSPA, no último Censo promovido em 2008,
mostrava um total de 29 Grupos de pesquisa na base corrente do Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq.
Embora não tenham ocorridos novos censos a UFCSPA registrou, em 2014, um total de 41
grupos no Diretório. Este número representa um crescimento de 46% em relação aos grupos
registrados na base corrente em dezembro de 2008.
Produção docente
Tabela 9 – Produção intelectual dos docentes da Instituição
Projetos de
Artigos completos
Livros e capítulos de
Pesquisa*
livros
188
220
93
2006
239
232
90
2007
212
235
56
2008
296
224
85
2009
399
316
81
2010
499
318
60
2011
553
293
204
2012
598
455
98
2013
Fonte: Catálogo da Produção Científica 2014

Resumos
publicados
354
436
472
530
665
609
342
450

Os indicadores bibliométricos são mundialmente adotados para avaliação da produção
científica e para o estabelecimento de políticas científicas e de fomento. No entanto, a progressiva
diminuição da relação recurso/demanda faz com que esse campo se torne cada vez mais
competitivo, exigindo uma busca não só pela produção científica numérica, mas também de
qualidade. Para isto é imprescindível que o veículo utilizado enquadre-se nos padrões mínimos
internacionalmente estabelecidos pela área. Assim, os pesquisadores estão sendo fortemente
instados a publicar, de preferência, em periódicos internacionais.
A expectativa é de que, nos próximos anos, com a consolidação das carreiras de seus
jovens pesquisadores, a melhoria da infraestrutura institucional de pesquisa, a inserção deste nos
cursos de doutorado, assim como com o aporte de recursos de fomento federais e estaduais mais
estáveis a produção científica indexada da UFCSPA aumente.
Os dados de 2014 não constam da tabela uma vez que os mesmos não foram compilados
até a data de confecção deste relatório.

Indicador 07 - Avaliação de desempenho da Universidade
O desempenho dos alunos e da própria instituição frente às constantes avaliações
realizadas pelo Ministério da Educação e pela CAPES asseguram que a Instituição tem cumprido,
de forma significativa, seu papel como instituição de ensino.
O Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade de instituições
de educação superior que considera, em sua composição, a qualidade dos cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado e doutorado). No que se refere à graduação, é utilizado o CPC (conceito
preliminar de curso) e, no que se refere à pós-graduação, é utilizada a Nota Capes. O resultado final
está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5).
No ano de 2014 a UFCSPA obteve nota 4 no IGC, com um valor de 3.8228 pontos no
índice contínuo.
Indicador 8 - Avaliação de desempenho dos cursos de graduação e pós-graduação
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) varia de 1 a 5 e é um indicador prévio da situação
dos cursos de graduação no país.
Cursos com conceito 3 ou 4 são aqueles que atendem plenamente aos critérios de qualidade
para funcionarem e os cursos com conceito 5 são cursos de excelência, devendo ser vistos como
referência pelos demais.
O Conceito Preliminar de Curso é composto por diferentes variáveis, que traduzem
resultados da avaliação de desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, recursos
didático-pedagógicos e corpo docente. As variáveis utilizadas em sua composição são retiradas do
Enade, incluindo o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) e o
questionário socioeconômico - e do Cadastro de Docentes.
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que integra o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos
cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências
através de uma prova.
Com base na nota dos alunos na prova é dado o conceito do curso, que é calculado pela
média ponderada da nota padronizada dos concluintes no componente específico, da nota
padronizada dos ingressantes no componente específico e da nota padronizada em formação geral
(concluintes e ingressantes).
O conceito é apresentado em cinco categorias (1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo
e 5 é o melhor resultado possível, na área.
Biomedicina
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 4
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 5
Medicina
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 4
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 4
Nutrição
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 4
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 5
Fonoaudiologia
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 5
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 5
Fisioterapia

CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 5
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 5
Enfermagem
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2013): 4
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2013): 5
Psicologia
CPC (INEP/MEC) – Conceito Preliminar do Curso (2012): - 5
ENADE (MEC) – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (2012): 5
Avaliação de desempenho dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Ciências da Reabilitação:
Mestrado – Nota da Avaliação CAPES (Curso novo): 3
Ciências da Saúde:
Mestrado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 4
Doutorado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 4
Ensino na Saúde:
Mestrado – Nota da Avaliação CAPES (curso novo): 3
Medicina: Hepatologia
Mestrado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 3
Doutorado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 3
Patologia
Mestrado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 4
Doutorado – Nota da Avaliação CAPES Trienal (2010-2012): 4

5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional
Embora o monitoramento e a avaliação sistemática do desempenho operacional através de
indicadores constituam etapa ainda a ser desenvolvida na UFCSPA, em 2014, realizaram-se ações
que contribuirão no sentido de incorporar essas ferramentas para o aprimoramento da gestão e do
planejamento estratégico da instituição.
Uma delas foi a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (disponível em
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ufcspa-pdi-2014-2019.pdf) que contou com a
colaboração de toda a comunidade acadêmica. Constituído um Grupo de Trabalho, por meio da
Resolução CONSUN nº 09/2014, de 8 de maio de 2014, que confeccionou a minuta do documento,
a mesma foi disponibilizada no site institucional para que a comunidade acadêmica a revisasse e
encaminhasse suas sugestões durante o mês de novembro de 2014. Em dezembro de 2014, o
CONSUN aprovou o novo PDI para o período de 2014 a 2019, consolidando os objetivos e metas
pactuados na vigência do PDI anterior, projetando o crescimento e a expansão institucional.
Para que a comunidade interna e externa a UFCSPA conheça e possa avaliar os indicadores
institucionais, algumas ações são desenvolvidas: anualmente, são apresentados dados referentes ao
Relatório de Gestão em reuniões conjuntas CONSUN-CONSEPE; documentos institucionais que
apresentam indicadores são disponibilizados em formatos impressos e/ou on line. Adicionalmente,
as unidades acadêmicas e administrativas realizam monitoramento semestral de seus Sistemas de

Direção Estratégica (Plano de Metas) avaliando seus desempenhos e ao final do ano a reitoria
promove um workshop com todas as unidades a fim de compartilhar experiências e reflexão sobre
os dados apresentados.

PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013 – CONTEÚDO ESPECÍFICO POR
UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADE

A seguir serão elucidadas as informações relativas ao conteúdo específico da UFCSPA,
com a demonstração dos indicadores de desempenho nos termos da Decisão TCU nº 408/2002,
seguida de sua respectiva análise de resultados:

A)
Indicadores de Desempenho das IFES nos Termos da Decisão TCU nº 408/2002 –
Plenário e Modificações Posteriores
Quadro B.66.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º408/2002
Indicadores Decisão TCU 408/2002 P
Custo Corrente com HU / Aluno
Equivalente
Custo Corrente sem HU / Aluno
Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor
Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário
Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário
Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU /
Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU /
Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com
Pós-Graduação (CEPG)
Conceito CAPES/MEC para a PósGraduação
Índice de Qualificação do Corpo
Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Fonte: Pesquisador Institucional

2010

2011

9.056,47

10.980,88

9.056,47
10,80

10.980,88
10,21

11,15

9,06

11,15
0,97
0,97

2014

12.800,10

13.561,11

15.433,99

12.800,10

13.561,11

15.433,99
9,15

9,47

10,06

8,58

9,63

8,58

9,63

1,10

1,04

1,10
0,95

1,04
0,97

0,14

0,19

3,86

3,57

4,45

4,57

0,73

0,67

9,25
9,25

1,13

0,99

1,13
0,88
0,14

4,00

3,86

0,92

2013

9,06

1,07
0,13

4,33

EXERCÍCIOS
2012

0,99

3,57

4,45

0,76

0,97
0,17

4,66

0,65

Quadro B.66.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002
INDICADORES
PRIMÁRIOS
Custo Corrente com
HU
(Hospitais
Universitários)
Custo Corrente sem
HU
(Hospitais
Universitários)
Número de Professores
Equivalentes
Número
de
Funcionários
Equivalentes com HU
(Hospitais
Universitários)
Número
de
Funcionários
Equivalentes sem HU
(Hospitais
Universitários)
Total
de
Alunos
Regularmente
Matriculados
na
Graduação (AG)
Total de Alunos na
Pós-graduação stricto
sensu,
incluindo-se
alunos de mestrado e
de doutorado (APG)
Alunos de Residência
Médica (AR)
Número de Alunos
Equivalentes
da
Graduação (AGE)
Número de Alunos da
Graduação em Tempo
Integral (AGTI)
Número de Alunos da
Pós-graduação
em
Tempo
Integral
(APGTI)
Número de Alunos de
Residência Médica em
Tempo
Integral
(ARTI)

2010

2011

EXERCÍCIOS
2012

2013

2014
84.353.006,57

42.842.370,15

53.610.035,44

62.752.994,88

72.303.277,00

42.842.370,15

53.610.035,44

62.752.994,88

72.303.277,00

199

255

291

311

314

192,80

250,3

285,80

292,80

310,55

192,80

250,3

285,80

292,80

310,55

1.280

1.535

1.574

1.599

1.713

186

258

266

379

346

205

203

213

232

259

3.949

3.960

3.945

4.108

4.255

1.368

1.349

1.494

1.545

1.662

372

516

532

758

692

410

406

426

464

518

84.353.006,57

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES DO TCU (20102014)
Tabela 10 – Custo Corrente
Variável ou Indicador
Despesas Correntes (conta
SIAFI nº. 3.30.00.00)

2010

2011

2012

2013

2014

52.653.118,69

63.677.254,01

73.858.876,21

85.002.556,82

97.991.930,46

7.814.334,95

8.019.832,60

8.654.978,91

10.031.206,00

10.737.069,52

1.398.665,22

1.558.199,14

1.903.039,30

2.124.678,08

2.425.900,18

291.229,83

269.998,37

287.880,12

283.412,74

215.971,19

247.585,26

197.455,95

245.651,97

245.651,97

245.651,97

58.933,28

21.732,51

14.331,03

14.331,03

14.331,03

Custo Corrente
42.842.370,15
Fonte: Pesquisador Institucional

53.610.035,44

62.752.994,88

72.303.277,00

84.353.006,57

Aposentadorias e Reformas
(conta SIAFI nº. 3.31.90.01)
Pensões (conta SIAFI
3.31.90.03)
Sentenças Judiciais (conta
SIAFI 3.31.90.91)
Despesa com Pessoal Cedido
(Docentes e Técnicos)
Despesa com Pessoal
Afastado País/Exterior
(Docentes e Técnicos)

Tabela 11 – Custo corrente/aluno equivalente
Custo corrente
Variável ou Indicador
Custo Corrente

2010

2011

2012

42.842.370,15

53.610.035,44

2013

2014
62.752.994,88 72.303.277,00 84.353.006,57

Número de alunos
Alunos
(AE)**

Equivalentes
4.731

4.882

4.903

5.330

5.465

13.561,11

15.435,13

Custo corrente por Aluno Equivalente
Custo Corrente/Aluno
Equivalente
Fonte: Pesquisador Institucional

9.056,47

10.980,88

12.800,10

Tabela 12 – Professor equivalente
Variável ou Indicador
N de 20 horas
N de 40 horas/DE
Professor equivalente (Peq)
Fonte: Pesquisador Institucional

2010

2011

2012

52

65

64

173
199

190
222,5

227
259

2013
61

2014
40

250

294

280,5

314

Tabela 13 – Aluno tempo integral/Professor equivalente
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

ATI

2.150

2.271

2.452

2013
2.767

2014
2.872

Peq

199

222,5

259

280,5

314

10,80

10,21

9,47

10,06

9,17

ATI/Peq
Fonte: Pesquisador Institucional

Tabela 14 – Funcionário equivalente
Variável ou Indicador

2010

2011

2012
2

2013
3

2014
4

N de 20 horas

1

2

N de 30 horas

3

4

7

9

8

N de 40 horas

113

159

171

172

179
124
310,55

N de Terceirizados/contratados

77

88

109

113

FunEq
Fonte: Pesquisador Institucional

192,80

250,3

285,80

292,80

Tabela 15 – Aluno tempo integral/Funcionário equivalente
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

ATI

2.150

2.271

FunEq

192,8
11,15

ATI/FunEq
Fonte: Pesquisador Institucional

2.452

2013
2.767

2014
2.872

250,3

285,8

292,8

310,55

9,074

8,58

9,45

9,25

Tabela 16 – Funcionário equivalente/Professor equivalente
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

FunEq

192,8

250,3

285,8

292,80

310,55

199

222,5

259

280,50

314

0,97

1,12

1,10

1,04

0,99

Peq
FunEq/Peq
Fonte: Pesquisador Institucional

Tabela 17 – Grau de participação estudantil
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

Ag

1.280

1.535

1.574

1.599

1.713

AgTi

1.368

1.349

1.494

1.545

1.662

1,07

1,14

0,94

0,96

0,97

GPE= AgTi/Ag
Fonte: Pesquisador Institucional

Tabela 18 – Grau de envolvimento com a pós-graduação
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

Ag

1.280

1.535

1.574

1.599

1.713

Apg

186

258

266

379

346

1.466

1.793

1.840

1.978

2.059

0,13

0,14

0,14

0,19

0,17

Ag+Apg
GEPG = Apg/(Ag+Apg)
Fonte: Pesquisador Institucional

Tabela 19 – Taxa de Sucesso na Graduação
Variável ou Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

N de diplomados (NDI)

183

171

199

242

235

N de ingressantes (NI)**

199

224

273

361

361

0,92

0,76

0,73

0,67

0,65

TS = NDI/ND
Fonte: Pesquisador Institucional

** considera-se os ingressantes do ano de suposto ingresso dos estudantes que se graduam no período com base na
duração padrão prevista para cada curso.

B) DESCRIÇÃO
RESULTADOS

DOS

INDICADORES

E

ANÁLISE

CRÍTICA

DOS

O estabelecimento de indicadores oportuniza a comparabilidade em uma série histórica e
faz com que tenhamos instrumentos para acompanhar a evolução de aspectos considerados
relevantes em nosso desempenho, indicando a necessidade de aperfeiçoamento em áreas específicas
ou mesmo a correção de eventuais distorções.
Alguns indicadores permitem observar a eficiência, a eficácia e a efetividade da atuação da
Instituição, onde:

a) Eficiência: um resultado é eficiente quando é obtido com a melhor qualidade (= qualidade),
nos tempos mais curtos possíveis (= velocidade) e com otimização de recursos (= custos).
Reflete a quantidade, isto é o desempenho da instituição na utilização dos recursos
recebidos. A eficiência pode ser medida pela relação entre os resultados alcançados e os
recursos que foram utilizados tanto financeiros quanto humanos.
b) Eficácia: um resultado é eficaz quando a instituição/atividade/programa está atingindo seus
objetivos ou metas, a partir da comparação entre o volume de desempenho real, com o
montante do resultado desejados, independentemente dos custos implicados. A eficácia
pode ser medida por meio das metas alcançadas pela instituição diante do que foi planejado.
Quando nossos alunos obtêm notas excelentes nas provas de avaliação do MEC, como o
ENADE, são aprovados em concursos, conseguem bons estágios e obtém um diploma
valorizado pelo mercado de trabalho bem como pelas outras IES, estamos oferecendo um
ensino eficaz.
c) Efetividade: um resultado é efetivo quando os impactos da atuação da Universidade dão
cumprimento às suas responsabilidades institucionais, às diretrizes e aos objetivos
estratégicos da mesma.
Com base nos indicadores do TCU é possível realizarmos a seguinte análise crítica dos
resultados obtidos pela UFCSPA:
a.
Custo Corrente/aluno equivalente: objetiva mensurar as despesas correntes por aluno,
como uma medida de eficiência. Na qualidade de indicador de eficiência, busca retratar a forma
como os recursos alocados na produção de ensino e pesquisa estão sendo utilizados. Esse indicador
revela o custo de manutenção do aluno na Universidade. Representa toda despesa corrente que a
universidade tem com cada aluno (despesa com pessoal, custos administrativos, etc).
Em 2014, as Universidades Federais da Região Sul gastaram, em média, R$ 21.924,06 (sem
considerar as despesas com o HU daquelas que os têm) por aluno equivalente. Nesse mesmo ano a
UFCSPA teve despesas com o aluno equivalente de R$ 15.433,99, valor abaixo da média da região.
Inexiste um parâmetro para avaliar se o resultado que a UFCSPA obteve nesse indicador é ou não
favorável. O que se pode notar é que a universidade federal que apresentou melhor resultado na
TSG, a UFRB, tem baixo custo por aluno equivalente R$ 16.745,73 em relação à média de custo do
país. Isto pode ser um indicativo de que a eficiência dos gastos é mais importante que o total gasto
na Instituição.
b.
Aluno em tempo integral/professor equivalente: constitui uma medida de produtividades
dos recursos docentes da instituição. O aluno em tempo integral desse indicador é o mesmo do
aluno equivalente, com a diferença que no cálculo desse último há uma ponderação do resultado
com o peso do curso que o aluno está matriculado. O Professor equivalente, por sua vez, é dado
pela soma dos professores em efetivo exercício na graduação, pós-graduação e residência médica,
com os professores substitutos e visitantes, descontando-se os professores afastados da Instituição.
Cumpre destacar que a definição de professor equivalente para fins de cálculo dos indicadores do
TCU difere da definição de professor equivalente utilizada para a formação do banco de
equivalentes nas universidades.
Em 2014, a média de alunos para cada professor nas Universidades Federais da Região Sul foi de
10,20 para cada docente. A UFCSPA tem resultados bem próximos da média. Cada professor
equivalente da UFCSPA atende em média 9,15 alunos em tempo integral.

As Universidades Federais do Rio Grande do Sul (16,06) e do Paraná (13,58) são as que apresentam
maior relação de aluno por professor, enquanto as Universidades Federais de Pelotas (6,58) e da
Integração Latino-Americana (4,71) apresentam os menores resultados.
c.
Aluno em tempo integral/funcionário equivalente: é um indicador de produtividade dos
recursos técnico-administrativos da instituição. Da mesma forma que há uma importância em
otimizar a relação aluno/professor, há de se estabelecer uma eficiente alocação do corpo
administrativo da Universidade para um bom serviço de educação superior.
A UFCSPA apresenta quase 9,25 alunos para cada funcionário, o que representa um índice acima
da média do observado na Região Sul que é de 6,34 alunos por funcionário. Desconsideram-se,
aqui, os trabalhadores dos Hospitais Universitários, das universidades que os têm. Em 2010, o
índice era de 11,15 alunos para cada funcionário. Em 2011 obteve índice de 9,06, mantendo-se a
média nos últimos anos.
d.
Funcionário equivalente/professor equivalente: constitui um indicador de produtividade
complementar aos dos itens (b) e (c) e quantifica a composição dos recursos humanos, relacionados
às atividades meio e fim da instituição. Considerando que o quadro de trabalhadores das
Universidades (professores e funcionários técnico- administrativos) tem como único objetivo a
formação qualificada do aluno, não há aparente motivo para uma relação desproporcional para essas
categorias.
Em 2010, a relação de funcionários por professor na UFCSPA era de 0,97 isto é, quase 1 técnico
para cada professor da Instituição, enquanto que a Universidade Federal do Paraná, apresentou
índice de 2,35. Esta relação se manteve ao longo dos anos, com pequenas oscilações.
Comparativamente ao ano de 2010, em 2014, a UFCSPA manteve o segundo menor indicador entre
as Universidades Federais da Região Sul, precedida, apenas pela Tecnológica do Paraná, que obteve
o índice de 0,46.
e. Grau de participação estudantil: objetiva quantificar a intensidade de utilização da capacidade
instalada da Universidade pelos alunos e a velocidade de integralização curricular. Representa o
quantitativo de alunos que estão cursando regularmente seus cursos em relação ao total de alunos
matriculados na graduação. Isso significa que quanto maior for o resultado desse indicador, maior é
a regularidade dos alunos na sua formação. Em 2010, a UFCSPA apresentava um GPE de 1,07, ou
seja, 100% dos alunos da graduação estavam com atuação regular em seus cursos com prazos de
conclusão adequados para o bom desempenho discente. Em 2014, esse resultado diminui para 97%.
Entretanto, a UFCSPA apresenta o melhor desempenho entre as Universidades Federais da Região
Sul, seguida da Universidade Federal da Integração Latino-Americana que apresenta índice de 0,83.
Há aqui uma clara evidência que a queda do indicador é fruto do aumento significativo do número
de novos alunos que ingressaram na UFCSPA. Entre 2008 e 2014, houve um crescimento de
90,12% no número de alunos matriculados na Instituição. Esse crescimento, como já dito
anteriormente, não repercute, de imediato, no aumento de egressos em função do tempo necessário
para integralização do curso. Assim, a relação entre os alunos em tempo integral e os alunos
matriculados diminui num primeiro momento. Consequentemente, o GPE diminui em função de um
fator positivo, qual seja, o aumento do número de alunos na Instituição. A expectativa é que com a
conclusão de curso dentro do prazo determinado o indicador volte a melhorar conforme ocorrido
nos anos anteriores.
f. Grau de envolvimento com a pós-graduação: este indicador tem o objetivo de retratar o grau de
envolvimento em atividades de pesquisa e pós-graduação, expressando-se através da relação entre o

número de estudantes vinculados a programas de mestrado e doutorado e o número total de
estudantes matriculados na graduação e pós-graduação.
O número de vagas e de cursos de pós-graduação na UFCSPA tem aumentado nos últimos anos.
Com isso, há um número crescente de alunos de pós que compõem o quadro total de discentes da
Instituição. Dessa forma, apesar do aumento significativo do número de matriculados na pósgraduação da UFCSPA (entre 2010 e 2014 o crescimento do número de matriculados foi de 86,1%),
houve também crescimento do número de matriculados na graduação (aumento de 33,8% no mesmo
período), fazendo com que o GEPG não variasse muito nos últimos anos (em 2010 esse indicador
era de 0,13). Em 2014, a UFCSPA e a Universidade Federal do Paraná, com índice de 0,17,
apresentam o segundo maior GEPG dentre as Universidades Federais da Região Sul, precedidas
apenas pela Universidade Federal de Santa Catarina (0,19).
g. Conceito CAPES/MEC para a pós-graduação: constitui um indicador da qualidade da pósgraduação. No cálculo desse indicador deve ser considerado o conceito da última avaliação
realizada pela CAPES, ocorrida em 2013, cujos valores variam de 1 a 7, sendo que, para os cursos
que oferecem apenas o Mestrado, a nota máxima é 5, enquanto que, para os cursos que também
oferecem Doutorado, a nota máxima é 7. Para obter o conceito CAPES da IFES deve ser feita a
média aritmética dos conceitos CAPES de todos os cursos de pós-graduação stricto sensu (com
mestrado ou com mestrado e doutorado) da instituição que tenham sido objeto de avaliação. Na
UFCSPA, esse indicador teve relativo decréscimo nos últimos 5 anos, passando de 4,00 (2010) para
3,57 (2014), o que fez com que a UFCSPA ficasse na 7ª colocação entre as 10 Universidades
Federais da Região Sul com avaliação deste indicador, quando em 2010 era a 5ª colocada na região.
h. Índice de qualificação do corpo docente: objetiva mensurar a qualificação do corpo docente da
instituição fundamentada na titulação. Trata-se de um indicador já utilizado nos diversos estudos
sobre o ensino superior, haja vista a sua correlação com a qualidade do ensino e com o volume de
pesquisas realizadas. Um dos fatores que eleva a qualidade dos cursos de graduação e pósgraduação nas Universidades é a qualificação do seu corpo docente. A medida desse indicador é
dada pela quantidade de professores que possuem os mais altos níveis de graduação em relação ao
total de professores, ou seja, quanto mais doutores houver em relação ao total dos docentes, melhor
será esse indicador. O IQCD varia de 1 a 5. Na pontuação máxima, 5, significa que todos os
docentes da Instituição são doutores. No caso da UFCSPA, esse índice tem melhorado desde o ano
de 2010, quando passa de um IQCD de 4,33 para 4,66 em 2014. Estes dados tornam-se mais claros
quando se apresenta o percentual de docentes mestres e doutores, que foi elevado de 86,2 % em
2008 para 95,8 % em 2014.
i. Taxa de sucesso na graduação: trata-se de indicador destinado a identificar o índice de alunos
que concluem a graduação no tempo de duração padrão previsto por cada curso. É calculado pela
relação entre o número de diplomados e o número total de alunos ingressantes, sendo este último
calculado considerando-se o ano do suposto ingresso dos estudantes que se graduam no exercício,
com base na duração padrão prevista para cada curso. Assim, para cursos com duração de 4 (quatro)
anos, deve ser considerado o número de ingressantes de quatro anos letivos atrás; para cursos com
duração de 5 (cinco) anos, deve ser considerado o número de ingressantes de cinco anos letivos
atrás e assim sucessivamente. Assim sendo, quanto mais próximo de 100%, melhor é o resultado do
indicador, pois estará informando que todos os alunos que ingressaram na Universidade em
determinado período formaram-se no tempo regular. Em 2014, a UFCSPA apresentou uma TSG de
65,1%, refletindo um pequeno decréscimo em relação aos anos anteriores. Cabe ressaltar,
entretanto, que nos últimos anos a universidade tem oferecido um número maior de vagas no SiSU

e, consequentemente, maior número de ingressantes. Assim, a relação entre ingressantes e
diplomados diminuiu, uma vez que a proporção dos egressos não cresce imediatamente na mesma
proporção do número de ingressantes. Comparando-se com os resultados apresentados pelas
universidades da região sul, a UFCSPA está acima da média (39,35%) e apresenta o melhor
resultado dentre as 11 universidades federais. A Universidade Federal do Paraná (62,15%)
encontra-se em 2º lugar, seguida das Universidades Federais do Rio Grande do Sul (56,58 %) e de
Santa Maria (55,29%). Cabe destacar que no cenário nacional a UFCSPA encontra-se em 4º lugar
neste índice, sendo precedida pelas Universidades Federais do Recôncavo da Bahia (90%), Federal
do Tocantins (79,83%) e do Pará (71,33%), de acordo com os dados disponibilizados no SIMEC,
relativos ao ano de 2014.
Entretanto, examinar apenas as saídas (resultados finais) das instituições de ensino não provê uma
visão completa em relação ao desempenho. É importante saber onde a instituição está atualmente
utilizando seus recursos de maneira mais eficiente para produzir os resultados desejados e é de
fundamental importância análise dos indicadores que tratam dos recursos destinados ao bom
desempenho das IFES, como, por exemplo, o quantitativo de professores ou técnicos à disposição
dos alunos e o custo que a Universidade tem com cada discente. Ressaltamos que os indicadores
ora estudados não apresentam qualquer parâmetro de referência. A equipe responsável pela
elaboração dos indicadores, formado por representantes do TCU, da Secretaria Federal de Controle
Interno e da Secretaria de Educação Superior (SESU/MEC), não definiu qualquer índice de
eficiência para os resultados. Sequer foi estabelecida alguma meta para que as IFES pudessem guiar
suas ações em função desses resultados.
Conclusão
Apesar de não refletir de forma ideal o desempenho das IFES, os indicadores propostos
pelo TCU revelam o comportamento de cada instituição ao utilizar, nas metodologias de cálculo,
fatores importantes para a gestão das universidades, tais como: quadro de docentes e técnicos,
qualificação dos docentes, custo por aluno, desempenho da pós-graduação, entre outros.
É importante destacar que as universidades são bastante heterogêneas, diversificadas em
sua forma de gestão e de aplicação dos recursos, possuindo perfis e especificidades diferentes. Na
tentativa de aproximação de perfis, a amostra definida para a presente análise foi composta pelas
Universidades Federais da Região Sul e os dados utilizados para o comparativo foram os
disponibilizados pelas universidades no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da
Educação (SIMEC).
Segundo a análise aqui realizada, a UFCSPA encontra-se em situação equilibrada no que
tange à maioria dos indicadores. Cabe ressaltar a eficiência administrativa da UFCSPA no que diz
respeito aos indicadores aluno/professor e aluno/técnico. Isso demonstra que, apesar do reduzido
quadro de servidores, apresenta resultados próximos às maiores universidades da região. Contudo,
esse fato não se traduz em situação ideal. É possível perceber a necessidade de melhorias em alguns
indicadores, sobretudo aqueles relacionados à Taxa de Sucesso na Graduação e ao Grau de
Participação Estudantil (GPE), cujos resultados encontram-se desfavoráveis, embora maiores que
muitas das demais universidades da região e do país.
Ao se avaliar a UFCSPA no período de 2010 a 2014, percebe-se equilíbrio em cada
indicador, ocorrendo poucas oscilações, com sensíveis melhorias em alguns resultados. Parte desses
resultados está relacionada a um ajuste temporário em função do novo patamar que a UFCSPA se
encontra, com ampliação da oferta de cursos e vagas. Este cenário exige uma readequação da
estrutura física e administrativa perante as novas exigências demandadas pela expansão.

Fórmula de cálculo e método de medição
A fórmula de cálculo e o método de medição encontram-se previamente estabelecidos na
referida Decisão TCU 408/2002; bem como discriminados no documento “Indicadores de Gestão
das Instituições Federais de Ensino Superior”, produzido pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Planejamento
e
Administração
(http://forplad.andifes.org.br/INDICADORES_GESTAO_IFES.doc).

Responsável pelo cálculo/medição
A responsável pelos dados apresentados é a Pesquisadora Institucional, com base nos
sistemas informatizados da Universidade e nos relatórios apresentados pelas Pró-Reitorias.

5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços
Inviabilizada a aplicação deste item à UFCSPA, pois as universidades federais ainda não
implantaram o Sistema de Custos, o qual se encontra em fase de desenvolvimento pelos órgãos do
Ministério da Educação e Tesouro Nacional.
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Neste capítulo será abordado como a UJ realiza a gestão de alguns tópicos da execução orçamentária e financeira. Os itens e subitens
6.1.2.1 (Movimentação orçamentária interna por grupo de despesas); 6.1.3.2 (Despesas totais por modalidade de contratação – créditos
originários – executados diretamente pela UJ); 6.1.3.4 (Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores executados
diretamente pela UJ); 6.5.1 (Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício), 6.5.3 (Informações sobre a prestação de contas
relativas aos convênios e contratos de repasse); 6.5.4 (Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de
repasse); 6.5.5 (Análise crítica); 6.3 (Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou recursos); 6.7 (Benefícios financeiros e
creditícios) e 6.8 (Gestão de precatórios), todos constantes na Portaria-TCU nº 90/2014, não se aplicam à UFCSPA.
Dada a ausência de conteúdo dos itens acima especificados, renumerou-se os itens aplicáveis à instituição para fins de melhor
organização do relatório.
6.1 Programação e Execução das despesas
6.1.1 Programação das despesas
Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária:
Origem dos Créditos Orçamentários

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos

Código UO:
1 – Pessoal e
Encargos Sociais

UGO:
Grupos de Despesa Correntes
2 – Juros e Encargos da Dívida

3- Outras Despesas Correntes

55.405.333,00

21.683.701,00

8.719.898,00

7.675.370,00

2
Créditos Cancelados

(100.416,00)

Outras Operações
Dotação final 2014 (A)
Dotação final 2013(B)
Variação (A/B-1)*100

64.125.231,00

29.258.655,00

56.385.538,00

24.492.065,00

13,73

19,46
Grupos de Despesa Capital

Origem dos Créditos Orçamentários
4 – Investimentos
DOTAÇÃO
INICIAL

-

5 – Inversões Financeiras

6- Amortização da Dívida

9 - Reserva
de
Contingência

18.919.161,00

CRÉDITOS

Suplementares

16.189.830,00

Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Dotação final 2014(A)
Dotação final 2013(B)
Variação (A/B-1)*100
Fonte: SIAFI GERENCIAL

35.108.991,00
27.725.889,00
26,63

-

-
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6.1.1.1 Análise crítica
Dentro do Programa de Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa
e Extensão existem ações estratégicas que permitem o desenvolvimento institucional.
A quantia destinada ao Programa Educação Superior foi de R$ 60.098.777,00 que
representa 38,83 % do orçamento total da Universidade. O montante executado foi R$
21.715.762,10. Nele também se encontram as principais despesas de Custeio e Investimentos da
Instituição. A formação dos profissionais oferecida pela Instituição apresenta-se de excelente nível,
o que pode ser demonstrado nos resultados das Avaliações Externas, promovidas pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais – INEP/MEC, por meio, principalmente, do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes – ENADE.
Ainda neste programa foram executadas ações que visaram atender despesas com
fornecimento de bolsas de incentivo a pesquisa científica e tecnológica e de ensino a estudantes de
graduação, disponibilizando, em média, mensalmente, 99 bolsas, além da prestação de auxílio
financeiro a estudantes carentes, permitindo assim a democratização do ensino superior, por meio
de ações que possibilitem o ingresso, o desenvolvimento e o sucesso dos estudantes. Em 2014
foram ofertadas 60 bolsas Moradia, 51 bolsas de Permanência, 197 bolsas Alimentação, 151 bolsas
Transporte, e 04 bolsas PROMISAES, num montante de R$ 1.529.351,00.
Em relação ao Programa de Apoio à Residência em Saúde, a UFCSPA manteve um
convênio com a SESu/MEC de 431 bolsas para Residência Médica e de 24 bolsas para Residência
Multiprofissional, totalizando o valor executado de R$ 18.789.865,63.
Para proporcionar melhores condições às Instituições de Ensino Superior para a formação
de Recursos Humanos, a produção e o aprofundamento do conhecimento científico nos cursos de
pós-graduação, “Stricto Sensu”, foi destinado à UFCSPA o montante de R$ 237.915,54,
proveniente de descentralização de crédito referente ao Programa PROAP, conforme Termo de
Cooperação da Capes de n° 1288/2014.
A ação de despesas com pessoal inativo foi realizada de acordo com a legislação vigente,
através dos sistemas SIAPE e SIAFI, onde foram feitas as apropriações e efetuados os pagamentos
de servidores inativos e pensionistas no valor de R$ 13.388.671,80.
No Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação estão contidas todas as
ações referentes aos benefícios da folha de pagamento. Desta forma avaliamos de forma positiva
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sua execução posto que todos os benefícios dos servidores foram pagos corretamente durante o
exercício de 2014.
A Assistência Pré-Escolar para dependentes de servidores desta Instituição contou com a
aprovação de R$ 88.000,00 e a execução de R$ 79.855,51 correspondente à média de 74 crianças
por mês, com idade de 0 a 7 anos. O Auxílio Transporte beneficiou em média 106 servidores por
mês no decorrer do exercício, totalizando a quantia executada de R$ 92.209,48.
Foram beneficiados, em média, 496 servidores por mês com o programa de Auxílio
Alimentação do governo federal, totalizando a quantia executada de R$ 2.094.845,09.
Foram previstas as despesas com a implantação do Programa de Assistência Médica e
Odontológica, através da modalidade convênio e ressarcimento e com previsão de atendimento a
todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, em média, 552 servidores, por mês, aderiram
ao plano conveniado. O montante executado foi de R$ 592.285,73.
No ano de 2014 não foram realizados os exames médicos periódicos dos servidores uma
vez que não foi possível a implementação da ação por parte da Instituição, por problemas
operacionais na seleção da modalidade de contratação dos serviços. Com isto a meta prevista de
R$100.416,00 não foi realizada.
Ainda no Programa de Gestão e Manutenção houve a inclusão de recursos para
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. No
decorrer do exercício 144 servidores fizeram algum curso de qualificação oferecido pela
Universidade.
A despesa executada com pessoal ativo, vinculado ao projeto/atividade 20TP foi de
R$ 41.297.210,63 que representa 38,54 % do orçamento total executado pela Instituição. A despesa
para com o Regime de Previdência foi de R$ 7.646.426,78.

6.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
Quadro A.6.1.2.1– Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG
Origem da
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos

154032
154032
154032
154032
154032

090033
090033
090033
153114
153164

2884609010005043
2884609010005043
2884609010005043
12364203220RK0043
12364203220RK0043

Despesas Correntes
1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e
Encargos
da Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

980.988,00
74.189,00
6.559,00
42.124,82
1.167,20

5
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Concedidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos

154032
154032
154032
154032
152734
153114
153031
154042
154047
154003
158517
257001
257001

154040
154045
154049
158141
154032
154032
154032
154032
154032
154032
154032
154032
154032

4.146,00
1.368,66
3.791,75
2.624,13
18.789.865,63
4.258,43
180,00
1.070,22
2.344,42
237.915,54
500,00
6.750.000,00
500.000,00
Despesas de Capital

12364203220RK0043
12364203220RK0043
12364203220RK0043
12364203220RK0043
12364203240050001
12364203220RK0043
12364203220RK0035
12364203220RK0043
12364203220RK0043
12364203204870001
12364203220RK0042
10128201520YD0001
10422201520YM0001

UG
Origem da
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Recebidos
Recebidos

-

4–
Investimentos

-

5–
6–
Inversões Amortização
Financeiras
da Dívida

-

-

-

6.1.3 Realização da Despesa
6.1.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos originários - Total
Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total
Unidade Orçamentária:

Código UO:

UGO:

Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada
2014
2013

Despesa paga
2014
2013

1.
Modalidade
de
Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

8.797.089,83

4.743.764,90

8.775.910,96
-

-

17.153,69

a)

Convite

4.167.312,10
17.153,69

389.700,58
b)

Tomada de Preços

389.700,58

-

1.457.440,41

c)

Concorrência

1.457.440,81

10.774,99

10.774,99
6.828.769,97

d)

Pregão

6.849.948,44

4.715.836,22

4.139.383,42
100.000,00

e)

Concurso

100.000,00

-

-

f) Consulta
g) Regime
Diferenciado de Contratações
Públicas
2.
Contratações Diretas
(h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade

-

-

-

-

1.965.040,35

1.046.245,52

1.022.366,09
942.674,26

563.720,26
482.525,26

- -

1.845.965,67

1.024.706,18

927.932,45 556.881,28
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3.
Regime de Execução
Especial
j)
Suprimento de
Fundos
4.
Pagamento de Pessoal
(k+l)
k)
Pagamento em
Folha
l)

Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

Fonte: SIAFI GERENCIAL

918.033,22

467.824,90

11.040,05
11.040,05

154.911,21

110.040,05

154.911,21

110.040,05

154.911,21

154.911,21

66.384.826,05

59.058.279,27

66.340.758,88 59.058.279,27
66.115.544,53
58.875.543,34

66.159.611,70

58.875.543,34

225.214,35

182.735,93

3.010.443,20

2.294.327,94

80.267.439,48

67.297.528,84

225.214,35 182.735,93
3.009.878,18

2.281.410,24

79.983.553,74 66.686.619,00
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6.1.3.2 Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – Total

Quadro A.6.1.3.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária:

Código UO:

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal

Empenhada
2014

Liquidada
2013

2014

RP não processados
2014
2013

2013

Valores Pagos
2014
2013

11 - Vencimentos - Pessoal
40.767.285,39

34.608.680,70

40.767.285,39

34.608.680,70

-

- 40.764.595,92

34.608.680,70

10.737.069,52

10.031.206,00

10.737.069,52

10.031.206,00

-

- 10.737.069,52

10.031.206,00

7.660.191,32

6.519.458,52

7.658.135,06

6.519.458,52

-

- 7.658.135,06

6.519.458,52

4.222.939,98

4.561.838,58

4.142.710,96

4.561.838,58

-

- 4.142.710,96

4.561.838,58

1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

Civil

01 - Aposentados
13 - Obrigações Patronais
Demais elementos do
grupo
2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do
grupo
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3. Outras Despesas Correntes
39 - Pessoa jurídica

8.693.420,45

8.044.507,79

4.903.805,06

2.949.529,45

3.789.615,39

5.094.978,34 4.784.034,49

2.519.635,67

18 - Auxílio Financeiro a
Estudantes(2014) 46 - AuxílioAlimentação(2013)

2.184.831,00

1.993.293,10

1.700.278,00

1.993.293,10

484.553,00

- 1.700.278,00

1.993.293,10

46 - Auxílio-Alimentação(2014)
18 - Auxílio Financeiro a
Estudantes(2013)

2.075.364,30

1.739.332,00

2.075.364,30

1.423.928,00

-

3.990.267,16

3.542.948,32

3.397.881,97

3.063.209,41

592.385,19

Demais elementos do
grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2014
2013

Empenhada
2014

2013

315.404,00

2.075.364,30 1.423.928,00

479.738,91 3.348.032,67

RP não Processados
2014
2013

3.030.786,99

Valores Pagos
2014
2013

52 - Equipamentos

6.365.474,76

4.049.516,59

4.631.602,99

2.121.785,72

1.733.871,77

1.927.730,87 4.619.029,99

51 - Obras

1.401.648,22

43.916,60

243.966,23

18.774,99

1.157.681,99

25.141,61 243.966,23

21.672,16

290.897,21

9.340,00

5.818,49

12.332,16

-

-

-

-

-

- -

-

61 - Aquisição de imóveis

-

4.150.000,00

-

-

-

4.150.000,00 -

-

2º elemento de despesa
3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

39 - Pessoa jurídica
Demais elementos do
grupo

285.078,72 9.340,00

1.973.192,08
18.774,99
5.818,49

5. Inversões Financeiras
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Demais elementos do
grupo

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

6. Amortização da Dívida
1º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

2º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

3º elemento de despesa

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

Demais elementos do
grupo
Fonte: SIAFI GERENCIAL

10

6.1.3.3 Despesas totais por modalidade de contratação – créditos de movimentação
Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
1.
Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

f)

Consulta

2014

Despesa paga

2013

2014

2013

Licitação
350.856,67

21.034,90

8.785,56

350.856,67

3.250,00

258.155,60

13.651,61

21.034,90

8.785,56

13.651,61

3.250,00

252.718,14

44.012,98
1.350,00

3.250,00

g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas (h+i)
h)
i)

3.

Inexigibilidade

44.012,98
2.550,00

3.250,00

-

-

-

-

Pagamento de Pessoal (k+l)

13.321.046,44

10.597.389,33

13.321.046,44
18.781.046,10

10.597.389,33
13.310.132,41

k)

18.795.332,15

13.310.132,41
12.508,20

10.914,03

12.508,20

10.914,03

330.840,00

896.638,16

145.080,00

896.638,16

14.005.993,11

11.773.217,99

13.483.028,05

11.767.780,53

Regime de Execução Especial
j)

4.

Dispensa

l)

Suprimento de Fundos

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

Fonte: SIAFI GERENCIAL
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6.1.3.4 Despesas totais por grupo e elemento de despesa – créditos de movimentação
Quadro A.6.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal

Empenhada
2014

Liquidada
2013

2014

RP não processados
2013

2014

2013

Valores Pagos
2014

2013

Nome 1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes
48-Outros Auxílios Financeiros a PF
47-Obrigações Tributárias e Contributivas
30-Material de Consumo (2014) 36-Outros
Serviços de Terceiros - PF (2013)

Demais elementos do grupo

15.651.121,65 11.088.790,17

15.651.121,65 11.088.790,17

15.651.121,65 11.088.790,17

3.138.743,98

2.446.829,33

3.138.743,98

2.272.949,33

173.880,00

3.124.457,93 2.254.229,33

212.886,78

1.149.949,81

44.682,16

280.549,81

168.204,62

869.400,00

44.682,16

186.949,81

33.381,83

882.565,66

29.310,28

32.370,10

4.071,55

850.195,56

28.110,28

26.498,74

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos
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4 – Investimentos
52 - Equipamentos e material
permanente

2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5 – Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
Fonte: SIAFI GERENCIAL

2014

2013
-

919.056,57

2014

2013
-

331.333,70

2014

2013
-

587.722,87

2014

2013
-

-
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6.1.3.5 Análise crítica da realização da despesa
No exercício de 2014, a UFCSPA realizou, aproximadamente, 50% a mais de
Contratações na modalidade de Licitação de Pregão Eletrônico, bem como um
aumento significativo das demais modalidades: Tomada de Preços, Concorrência e
Concurso, evidenciando um planejamento adequado de sua equipe de gestores e a
capacitação dos Técnicos-administrativos que atuam na área de licitações.
Quanto às contratações na Modalidade de Dispensa de Licitações e
Inexigibilidades, os montantes foram superiores, em relação ao ano de 2013, porque a
universidade cresceu em número de cursos, efetivo de pessoal (docentes quanto
técnico-administrativos), e em número de alunos, requerendo mais aquisições de bens
(seja de consumo ou permanente) devidamente justificados nos processos de
contratações, e com os pareceres jurídicos expedidos pela Procuradoria Federal junto à
UFCSPA.
6.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda

Quadro A.6.2 - Despesas com Publicidade
Publicidade

Programa/Ação
Orçamentária

Valores
empenhados

Valores Pagos

Institucional
Legal
Mercadológica
Utilidade Pública
Fonte: SIAFI

F20RKG0100N

350.000,00

324.903,76

14

6.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro A.6.3 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição
2013
2012
2011
2010
2009
Ano de
Inscrição
2013
2012
2011

Montante 01/01/2014
1.060.434,90
14.706,31
994.611,71
1.132,76

Saldo a pagar 31/12/2014
Pagamento
Cancelamento
1.049.743,84
10.691,06
499,50
(669,18)
13.537,63
994.611,71
1.132,76
Restos a Pagar não Processados

Montante 01/01/2014
R$
14.759.270,88 R$
R$
680.862,60 R$
R$
11.693.518,12 R$

Pagamento
Cancelamento
11.995.258,44 R$
(1.073.806,12)
307.357,05 R$
(271.216,64)
8.950.322,46

Saldo a pagar 31/12/2014

R$
R$
R$

1.690.206,32
102.288,91
2.743.195,66

6.3.1 Análise crítica
Os valores inscritos como Restos a Pagar Processados, referente aos anos de 2011,
2012 e 2013, são de despesas legalmente empenhadas cujo objeto do empenho já foi recebido,
caracterizando-se como compromissos da Universidade de efetuar os pagamentos aos
fornecedores, que por motivos de documentação inadequada e/ou vencida, não ocorreram
ainda. Aguardamos resposta das empresas para o pagamento dos mesmos.
Os Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não
foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, aquelas em
que não ocorreram o recebimento de bens e serviços no exercício de emissão do empenho.
Foram analisados os valores pendentes de liquidação e/ou pagamento e levados a relação ao
Ordenador da Despesa por delegação, que de forma criteriosa, em conjunto com a
Coordenadora do Departamento de Contabilidade, verificaram a pertinência da manutenção
dos empenhos inscritos. Em casos onde não haveria a possibilidade de entrega, foi efetuado o
cancelamento, com a advertência no SICAF - Sistema de Cadastramento de Fornecedores,
pelo descumprimento contratual firmado.
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6.4 Transferências de Recursos
Inicialmente, atender-se-á, neste capítulo, as informações relativas à PARTE B DO
ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013, relativa ao conteúdo específico da UJ, no qual se
requer a relação de projetos desenvolvidos pelas Fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994.
Em 2014, a UFCSPA elaborou norma que disciplinou o relacionamento entre a
instituição apoiada (UFCSPA) e as fundações de apoio, a qual, após a análise da Câmara de
Legislação e Normas – CLN, foi aprovada pelo Conselho Universitário – CONSUN, por meio
da Resolução n.º 19/2014.
Adicionalmente, também em 2014, iniciaram-se as tratativas para fins de
credenciamento de fundações de apoio como apoiadoras da UFCSPA. Todavia, até o final do
exercício de 2014, não houve manifestação do GAT (Grupo de Apoio Técnico) vinculado ao
Ministério da Educação e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem
competiria tal autorização, razão pela qual não houve projetos desenvolvidos com fundações
de apoio no exercício em questão.
6.4.1 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos
três últimos exercícios
Quadro A.6.4.1 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos
exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

CNPJ:

92.967.595/0001-77

UG/GESTÃO:

154032/15270
Quantidade de
Instrumentos
Celebrados em Cada
Exercício

Modalidade

2014
Convênio

2013

2012

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)
2014

2013

2012

1

1.500.000,00

Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de
Compromisso
Totais
Fonte: SICONV

1

-

-

1.500.000,00
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6.5

Suprimento de fundos

Quadro A.6.5.1 - Concessão de Suprimento de fundos
Meio de Concessão
Exercício
Financeiro

2014
2013
2012
Fonte: SIAFI

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Cartão de Pagamento do
Governo Federal

Conta Tipo B

Código

Nome ou
Sigla

Quantidade

154032
154032
154032

UFCSPA
UFCSPA
UFCSPA

0
0
0

Valor Total
-

Quantidade
45
54
50

Valor do
maior limite
individual
concedido

Valor Total
141.000,00
185.220,48
148.712,82

8.000,00
6.000,00
4.000,00
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Quadro A.6.5.2 - Utilização de Suprimento de Fundos
Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Conta Tipo B
Saque

Fatura

Exercício
Código

Nome ou
Sigla

Quantidade

2014

154032

UFCSPA

0

2013

154032

UFCSPA

0

2012

154032

UFCSPA

0

Fonte: SIAFI

Valor Total

-

Quantidade
53

Valor Total
(a)

Valor das
Faturas (b)

12.332,80

88.692,32

-

74

21.554,38

143.359,85

-

50

11.529,32

98.556,08

Total (a+b)

101.025,12
164.914,23
110.085,40
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6.5.3 Classificação dos gastos com suprimento dos fundos
Quadro A.6.5.3 – Classificação dos Gastos com suprimento de fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de
Despesa

154032

UFCSPA

339030

154032

UFCSPA

3339039

Subitem da Despesa
01
03
04
06
07
09
11
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
28
29
36
42
44
05
10
14
15
16
17
20
22
24
26
46
59
63
65
66
67
74
78
83

Total
963,56
1.318,88
910,91
1.282,73
34.794,72
394,06
25,56
1.572,99
2.054,37
1.759,88
683,41
12,37
1.320,13
1.414,72
15.739,77
3.145,49
11.790,02
539,84
309,23
12,74
21,89
190,14
298,13
2.247,78
302,36
1.439,96
2.854,62
3.406,99
1.131,55
1.039,82
469,66
27,49
457,57
1.425,48
2.231,17
1.007,13
156,93
549,74
1.145,29
531,42
44,62
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6.5.4 Análise crítica
Suprimento de Fundos trata de regime de adiantamento aplicável aos casos de
despesas expressamente definidos em Lei, que consiste na entrega de numerário a servidor,
sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realização de despesas, que
pela excepcionalidade, e sob sua responsabilidade, deverá utilizar da maneira correta.
Realizamos análise da concessão e utilização dos últimos três exercícios (2012, 2013
e 2014) e, contatamos que, em relação ao ano de 2013, a utilização foi 38,74% a menor em
relação ao ano de 2013, e em relação ao ano de 2012, uma redução de 8,23%. Todas as
prestações de contas foram devidamente analisadas e aprovadas durante o exercício de 2014,
comprovando o esforço da Universidade em orientar os supridos para a correta utilização dos
Suprimentos de Fundos.

7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
7.1 Estrutura do pessoal da unidade
7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da Unidade
Jurisdicionada
O perfil do quadro de servidores ativos da UFCSPA é demonstrado por meio dos quadros a
seguir:

Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ
Ingressos
no
Exercício

Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

526

526

71

33

-

-

-

-

525

525

71

33

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

- -

-

-

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

1 1

-

-

-

-

-

2. Servidores com Contratos Temporários

4 4

5

7

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

1 1

-

-

76

40

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

-

531

531

Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

195

331

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

195

330

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

-

-

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

-

1

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

4

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

1

-

196

335

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
da UJ
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2.
Servidores
de
Carreira
em
Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

Ingressos
no
Exercício

Egressos no
Exercício

Autorizada
1

Efetiva
1

1

1

121
121

121
121

11
11

11
11

122

122

11

11

Análise Crítica
A força de trabalho atual da UFCSPA é composta por um total de 526 servidores em
cargos efetivos, sendo destes 195 técnicos administrativos (área meio) e 331 docentes (área fim).
No exercício de 2014, a UFCSPA contou com o ingresso de 71 novos servidores de carreira,
contratações realizadas mediante aposentadorias, vacância e novas autorizações do MEC.
A quantidade de servidores de carreira egressos da UFCSPA no período foi de 33, sendo
estes em sua grande maioria egressos por motivo de aprovação em novo concurso público. Este
grande número de desligamentos por motivo de vacância (aprovação em outros concursos) afeta de

forma extremamente negativa a força de trabalho da instituição, tendo em vista que estes servidores
egressos, normalmente, contam experiência na UFCSPA e ainda, grande parte deles, contam com
cursos de aperfeiçoamento realizados às custas da universidade. O principal motivo do elevado
número de egressos por vacância é o fato de as carreiras dos servidores de carreira contarem com
baixa remuneração e com plano de carreira muito limitado.
Ainda, com relação à forca de trabalho, a UFCSPA lançou em 2014 edital de concurso
público de servidores técnicos administrativos para o preenchimento dos cargos vagos na
instituição. A contratação de docentes também ocorreu por meio de concurso público em diversas
áreas no período de 2014.
Como análise final, nota-se que o quadro da força de trabalho da UFCSPA apresenta-se
muito defasado em comparação com a quantidade ideal de servidores, principalmente pela falta de
autorização pelo MEC para novas contratações, tendo em vista que a instituição segue em
crescimento com a abertura de novos cursos a cada ano.
Com relação à distribuição da força de trabalho, a PROAD é responsável pelo acolhimento
dos servidores técnicos administrativos, enquanto a PROGRAD realiza o recebimento de servidores
docentes.
Os servidores docentes são distribuídos, pela PROGRAD, em departamentos, em
conformidade com o edital de concurso público a que se submeteram. Os servidores técnicos
administrativos são distribuídos pelos departamentos da UFCSPA, após realização de entrevistas
pela PROAD, visando a adequar, dentro do possível, a formação do servidor com a necessidade
institucional. Em ambos os casos, docentes e técnicos administrativos, a UFCSPA conta com
programas de acolhimento gerenciados pela Pró-reitoria de vínculo.
Quanto à estrutura de CDs e FGs, conforme as informações constantes no quadro 7.1.1.3, o
atual número de funções disponíveis na UFCSPA mostra-se insuficiente considerando-se a
necessidade institucional de criação de novos setores/departamentos em sua estrutura
organizacional, fato decorrente da expansão verificada na universidade nos últimos anos que gera a
necessidade de novas funções para os novos coordenadores de setores/departamentos.
7.1.2 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
Qualificação
A implementação do mapeamento de competências não foi realizada na UFCSPA. No
entanto, no que tange à distribuição da força de trabalho, a universidade realiza uma avaliação com
os servidores ingressantes visando a tomar conhecimento de sua formação e de suas respectivas
experiências profissionais anteriores. A alocação dos servidores ocorre, portanto, aliando tal
conhecimento à necessidade institucional e o cargo para o qual o servidor foi concursado.
As tabelas abaixo apresentam a qualificação dos servidores docentes e servidores técnicosadministrativos da UFCSPA:
Tabela 20 - Composição do corpo docente em 2014
Titulação
Número de docentes
Graduação/Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

14
36
285
335

Tabela 21 - Composição do corpo técnico-administrativo em 2014
Titulação
Número de técnico-administrativos
Ensino Médio
37
Graduação
64
Especialização
70
Mestrado
18
Doutorado
5
Outros
2
Total
196
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

Programas de capacitação dos servidores técnico-administrativos
O estabelecimento de uma política de gestão de pessoal constitui um dos objetivos do
Plano de Metas – Gestão 2013-2017 da UFCSPA. E a “ampliação de ações de capacitação e
qualificação dos técnicos-administrativos” encontra-se como uma variável de ação para a UFCSPA.
Nesse contexto, e como parte integrante do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento
dos Servidores Técnico-Administrativos da UFCSPA (PCSTA), o qual foi aprovado após
discussões conjuntas da Administração com a CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de
Carreira), a UFCSPA, por meio de sua Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), oferece ações
anuais de capacitação como forma de facilitar o desenvolvimento de competências individuais de
seus servidores técnico-administrativos.
Imbuída nesse objetivo, no ano de 2014, 73% dos servidores técnicos-administrativos da
instituição realizaram ações de capacitação nas dependências da própria universidade (ações de
capacitação internas), participando de cursos desenvolvidos, dentre outras instituições, pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e pela Fundação de Articulação e
Desenvolvimento de Políticas Públicas para as Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas
Habilidades no Rio Grande do Sul (FADERS).
Quanto aos resultados alcançados, a pesquisa de satisfação dos usuários dos cursos de
educação profissional desenvolvidos pelo SENAC (Qualidade no Atendimento ao Público,
Atualização em Administração Pública, Informática Avançada, Desenvolvendo a Satisfação Pessoal
e Profissional, Pessoas com Deficiência e Serviço Público) denotou índice de satisfação acima de
90%, fato que comprova o êxito institucional no oferecimento de tais ações.
Além dos cursos desenvolvidos pelo SENAC, aos servidores que atuam nos mais
diferentes trâmites administrativos dos processos licitatórios foi realizada importante ação de
capacitação relativa ao “Regime Diferenciado de Contratações – RDC”, do qual participaram 16
servidores técnico-administrativos.
Além das ações realizadas internamente, os servidores técnicos-administrativos realizaram
mais de 40 ações de capacitação externas, tais como os cursos ministrados pela Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP) e diversas participações na Semana de Administração Orçamentária,
Financeira e de Contratações Públicas.

Tabela 22 – Números de ações de capacitação e de servidores capacitados em 2014
AÇÃO

Nº DE AÇÕES

SERVIDORES

115

99

visual

11

11

RDC

16

16

Cursos Senac

61

53

Cátedra em Gestão Universitária

9

9

LIBRAS

18

10

Aprendizagem externa

55

42

Eventos (congressos, cursos, reuniões)

44

34

RNP

11

8

170

141

Aprendizagem em serviço
Atendimento a pessoa com deficiência

TOTAL

Programa de capacitação dos servidores docentes
Compete à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) a implementação das ações de
capacitação relativas ao “Programa de Formação Continuada para Docentes da UFCSPA”, o qual,
no ano de 2014, abrangeu a realização dos seguintes cursos: Curso de Formação Continuada de
Professores Ingressantes; Curso de Ambientação acadêmica; Curso de Formação Continuada
Avançado; Autorregulação da Aprendizagem; Curso para Tutores; Curso “o que é o Programa de
Tutoria na UFCSPA?” ; Curso “Reflexões sobre o Programa de Tutoria”; Curso de Formação
Básica: oficina do ambiente virtual de aprendizagem; Curso Formação Básica em EAD; Curso de
Formação Avançada: metodologia para desenvolvimento de cursos em EAD; Oficina Moodle 2.6;
Libras e Curso para ensino de disciplinas em língua inglesa.
No exercício de 2014, foram realizadas 419 ações de capacitação dos servidores docentes
da UFCSPA, sendo que 68% destas foram realizadas dentro da própria instituição nos cursos acima
relacionados.
Adicionalmente, a instituição incentivou a participação de 57 docentes em ações de
capacitação externas, custeando mais de 100 ações, divididas em cursos, seminários e congressos
realizados fora das dependências da universidade.
Também merece destaque o esforço institucional no sentido de qualificar seus servidores docentes e técnicos administrativos - para obterem soluções de excelência de gestão. Exemplo desse
esforço, foi a realização, dentro das dependências da universidade, do “Seminário de Dirección
Estratégica de Instituciones de Educación Superior de Brasil”, desenvolvido pela Cátedra UNESCO
de Dirección Universitaria/Universidad Politécnica de Cataluña, instituição de renome internacional
com expertise reconhecida na área.
Nesse mesmo viés de qualificação da gestão, destaca-se, em 2014, a contratação do
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), associação civil especializada na área de
gestão estratégica/excelência em gestão, com foco na sustentabilidade, com vistas à realização de
diagnóstico do sistema de Gestão da UFCSPA. Participaram desta ação servidores docentes e

técnico-administrativos, atuantes nos mais diversos setores da instituição, além de integrantes da
Alta Direção da instituição.
Demonstrando sua constante preocupação com as questões de acessibilidade, a
universidade desenvolveu, em 2014, além do Curso de Libras, o qual foi oferecido tanto para
professores como para técnicos-administrativos, o curso “Assessoramento/Atendimento de Pessoa
com Deficiência Visual”, e o curso “Pessoas com Deficiência e Serviço Público”, além de módulo
específico dentro do curso Qualidade no Atendimento ao Público, do qual participaram 8 técnicosadministrativos.
Conclusões
Considerando a capacitação de docentes e de técnicos-administrativos, em 2014, 294
(55,7%) servidores da UFCSPA realizaram um total de 589 ações de capacitação. Participaram dos
cursos, docentes e técnicos-administrativos ocupantes e não-ocupantes de cargos gerenciais.

Tabela 23 - Servidores da UFCSPA capacitados em 2014:
NÚMERO

%

Técnicosadministrativos

141

72,7

Docentes

153

45,8

Dirigentes*

75

56,8

Servidores

294

55,7

A UFCSPA, ao incentivar que todos seus servidores realizem ações de capacitação e ao
oportunizar a participação da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira) na
identificação das necessidades dos servidores para o desenvolvimento das atividades inerentes a seu
cargo, não só estimula o aprimoramento da qualificação de seus servidores, como também busca
conciliar as competências necessárias aos cargos com a qualificação de seus servidores.

7.1.3 Custos de pessoal da Unidade jurisdicional
Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal
Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Tipologias/
Exercícios

Despesas Variáveis
Retribuições Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

55.354,50

215.971,19

Total

Membros de poder e agentes políticos

Exercícios

014
013
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

014

19.733.452,83

3.237.446,32

14.289.285,95

2.328.587,37

976.348,25

186.822,08

41.023.268,49

013
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

014
013
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)

Exercícios
014

58.991,04

4.915,92

3.277,28

4.476,00

71.660,24

013
Servidores cedidos com ônus

Exercícios

014

219.909,00

.. 21.131,01

21.053,17

17.985,00

1.750,58

1.043,76

282.872,52

013
Servidores com contrato temporário

Exercícios

014

225.562,08

013
Fonte: Departamento de Recursos Humanos

12.609,54

7.362,08

18.876,00

264.409,70

7.1.4 Irregularidades na área de pessoal
7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
A universidade adota, tanto no ato de posse, quanto nos eventuais recadastramentos, a
utilização de formulários específicos do DRH onde os servidores apontam a ocorrência de outros
vínculos.
Além disso, a UFCSPA recebe Auditoria ou pedido de informações de órgãos de controle
externo (SECEX-RS/TCU e CGU) e adota as medidas administrativas pertinentes (sindicância ou
PAD) já elencadas no subitem 2.3 deste Relatório de Gestão.
No exercício de 2014, encontravam-se em averiguação de situação irregular, por
solicitação de órgão de controle externo (CGU e SECEX / TCU), um processo de acúmulo de
cargo, com PAD de um servidor ativo, e, em relação a acúmulo de pensões ou de cargos por
servidores aposentados, um total de seis processos, referentes a seis servidores, dos quais cinco
foram concluídos.
No que tange às providências adotadas para regularizar a situação dos servidores que
acumulem cargos, funções ou empregos públicos irregularmente, tomando-se como parâmetro o
artigo 133, da Lei 8.112/1990, informa-se que, em 2014, a UFCSPA não realizou notificações
relacionadas a acúmulo de cargos públicos de aposentados, uma vez que não houve determinação
do TCU ou CGU para tal providência.
7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos
Neste item, e seu quadro correspondente (Quadro A.7.1.4.2 - Cargos e atividades inerentes
a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada) não se aplica a UFCSPA, pois
a universidade não detém em seu quadro servidores terceirizados que ocupam ou exercem cargos ou
atividades típicas de categorias funcionais do plano de cargos da unidade.
7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas
Os principais riscos identificados na área de gestão de pessoas estão relacionados à alta
rotatividade de servidores por motivo de baixa remuneração e falta de incentivo à carreira, bem
como a demora para liberação de novas vagas para compor o quadro de pessoal pelo MEC.

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
A UFCSPA não estabelece indicadores de produtividade gerais, porém, tem estabelecido
um programa de avaliação do servidor a cada 1,5 anos, que passa a ser parte do processo de
progressão na carreira. Além disso, a universidade dispõe de um sistema de avaliação do estágio
probatório do servidor, o qual define a continuidade (ou não) do servidor no quadro da Instituição.

7.2 Contratação de mão de obra de apoio e estagiários
Quadro A.7.2.1 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
UG/Gestão: 154032

CNPJ: 92.967.595/0001-77
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

2013

Área

Natu
reza

V

O
2011

Identificação
do Contrato

F

02/08/13

01/08/2015

30 30

2

2

-

28/08/15

40

1

1

-

11/2011

Observações:

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

C

40

P

Sit.

S

Fim

Ondrepsb RS
Limpeza
e
Serviços
Especiais Ltda
(10.859.014/0
001-19)
29/08/11

P

M

Início

19/2013

Fonte: Departamento de Compras e Contratos

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

MZ
Segurança
Privada
Ltda (13.624.
934/0001-46)

L

O

Empresa
Contratada
(CNPJ)

C

P

C

-

P

-

P

Quadro A.7.2.2 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
UG/Gestão: 154032

CNPJ: 92.967.595/0001-77
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

2013

Área

Naturez
a

11

O
2009

2010

2011

2012

19/2009

23/2010

02

M

S

P

C

P

C

14

20

27

20

-

1

P

02/11/15

-

-

8

8

-

-

P

07/12/09

06/12/14

-

-

1

1

-

-

P

PGS
Comércio e
Representaç
29/10/10
ões Ltda

28/10/14

-

-

1

1

-

-

P

Rural
Rental
Service
Ltda

O

29/2010

Lazzari
Turismo
Ltda

O

05/2012

Braserv
Ltda

12

F
C

13/2009

Fim

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

P

Moa
Manutenção
e Operação
03/11/09
Ltda

03

O

Início

32/2013

02

O

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas

Hamirisi
Serviços de
Limpeza e
Conservaçã
o Ltda

09

E
2009

Identificaçã
o do
Contrato

Sit.

25/11/15

25/11/13

03/01/11

02/01/16

-

-

1

1

-

-

P

12/01/12

11/01/16

1

1

-

-

-

-

P

Observações: -

LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
Fonte: Departamento de Compras e Contratos

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino
Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)
Efetivamente contratada.

7.2.3 Análise crítica dos itens 7.2.1 e 7.2.2
Conforme informações obtidas junto à Prefeitura do Campus da UFCSPA, responsável
pela fiscalização de todos os contratos de serviços com locação de mão-de obra, não houve
quaisquer ocorrências ou interrupção na prestação dos serviços continuados realizados pelas
empresas Braserv Ltda, Lazzari Turismo Ltda, Moa Manutenção e Operação Ltda e Rural Rental
Service Ltda e MZ Segurança Privada Ltda.
Já em relação às empresas Hamirisi Serviços de Limpeza e Conservação Ltda e Ondrepsb
RS Limpeza e Serviços Especiais Ltda, contratadas, respectivamente, para prestação de serviços de
apoio administrativo e serviços de limpeza e conservação foram relatados descumprimentos
contratuais relacionados, especialmente, à falta de postos de trabalho sem a devida cobertura. Para
ambos os casos foram feitas glosas de valores nas faturas das contratadas bem como, aplicação de
advertências.
Finalmente, destacamos que não houve, no ano de 2014, relatos ou problemas referentes à
não quitação de salários e verbas trabalhistas em nenhuma das empresas contratadas.
7.2.4 Contratação de Estagiários
O quadro a seguir visa a demonstrar a composição do quadro de estagiários da UFCSPA.
Quadro A.7.2.4 – Composição do Quadro de Estagiários
Nível de
escolaridade

1º Trimestre
1.
Nível
superior
1.1
Área
Fim
1.2
Área
Meio
26
2.
Nível
Médio
2.1 Área
Fim
2.2
Área
Meio
03
3.
Total
29
(1+2)

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre

Despesa no
exercício
(em R$ 1,00)

24

18

19

135.720,00

02

01

01

6.090,00

26

19

20

141.810,00

Análise Crítica:
O quadro 7.2.4. apresenta a composição do quadro de estagiários que participam do
Programa de Estágios Administrativos na UFCSPA, conforme nível de escolaridade exigido e sua
lotação na estrutura administrativa da Instituição.
A UFCSPA possui um Programa de Estágios Administrativos, com regulamentação interna
dada pela Ordem de Serviço nº 04/2014/PROAD, respeitando a Lei Geral de Estágios
nº11788/2008. A contratação do estagiário inicia-se pela solicitação do setor/departamento
requisitante junto à PROAD, a quem compete a autorização da abertura da vaga, respeitando-se a
quantidade de vagas autorizadas pelo MEC para a Instituição, bem como a análise da justificativa
apresentada para a contratação. Uma vez aprovada, a vaga de estágio é aberta junto à empresa
conveniada para divulgação, observando-se a área de interesse e de aptidão do curso com as

atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário. Após a abertura da vaga, os interessados contatam
diretamente o setor/departamento requisitante na UFCSPA, a quem compete a seleção do candidato.
Após selecionado o estagiário é encaminhado à PROAD para encaminhamento da documentação e
demais trâmites administrativos e posterior início do estágio.

8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
Neste capítulo serão evidenciados a forma como a instituição gere sua frota de veículos
automotores, bem como os imóveis sob sua responsabilidade. Destaca-se que o subitem 8.2.3 da
Portaria TCU 90/2014 (Imóveis funcionais da União sob a responsabilidade da UJ) não se aplica a
UFCSPA.

8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
A UFCSPA não possui veículos automotores próprios, bem como não possui em seu
quadro de servidores o cargo de motorista. Assim, fez-se necessária a contratação de terceiros para
atender a esta demanda da Universidade. Desse modo, amparando-se na Lei Federal nº. 8.666/93 e
demais alterações pertinentes, realizaram-se contratações.
Tais contratações tiveram importância primordial para as atividades da UFCSPA,
permitindo maior mobilidade em serviços de entrega de correios, deslocamento de documentos,
equipamentos e prestações de serviços em outros locais, proporcionado agilidade na execução de
tarefas.
Pelo Pregão Eletrônico nº 049/2014, contratou-se a empresa Pontual Autolocadora, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.568.594/0001-31, por meio do Contrato nº45/2014, cuja vigência é de
06/12/2015 para prestação de serviços continuados de transporte de documentos, mercadorias,
equipamentos, cargas e servidores, mediante a disponibilização de veículos com motorista,
combustível e demais insumos.
Pelo Pregão Eletrônico nº 019/2010, contratou-se a empresa Lazzari Turismo Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 93.892.115/0001-19, por meio do Contrato nº 029/2010, com vigência
atual de até 02/01/2016 para a prestação de serviços de locação de um (01) veículo, três volumes,
tipo sedan, quatro (04) portas laterais, preto, com capacidade para cinco (05) passageiros para
transporte executivo.
Nestes contratos firmados, estão incluídos os custos associados à manutenção da frota. No
que concerne à estrutura de controle existente na UFCSPA para assegurar a prestação de serviço de
transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente, utilizam-se planilhas de controle
de quilometragem e de horários de serviços pelo Fiscal de Contrato.

8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário
8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de
Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2014
2013
4
2
4
2
4
2

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Rio Grande do Sul
BRASIL
Porto Alegre
Subtotal Brasil

Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

4

2

Fonte:SPIUNET

8.2.2 Imóveis sob a responsabilidade da UJ, exceto imóvel funcional
Quadro A.8.2.2.1 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional

UG

RIP
8801.0
15403
0515.5
2
00-5
8801.0
15403
0454.5
2
00-4

Regi
me

Estado
de
Conser
vação
2

1

Valor do Imóvel
Valor
Histórico
2.211.058,65

1.130.000,00
Total

Fonte: SPIUNET e SIAFI

Data da
Avaliação
10/12/2013

10/12/2013

Despesa no Exercício
Valor
Reavaliado

Com
Reformas

Com
Manutenção

89.694.954,70

503.135,64

254.373,02

4.668.327,98

503.135,64

254.373,02

8.2.2.2 Cessão de espaço físico em imóvel da União
Quadro A.8.2.2.2 Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ
Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP

8801.00515.500-5

Endereço

Rua Sarmento Leite, 245. Porto Alegre/RS

CNPJ

11.421.202/0001-23

Nome ou Razão Social

Restaurante Iguaria Palace Ltda.

Atividade ou Ramo de
Atuação

Restaurantes e similares

Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação

Finalidade do Uso do Espaço
Exploração comercial exclusiva no preparo e venda de refeições.
Cedido

Caracterização da
Cessão

Prazo da Cessão

12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
meses. Vigência inicial: 01/03/2011 a 29/02/2012.

Caracterização do Espaço
Cedido

Área localizada no Prédio II da UFCSPA (8º e 9º pavimentos).

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente

R$ 8.168,02 (aluguel mensal) + 5% referente ao ressarcimento de despesas de água,luz,
telefone e outros encargos + consumo gás medido no mês.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS (UG: 154032)
No exercício de 2014 os recursos foram utilizados para pagamento de aúxílios
estudantis e anuinades de entidades representativas de classe.

Recolhimento de 5% do valor mensal do aluguel referente ao ressarcimento das
Forma de Rateio dos Gastos
despesas com água, luz, telefone e outros encargos. Adicionalmente, também é
Relacionados ao Imóvel
recolhido o valor correspondende ao consumo de gás do mês.

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP

8801.00515.500-5

Endereço

Rua Sarmento Leite, 245. Porto Alegre/RS

CNPJ

05.218.068/0001-65

Nome ou Razão Social

Marcelo Almeida da Silma - ME

Atividade ou Ramo de
Atuação

Comércio varejista de artigos de papelaria

Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação

Finalidade do Uso do Espaço
Exploração exclusiva de serviços de reprografia, encadernação e plastificação.
Cedido

Caracterização da
Cessão

Prazo da Cessão

12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
meses. Vigência inicial: 01/08/2010 a 31/07/2011.

Caracterização do Espaço
Cedido

Área de 26m² no subsolo do Prédio Principal da UFCSPA.

Valores e Benefícios
R$ 1.937,48 + 1% referente ao ressarcimento de despesas de água,luz, telefone e outros
Recebidos pela UJ Cedente encargos.
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS (UG: 154032)
No exercício de 2014 os recursos foram utilizados para pagamento de aúxílios
estudantis e anuinades de entidades representativas de classe.

Forma de Rateio dos Gastos Recolhimento de 1% do valor mensal do aluguel referente ao ressarcimento das
Relacionados ao Imóvel
despesas com água, luz, telefone e outros encargos.

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP

8801.00515.500-5

Endereço

Rua Sarmento Leite, 245. Porto Alegre/RS

CNPJ

89.126.049/0001-07

Nome ou Razão Social

Focchesatto Comércio de Alimentos Ltda.

Atividade ou Ramo de
Atuação

Restaurantes e similares

Forma de Seleção do
Cessionário

Licitação

Finalidade do Uso do Espaço Exploração comercial exclusiva no preparo e venda de produtos alimentícios com
Cedido
lanchonete e cafeteria.

Caracterização da
Cessão

Prazo da Cessão

12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
meses. Vigência inicial: 10/10/2012 a 09/10/2013.

Caracterização do Espaço
Cedido

Área de 88m² no 2º pavimento do Prédio Principal da UFCSPA.

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente

R$ 4.056,38 + 5% referente ao ressarcimento de despesas de água,luz, telefone e outros
encargos.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS (UG: 154032)
No exercício de 2014 os recursos foram utilizados para pagamento de aúxílios
estudantis e anuinades de entidades representativas de classe.

Forma de Rateio dos Gastos
5% referente ao ressarcimento de despesas de água,luz, telefone e outros encargos.
Relacionados ao Imóvel

8.2.3 Análise crítica
A Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre possui,
com registro no SPIU (Sistema de Patrimônio da União), apenas 02 (dois) imóveis, com suas
reavaliações feitas, por empresa especializada, no ano de 2013, e como não teve alterações,
permaneceram com os mesmos valores em 2014. Constam dos seguintes registros:
•
RIP 8801.00515.500-5 – Prédio da UFCSPA – Rua Sarmento Leite, nº 245,
Centro Histórico, Porto Alegre - RS– Com 2 (dois) prédios construídos, e 1 (um)
em fase de conclusão;
•
RIP 8801.00454.500-4 – Terreno doado pela União para a construção do
Campus Santa Tereza, - rua Corrêa Lima, nº 1239 – Porto Alegre – RS.
Em 2014, a UFCSPA adquiriu 2 (dois) imóveis que estão em processo de registro
no SPIU, razão pela qual não foram discriminados no quadro A.8.2.2.1. Os números das
respectivas escrituras e matrículas seguem abaixo descriminados:
●
Matrícula nº 117.970 – Terreno situado no município de Canoas – região
metropolitana de Porto Alegre, na Rua Maria Zélia Carneiro de Fiqueiredo s/nº;
●
Matrícula nº 52.011 - Prédio situado em Porto Alegre, localizado na Rua da
Conceição, 434 e 432.

Diante do apresentado, denota-se que, em 2014, a UFCSPA teve acréscimo no seu
patrimônio imobiliário, demonstrando êxito no atingimento de ações previstas no Eixo
“Expansão sustentada da UFCSPA”, constante em seu Plano de Metas da Gestão 2013-2017.
As cessões de uso de espaço físico da Universidade têm por finalidade o atendimento
da comunidade universitária (alunos, professores, técnico-administrativos visitantes e público
em geral) em serviços que não fazem parte das atividades precípuas da Universidade.
Trata-se de espaços para exploração de atividades de alimentos
(restaurante/lanchonete) e atividades de reprografia, pois contribuem para que a comunidade
acadêmica tenha acesso a esses serviços dentro dos espaços físicos da Universidade.
Quanto aos valores cobrados nos contratos firmados, inclui-se o valor mensal mais as
taxas de energia elétrica, água/esgoto e lixo, após emissão de GRU expedida pelo
Departamento de Contabilidade às empresas dos respectivos contratos.
8.3 Bens imóveis locados de terceiros
Quadro A.8.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Locados de
QUANTIDADE
DETerceiros
IMÓVEIS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
UF 1

LOCADOS DE TERCEIROS PELA
UJ
EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013
1

1

1

1

Subtotal Brasil

1

1

Subtotal Exterior

1

1

Total (Brasil + Exterior)

1

1

Porto Alegre

BRASIL

EXTERIOR

Fonte: Divisão de Contratos

Análise crítica
A locação para instalar o Arquivo Central da UFCSPA, deu-se em novembro/2009, tendo
em vista a limitação de espaços existente. Efetuando-se anualmente, consulta ao SPUSuperintendência do Patrimônio da União do Estado do Rio Grande do Sul, para averiguação da
existência de imóvel disponível, a ser doado, com aproximadamente 650m², para a instalação
definitiva, contudo, diante da indisponibilidade de imóvel com as características solicitadas,
permanecemos com a locação pela necessidade da guarda dos documentos Institucionais.

9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
O quadro abaixo está estruturado de forma a apresentar os sistemas computacionais
existentes nas áreas consideradas mais estratégicas para o desenvolvimento dos macroprocessos
finalísticos da UFCSPA, identificando suas respectivas funções:
Sistemas computacionais utilizados

Funções

Sistema de Informações para o Ensino SIE e Portais relacionados

Sistema de Informação em que a instituição armazena e gerencia seus dados.
Módulos existentes: Gerenciamento e controle de acesso - SGCA (Sistema de
Gestão e Controle Acadêmico), contemplando os módulos: Protocolo, RH,
Acadêmico e respectivos portais (utilizando hoje o portal do aluno).

Sistema de Inscrição - Extensão

Sistema de Inscrição para eventos da extensão, com avaliação de trabalhos,
inscrição em bolsas, pagamento de inscrição etc.. Ex: Semana Acadêmica,
PID...

Sistema de importação de dados - SISU

Sistema de importação de dados do SISU para o sistema acadêmico da
instituição

Plataforma Moodle

Ambiente Virtual de Aprendizagem, comunicação síncrona e assíncrona,
utilizado como plataforma de ensino EAD, bem como software de apoio aos
cursos presencias.

Sistema de Inscrição - Eletivas,
Monitorias e Cursos de Férias

Plataforma web de solicitação de matrícula em disciplinas Eletivas, Monitorias
e Curso de Férias

Sistema de Avaliação Institucional

Software web que realiza através de formulários a avaliação da instituição
como: Estrutura, Discente e Docentes

Espaço Virtual de Almoxarifado - EVA

Software web que gerencia todas as atividades do setor de almoxarifado

Sistema de Patrimônio

Software web que gerencia todas as atividades do setor de Patrimônio.

Reitoria Digital

A Reitoria Digital UFCSPA é um canal de diálogo entre a Reitoria e a
comunidade, contando com participação interna e externa à UFCSPA, com o
objetivo de ampliar os mecanismos atuais de comunicação através do uso de
uma plataforma digital.

O quadro a seguir apresenta os sistemas que necessitam ser desenvolvidos na instituição,
restringindo-se, no entanto, àqueles considerados mais estratégicos para o desenvolvimento dos
macroprocessos finalísticos da UFCSPA.

Sistemas a serem desenvolvidos /
implementados
Portal do Professor
Sistema de Agendamento de Salas

Sistema de Extensão

Características
Com a finalidade de otimizar os processos dos docentes, integrando
diversas funcionalidades com o atual sistema acadêmico
Com o intuito de informatizar o processo de agendamento e
distribuição de salas usado atualmente na instituição.
O sistema permitirá agilidade no processo de planejamento,
execução, análise, acompanhamento e documentação das atividades
de extensão na UFCSPA.
Adicionalmente, dará origem a novos módulos e novas integrações
com outros sistemas.

Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014

O Quadro 9.1 apresenta os instrumentos celebrados entre a Fundação Universidade de Brasília e instituições da Área da Gestão em
Tecnologia da Informação.

Nº do
Contrato

Fornecedores
Objeto

Vigência

CNPJ

Custo

Denominação

Valores
Desembolsados
2014

03/2014

Licenças NTI

07/01/2014
à
07/01/2015

92.232.081/0001-73

Processor Informática S/A

R$ 217.383,46 (total)

R$ 217.383,46

18/2010

Suporte Catracas

11/10/2010
à
10/10/2015

91.620.690/0001-37

Rede & Imagem Tecnologias e
Consultoria de Sistemas Ltda

R$ 1.588,61 (mensal)
R$ 19.063,32(total)

R$ 19.063,32

23/2010

Serviços de Impressão e
Cópias

29/10/2010
à
28/10/2014

89.087.720/0004-92

PGS
Comércio
Representações Ltda

R$ 21.988,95 (mensal)
R$ 263.867,40 (total)

R$ 232.659,47

38/2014

Manutenção SIE

20/10/2014
à
21/10/2015

03.486.598/0001-69

AVMB
–
Consultoria e
Assessoria em Informática ltda

R$ 295.500,00

R$ 45.900,00

40/2014

Serviços de Impressão e
Cópias

29/10/2014
à
28/10/2015

92.732.676/0001-98

Copiadoras Astória Ltda-ME

R$ 25.837,00 (mensal)

R$ 0,00

e

10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

10.1 Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental
Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis

Avaliação
Sim

1.

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)?

2.

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a
associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

X

3.

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no
Decreto nº 7.746/2012?

X

4.

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto
7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

X

5.

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de
novembro de 2012?

X

6.

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os
tópicos nele estabelecidos?

X

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

X

7.

8.

Não
X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado:
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados
semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.

Considerações Gerais
Mesmo sem participar formalmente da A3P, a UFCSPA está comprometida com a
implementação de diversas ações, objetivando o cumprimento das metas definidas em seu PLS, e
que permeiam a Agenda Ambiental da Administração Pública. O prazo final, estipulado no PLS,
para implementação integral de suas metas, corresponde ao final do ano de 2015, quando os
resultados obtidos serão publicados.
No que pertine ao item 3 do quadro A.10.1, ressalva-se que a UFCSPA observa os
parâmetros do Decreto 7.746/2012 para todas as contratações de obras, serviços de engenharia e
serviços terceirizados. Em relação às demais contratações e aquisições ainda são necessários ajustes
para o efetivo cumprimento das disposições do referido decreto.

11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
01
043.584/2012-8
705/2014-1ª Câmara
DE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Código SIORG
00970

Comunicação Expedida
Of. 0284/2014-TCU/SECEX-RS
Código SIORG
00970

Descrição da Deliberação
Comunica o Acórdão 705/2014-TCU-1ª Câmara, Sessão de 25/02/2014, por meio do qual o Tribunal apreciou o
processo de Monitoramento, TC 043.584/2012-8, que trata de acumulação de cargos públicos no âmbito do Grupo
Hospitalar Conceição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Reitoria/PROAD/ DRH
00970
Síntese da Providência Adotada
Encaminhado ofício n.º 148/2012/GAB para TCU/SECEX/RS, em 30/12/2012, com as informações solicitadas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização da situação apontada
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não se aplica.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
02
001.397/2013-3
777/2014-Plenário
DE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Código SIORG
00970

Comunicação Expedida
Of. 0546/2014-TCU/SECEX-RS
Código SIORG
00970

Descrição da Deliberação
Comunica o Acórdão 777/2014-TCU-Plenário, Sessão de 02/04/2014, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo
de Monitoramento, TC 001.397/2013-3, que trata do Acórdão 6007/2012 - 1ª Câmara - UFCSPA sobre a continuação do
acompanhamento dos itens 1.6.1.3 e 1.6.1.6 do Acórdão 7951/2010 - 1ª Câmara referente a indícios de irregularidade
no processo seletivo para residência médica na UFCSPA.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
COREME – Comissão de Residência Médica
00970
Síntese da Providência Adotada
Realização das adequações solicitadas
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização da situação apontada
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não se aplica

11.1.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício
Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de
atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

01

011.735/2010-4

6285/2014-2ª Câmara

1.7

DE

Of. 13268/2014-TCU/SEFIP

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Código SIORG
00970

Descrição da Deliberação
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar a audiência da reitora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre à
época do Acórdão 1127/2011 - TCU - 2ª Câmara, para que apresente, no prazo de 15 (quinze), as razões de
justificativa pelo não cumprimento da referida deliberação, especificamente por não ter promovido a absorção e
consequente supressão da parcela de provimento judicial referente à URV (3,17%) nos proventos da servidora
matrícula SIAPE nº 434083, conforme estabelecido no item 9.4.2 do decisum;
1.7.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que promova, no prazo de 30
(trinta) dias, a exclusão da parcela de provimento judicial referente à URV (3,17%) nos proventos da servidora
matrícula SIAPE nº 434083; e
1.7.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que envie ao TCU, via
Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o estabelecido no item 9.5 do Acórdão 1127/2011 - TCU - 2ª
Câmara, novo ato de aposentadoria da servidora matrícula SIAPE nº 434083, livre da irregularidade apontada no
referido decisum.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/PROAD/ DRH

Código SIORG
00970

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Atendimento Parcial através do encaminhamento do ofício n° 062/2014- GAB para TCU/ SAFS /DF, em 28/11/2014,
com as informações solicitadas.
Há controvérsias, no entendimento de orientação do TCU, uma vez que se trata de decisão judicial transitada em
julgado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atendimento Parcial.

11.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no exercício

Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

01

OS: 201108976 – constatação: 003

2.1.1.1

Of. Nº 1357/2014/GAB/CGURegional/RS/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Descrição da Recomendação
Recomendação 001 – Planejar adequadamente as aquisições, levando-se em consideração, inclusive local de
instalação e equipamentos acessórios necessários de forma que os equipamentos adquiridos sejam instalados e
utilizados pela comunidade acadêmica, tão logo deem entrada no âmbito da UFCSPA.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/PROAD

Código SIORG
00970

Síntese da Providência Adotada
Em 20/11/2013 foram assinados os Termos de Convênio e de Cessão de Uso, publicados no Diário Oficial da União
nº 228, de 25/11/2013, seção 3, página 59, no qual a UFCSPA transfere para a UFRGS, por meio de Termo de Cessão
de Uso, o “Sistema de Esterilização Horizontal Automático”, da Marca Bauhmer, Modelo HI VAC II, Patrimônio nº
2314. O equipamento foi entregue à UFRGS em 20/12/2013 no Campus do Vale, responsável pelo recebimento do
equipamento e pela logística de instalação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização da situação apontada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atendimento total.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

02

OS: 201108976 – constatação: 015

2.1.1.1

Of. Nº 18602/2014/GAB/CGURegional/RS/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Descrição da Recomendação
Recomendação 002 – Recomendamos a apuração de responsabilidade pela contratação verbal dos serviços de
arquitetura, nos termos da Nota PF/PGF/UFCSPA – LDC Nº 005/2011, de 02/03/2011.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/PROAD

Código SIORG
00970

Síntese da Providência Adotada
Em 14/02/2014 foi encaminhado para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS, em Bento Gonçalves, o
relatório conclusivo entregue pela Comissão Sindicante para análise e manifestação do Procurador designado para
substituição, no período de férias, do Procurador chefe da UFCSPA.
Em 04/04/2014 o processo retornou ao Gabinete, sem manifestação do Procurador Federal atuante junto ao IFRS. Em
08/04/2014 o processo foi reencaminhado para análise e parecer da Procuradoria tendo retornado em 11/06/2014 com
manifestação pela inexistência de vícios e/ou ilegalidades na condução do feito pela Comissão Sindicante, conforme
Parecer nº 34/2014/PF-UFCSPA/PGF/AG. Com base no parecer da Procuradoria o Vice-Reitor no exercício da
Reitoria aprovou o Relatório Conclusivo da Comissão e determinou o arquivamento do processo na pasta funcional do
servidor.
Síntese dos Resultados Obtidos
Situação regularizada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atendimento total.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

03

SA: 201315733/001

Item do RA

Comunicação Expedida
SA - 02/01/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Descrição da Recomendação
1) Disponibilizar cópia (digitalizada) da Avaliação de Riscos realizada pelo gestor ou pela própria Auditoria Interna,
inerente ao objeto a ser auditado, e sua relevância, para cada ação de auditoria constante do PAINT/2014, nos termos
da exigência contida no art. 2º, parágrafo 1º, inciso II da IN SFC nº 01/2007, se existente;
2) Considerando a relevância dos temas a seguir, sugerimos que os mesmos sejam inseridos no PAINT/2014:
2.1) Avaliação das estruturas de controles internos instituída pela unidade com vistas a garantir que seus
objetivos estratégicos para o exercício fossem atendidos;
2.2) Avaliação objetiva acerca da aderência da UJ aos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, materiais de TI e na contratação de serviços ou obras, bem como sobre informações relacionadas à separação de
resíduos recicláveis descartados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/Auditoria Interna

Código SIORG
00970

Síntese da Providência Adotada
1) Como a Audin/UFCSPA é realmente nova e até o presente momento não havia sido realizado um trabalho profundo
sobre esse respectivo assunto partimos do entendimento que, primeiramente, os riscos mais relevantes são retirados
dos apontamentos realizados nos relatórios encaminhados para a Universidade da CGU e do TCU. As recomendações
e orientações elaboradas pela CGU e TCU em determinadas áreas da UFCSPA servem de subsídio para formação de
nossa Avaliação de Risco, pois são uma das principais referências que obtemos de um possível risco relevante futuro
sobre o objeto auditado. Finalmente, elas refletem para o estudo e formação das ações de auditoria interna que serão
elaboradas de acordo com o PAINT do respectivo ano.
2.1) Conforme sugestão da CGU, nós providenciamos a inclusão desta informação nas ações de auditoria interna em
relação aos itens de Gestão Patrimonial – Almoxarifado, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Suprimento de
Fundos (Cartão Corporativo), Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Licitações, Gestão de Suprimentos de
Bens e Serviços - Contratos de Serviços Continuados, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Inexigibilidades,
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Dispensas, Gestão Patrimonial – Patrimônio e Convênios.
2.2) Conforme sugestão da CGU, nós providenciamos a inclusão desta informação nas ações de auditoria interna em
relação aos itens de Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Licitações, Gestão de Suprimentos de Bens e
Serviços - Contratos de Serviços Continuados, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços – Dispensas e na Gestão de
Suprimentos de Bens e Serviços – Inexigibilidades.
Em janeiro de 2014 foi encaminhado o novo PAINT/2014, com as adequações solicitadas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Situação regularizada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atendimento total.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

04

SA: 201405468/001

Item do RA

Comunicação Expedida
SA – 13/02/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Descrição da Recomendação
Com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria em realização no âmbito desta Unidade, e em consonância com o
disposto no artigo 26, da Lei nº 10.180, de 06/02/2001, solicitamos o que segue:
1) Andamento das medidas adotadas quanto às possíveis irregularidades verificadas no exercício da dedicação
exclusiva pelos seguintes servidores:
a) M. B. da F. K. (CPF ***.001.938-**): pertencente ao quadro societário da empresa Expresso Porto Alegre Comércio
de Produtos para Animais e Jardinagem Ltda (CNPJ 04.836.882/0001-80), na condição de sócio administrador desde
12/12/2002;
b) P. A. D. A. (CPF ***.040.320-**): pertencente ao quadro societário da empresa D Azevedo e Graza Ltda – ME
(CNPJ 04.659.228/0001-49), na condição de sócio administrador desde 06/09/2001.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/PROAD/DRH

Código SIORG
00970

Síntese da Providência Adotada
a) Em 27/03/2014 foi aberto o Processo Administrativos Disciplinar nº 23103.001667/2014-81, para apuração dos
fatos.
Em 02 de maio de 2014, a Comissão de Inquérito reunida avaliou os documentos apresentados na defesa e concluiu o
processo administrativo, uma vez que houve prova documental da ausência de irregularidade administrativa por parte
da servidora. Assim, a Comissão recomendou que o processo fosse arquivado, tendo-o submetido à apreciação da
Reitora.
b) Em 27/03/2014 foi aberto o Processo Administrativos Disciplinar nº n.º: 23103.001666/2014-36, para apuração dos
fatos.
Em 02 de maio de 2014, a Comissão de Inquérito reunida avaliou os documentos apresentados na defesa e decidiu
concluir o processo investigativo, uma vez que houve prova documental da ausência de irregularidade administrativa
por parte do servidor. Assim, a Comissão recomendou que o processo fosse arquivado, tendo-o submetido à apreciação
da Reitora.
Em setembro de 2014 foi encaminhada a apresentação da regularidade dos servidores junto à Receita Federal, porém o
Órgão de Controle ainda não deu retorno a respeito da conclusão do caso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização da situação apontada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando conclusão do Órgão de Controle.

11.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício
Quadro A.11.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de
atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Código SIORG
00970

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

01

OS: 253440 – constatação: 004

2.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 18602/2014/GAB/CGURegional/RS/CGU-PR
Código SIORG

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

00970

Descrição da Recomendação
Recomendação: 001 – Efetuar a audiência mencionada em sua manifestação, solicitando ao servidor a apresentação de
documentação que comprove a regularidade da situação apontada e realizar os ajustes necessários com vistas a
regularizar a situação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Reitoria/PROAD/DRH

Código SIORG
00970

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Comissão de Sindicância Investigativa entregou o relatório final em dezembro/2014 e o processo foi encaminhado
para análise na Procuradoria Federal junto à UFCSPA.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando um posicionamento da Procuradoria Federal atuante junto à UFCSPA.

11.3 Declaração de Bens e Rendas estabelecidas na Lei nº 8.730/93
Quadro A.11.3.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ,
da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos
e Funções Obrigados
a Entregar a DBR

Situação em Relação
às Exigências da Lei
nº 8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Posse ou Início do
Final do
Exercício de
Final do Exercício de
Exercício
Cargo, Emprego ou Cargo, Emprego ou
Financeiro
Função
Função

Obrigados a entregar
a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art.
1º da Lei nº 8.730/93)

Entregaram a DBR
Não cumpriram a
obrigação
Obrigados a entregar
a DBR

Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não cumpriram a
obrigação

Funções
Comissionadas
(Cargo, Emprego,
Função de Confiança
ou em comissão)

Obrigados a entregar
a DBR

37

67

Entregaram a DBR

37

67

Não cumpriram a
obrigação

11.3.2 Situação do cumprimento das obrigações
Todos os servidores (100%) obrigados a entregar a DBR o fizeram em 2014. O
Departamento de Recursos Humanos é o responsável por gerenciar a recepção das DBRs e não
conta com sistema informatizado para tal. A entrega das DBRs se dá mediante a entrega da própria
DBR ou da autorização para acesso à base de dados da Receita Federal do Brasil, resguardado o
devido sigilo das informações.

11.4 Medidas adotadas em caso de dano ao erário
Considerando que não foram instauradas tomadas de contas especiais na instituição, este
item não se aplica a UFCSPA.

11.5 Alimentação SIASG e SICONV
Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, Fábio Lisboa Gaspar, CPF n° 909860400-53, Pró-reitor de
Administração, exercido na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o
exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.

Porto Alegre, 14 de abril de 2015.

Fábio Lisboa Gaspar
CPF: 909860400-53
Pró-reitor de Administração da UFCSPA

12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Neste capítulo objetiva-se elucidar a elaboração e a fidedignidade das informações
contidas nas demonstrações contábeis elaboradas pela UJ, além de prestar informações acerca da
implementação da sistemática de apuração de custos e acompanhar a implementação dos novos
critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público.
Informa-se que os itens 12.5 (Demonstrações contábeis e notas explicativas previstas na
Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008), 12.6
(Demonstrações contábeis e notas explicativas exigidas pela Lei nº 6.404/1976), 12.7 (Composição
acionária das empresas estatais) e 12.8 (Relatório de auditoria independente) não se aplicam à
instituição.
12.1 Medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas normas
brasileiras de contabilidade aplicadas ao Setor Público
Por determinação Legal, constantes na NBC T 16.9 e NBC T 16.10 e da macrofunção
02.03.30 (item 32) da Secretaria do Tesouro Nacional, a Fundação Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre tem adotado todas as providências necessárias para a utilização
plena destas normativas, na contabilização e registro das depreciações dos bens móveis e imóveis,
referente ao ano de 2014.
As taxas utilizadas para depreciação (vida útil, valor residual), são os descritos no item 27,
como segue:
27. O administrador deverá seguir a tabela de vida útil abaixo, estabelecida
para cada conta contábil. Essa definição deve-se à necessidade de
padronização de critérios dos órgãos da Administração Pública direta,
autarquias e fundações públicas pertencentes ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social para geração de dados consistentes e comparáveis. Essa
padronização viabilizará a divulgação nas notas explicativas do Balanço Geral
da União dos critérios adotados para depreciação. Assim, mesmo havendo
diferenças relativas às características de cada item classificado na mesma
conta contábil, deverá ser aplicado o critério padrão de vida útil, devido às
limitações operacionais dos sistemas, compreensão da informação e
representatividade. Pelo mesmo motivo, o valor residual dos bens também
será padronizado e deverá seguir o especificado na tabela abaixo.

No exercício de 2014, a variação da situação líquida do patrimônio, devido à depreciação,
importou no valor de R$ 1.201.943,61 (Um milhão, duzentos mil e novecentos e quarenta e três
reais e sessenta e um centavos).

12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas
Prejudicado o preenchimento deste item, pois as universidades federais ainda não
implantaram o Sistema de Custos, tendo em vista que está em fase de desenvolvimento do sistema
pelos Órgãos do Ministério da Educação e Tesouro Nacional.
12.3 Conformidade contábil
Análise da Conformidade Contábil e da Conformidade de Gestão da Fundação Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, referente ao ano de 2014, foi realizada com base nas
macrofunções: 020314 – Conformidade de Registro de Gestão e 020315 – Conformidade Contábil,
expedidas pelo Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda.
Situações verificadas e suas providências:
• Falta/evolução incompatível de Registro de depreciação de ativos permanentes:
Foi verificada a falta de registro de depreciação dos bens do ativo permanente, que deveriam
ser realizados mês-a-mês, porém realizou-se num único lançamento no mês de
dezembro/2014. Após acertos no sistema patrimonial, foi expedido documento com as
depreciações acumuladas no período, pelo Departamento de Patrimônio da UFCSPA e
efetuado o registro contábil;
• Comprovação do suprimento de Fundos fora do prazo fixado:
Ocorreram 04 (quatro) situações que os supridos solicitaram as prorrogações para a
comprovação documental, não para o período de execução. Foram advertidos pelo
Departamento de Contabilidade para que observassem os prazos pré-estabelecidos e,
posteriormente não ocorreram mais atrasos, dando cumprimento à legislação vigente;
• Falta de registro de Conformidade de Registro de Gestão:
Nos meses de abril e maio/2014 não ocorreram a conformidade de Registro de Gestão, por
não ter sido designado servidor para a sua realização, tendo em vista que à servidora
oficialmente designada, entrara em Licença-Saúde. Foi oficializado a substituição através de
Portaria da Pró-Reitoria de Administração, com data de 27/06/2014;
• Limite para empenho e prazos de utilização:
Com o corte para limite de empenho, a Universidade ficou com dificuldades para execução
de contratações, com isso, teve que, em algumas vezes, efetuar o cancelamento de alguns
empenhos estimativos para obter limites para atendimento de outras contratações que se
fizeram necessárias.
Deixamos registrado também, a dificuldade da Universidade de executar o orçamento dentro
do exercício, devido ao prazo estipulado pelo Ministério da Educação, para encerramento do
prazo de execução do empenho, na segunda quinzena de novembro, ocasionando a
devolução de valores orçamentários tão necessários e com licitações ainda em andamento.
• Segregação de Funções:
Não ocorreu segregação de funções, a nível contábil, orçamentário e patrimonial na
UFCSPA.
Após análise dos fatos Contábeis, Orçamentários e Patrimonial da Fundação Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, constatamos que houve os acertos propostos dentro
do período financeiro.

12.4 Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis
Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações
Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador Responsável

Porto Alegre
Roseane Alfama Inhaquites

Data

12/03/2014

CRC nº

071885/O-0
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Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2014, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador Responsável

Porto Alegre
Roseane Alfama Inhaquites

Data

12/03/2014

CRC nº

071885/O-0

13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

13.1 Outras informações consideradas relevantes

Desempenho no iGovTI
A UFCSPA, desde o ano de 2012, participa do iGovTI, um levantamento sobre governança
de TI (Tecnologia da Informação) na Administração Pública Federal realizado pela Secretaria de
Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), visando estabelecer indicadores que permitam
acompanhar o desempenho e a evolução da governança de TI em organizações públicas.
Em 2014, a UFCSPA obteve nota 0,64 o que corresponde a um nível de capacidade
intermediário, conforme avaliado pelos critérios liderança da alta administração, estratégia e planos,
informação, processos e resultados. Tal avaliação permitiu que a UFCPA fosse classificada em
2014 em 4º lugar no grupo “Instituições de Ensino” (102 instituições avaliadas), em 22º (de 229
Instituições do Poder Executivo pertencentes ao SISP) e na classificação 53ª (de 372 instituições
avaliadas no contexto geral).
Dessa forma, e por parâmetros estabelecidos por órgão competente, a UFCSPA destaca-se
no segmento governança de TI, evoluindo de forma satisfatória quando comparado com avaliação
realizada em 2012 (37ª posição de 95 Instituições de Ensino avaliadas).

Jornal Panorama
Este meio de comunicação, editado pela Assessoria de Comunicação da UFCSPA, de
periodicidade bimensal, objetiva divulgar ações de relevância institucional e estabelecer mecanismo
adicional de comunicação com a comunidade interna e externa à UFCSPA.
Na sessão “Palavra da Reitora” é disponibilizado espaço à Reitora para a apresentação de
temas de interesse institucional. Em 2014, em 5 edições (números 40-44) foram divulgados os
temas “Oportunidades acadêmicas”, “Certificações”, “Gestão de Pessoas”, “Os Desafios do PNE” e
“Rankings: mensuração deturpada”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que todas as informações solicitadas pela Portaria-TCU nº 90, de 16 de
abril de 2014, foram atendidas não há considerações finais a serem realizadas.

ANEXOS E APÊNDICES
Este documento não consta de anexos e apêndices, uma vez que que as informações estão
contidas na estrutura do Relatório de Gestão.

