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1      APRESENTAÇÃO 

 

 O Relatório de Gestão da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA), exercício 2015, foi constituído em esforço coletivo da Universidade, sob a 

coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). Esse documento pretende apresentar o 

desempenho institucional, e a gestão orçamentária e financeira da Instituição, de acordo com as 

disposições legais pertinentes.   

O documento está estruturado em três partes: (i) o relatório de gestão propriamente dito, (ii) 

pareceres e declarações e (iii) informações suplementares.  

A primeira parte divide-se em oito seções, a saber: apresentação, visão geral da unidade, 

planejamento organizacional e desempenhos orçamentário e operacional, governança, 

relacionamento com a sociedade, desempenho financeiro e informações contábeis, áreas especiais da 

gestão e conformidade da gestão e demandas dos órgãos de controle. A segunda parte está estruturada 

com os pareceres da unidade de auditoria interna, do órgão colegiado e com as declarações de 

integridade. E, por fim, na terceira parte, encontram-se as informações sobre projetos desenvolvidos 

pelas fundações de apoio regidas pela Lei 8.958/1994. 

Com a apresentação desse importante documento institucional, a UFCSPA realiza sua 

prestação de contas não somente aos órgãos de controle, mas, também, à sociedade, que é a principal 

interessada no bom desempenho da gestão da Universidade.  

Esse interesse da sociedade pode ser vislumbrado quando se analisam os dados referentes à 

procura por vagas oferecidas pela UFCSPA: em 2015, a média da relação candidato/vaga foi de 14,51, 

índice que está vinculado ao reconhecimento da sociedade à qualidade educativa oferecida pela 

Instituição.   

Essa qualidade fica demonstrada quando se observa que, em seu quadro profissional, a 

UFCSPA conta com 96,2% de professores mestres e doutores e que, em 2015, a Instituição 

conquistou a nota (4) no Índice de Geral de Cursos (IGC) 2014 (divulgado em 2015), sendo a mais 

nova dentre as universidades federais consideradas como as melhores do país. No Rio Grande do Sul, 

a UFCSPA aparece em 2º lugar e no ranking nacional é a 14ª dentre as 192 universidades avaliadas. 

A instituição se destaca também no conceito médio da graduação no qual é a terceira melhor do país 

e a de melhor nota no Estado do Rio Grande do Sul, avaliada pelo Ministério da Educação (MEC) no 

IGC 2014. 

Como poderá ser observado da leitura desse Relatório de Gestão, a UFCSPA, tornada 

universidade em 2008, é, em menos de dez anos, uma potência do ensino superior brasileiro, sendo 

importante destacar sua singular característica de ser a única entre as instituições públicas de ensino 

superior existentes no país a atender, especificamente, a área de ciências da saúde. No entanto, 

importante destacar que, apesar de ser uma universidade especializada na área da saúde, a UFCSPA 

oferece aos alunos matrizes curriculares com atividades obrigatórias e opcionais vinculadas à área 

das humanidades e das ciências sociais. E isso porque a UFCSPA entende que seu papel transcende 

o de formar profissionais com alto nível de conhecimento técnico: sua missão é a de formar 

profissionais, norteando-se por princípios humanistas e pela responsabilidade social.  

E como reconhecimento desse importante papel que a Instituição vem desenvolvendo no 

âmbito da responsabilidade social, a UFCSPA foi escolhida para sediar a instalação do Observatório 

de Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras (ORSUB), que constitui a 5ª zona do 
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Observatório de Responsabilidade Social da América Latina e Caribe (ORSALC), vinculado à 

IESALC (Instituto Internacional da Unesco para a Educación Superior en América Latina e Caribe) 

e, por fim, UNESCO.  

Desse modo, da análise dos resultados apresentados nesse Relatório de Gestão, poderá ser 

observado que o exercício de 2015 foi finalizado com importantes avanços na expansão sustentada 

da UFCSPA e que as boas práticas na gestão dos recursos institucionais oportunizaram a realização 

de um conjunto de ações que permitem manter a Instituição em posição de destaque nacional, no 

âmbito das Instituições de Ensino Superior. 
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2 VISÃO GERAL DA UNIDADE  

 

2.1 Finalidade e competências  

 

A Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) tem 

como missão institucional “produzir e compartilhar conhecimento e formar profissionais da área das 

ciências da saúde com princípios humanistas e responsabilidade social”. Sua visão institucional é "ser 

modelo de instituição de ensino superior e referência nacional na área de ciências da saúde". 

Entre seus objetivos, além da formação de profissionais aptos  para  a  inserção  no  mercado  

de  trabalho  e  para  a  participação no desenvolvimento da sociedade, encontram-se o incentivo do 

trabalho de pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, promovendo a  divulgação  de  conhecimentos científicos,  técnicos  e  culturais que  

constituem patrimônio da humanidade, além de promover a  extensão visando à difusão  das  

conquistas  e  benefícios  resultantes  da  pesquisa científica e tecnológica e da criação cultural geradas 

na instituição.  

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, a UFCSPA é uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, dedicada à criação, transmissão crítica e difusão da ciência, tecnologia e cultura, na 

área da saúde, mantida pela União Federal e com sede no município de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Originalmente criada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em 08 

de dezembro de 1953, a instituição 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. Em 1987, com a 

promulgação da Lei nº 7.596, passou a ser classificada como Fundação Pública e, em 2008, teve 

instituída a Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA, pela 

Lei nº 11.641. 

Inicialmente, a instituição concentrou-se na oferta do curso de graduação em Medicina. Em 

1964, com a implantação da Residência Médica, demonstrou 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 pós-graduação 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, a instituição 
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ampliou sua atuação, ultrapassando o campo circunscrito da área médica, passando a dedicar-se mais 

amplamente à área da saúde, com o oferecimento de dois novos cursos de graduação: os de Nutrição 

e Biomedicina. 

Essa expansão 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, a instituição vem empreendendo 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 2015, apresentava a oferta de 7 Programas de Pós-graduação stricto sensu e 15 cursos 

de graduação (bacharelados e tecnológicos), além de 8 cursos de especialização lato sensu, de 64 

Programas de Residência Médica e 1 de Residência Multiprofissional.  

Exemplo de excelência em educação, a UFCSPA tem em seu quadro profissional 96,2% de 

professores mestres e doutores. Em indicadores de avaliação de qualidade de ensino do Ministério da 

Educação, a instituição obtém alta qualificação. Em 2015, a UFCSPA conquistou a nota (4) no Índice 

de Geral de Cursos (IGC) 2014 (divulgado em 2015), sendo a mais nova dentre as universidades 

federais consideradas como as melhores do país. No Rio Grande do Sul, a UFCSPA aparece em 2º 

lugar e no ranking nacional é a 14ª dentre as 192 universidades avaliadas. A instituição se destaca 

também no conceito médio da graduação no qual é a terceira melhor do país e a de melhor nota no 

Estado do Rio Grande do Sul, avaliada pelo Ministério da Educação (MEC) no IGC 2014. 

Em 2015, 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 2015, 2.031 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 aluno-professor e 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades profissionais práticas. 

 

 

2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade  

O funcionamento da universidade está regulamentado pelo Estatuto da UFCSPA, conjunto 

de normas definido pelo Conselho Universitário (CONSUN) aprovado pela Portaria nº 500, de 14 de 

julho de 2008 e publicada no DOU de 15 de julho de 2008, o qual se encontra disponível no endereço 

eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/estatuto2015.pdf. 

O detalhamento do funcionamento da instituição, respeitando as determinações gerais das 

leis ou definições maiores, encontra-se no Regimento Interno da UFCSPA, documento 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. 

Tal documento pode ser acessado no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/regimento2015.pdf. 

No Catálogo da Produção Científica da UFCSPA encontram-se apresentadas, anualmente, 

a produção científica de docentes e discentes, decorrente das atividades de pesquisa realizadas na 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/regimento2015.pdf
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UFCSPA. A edição de 2015 está disponibilizada no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/pesquisa/producao_cient/2015/index.htm#pages/1 

 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 UFCSPA. 

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.  

Documento sobre a vida acadêmica na instituição, Manual do Aluno, constitui um 

documento publicado anualmente e disponibilizado tanto em formato impresso, quanto no digital, 

que pode ser acessado eletronicamente pelo endereço 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/ensino/manual/manual-do-aluno-2015.pdf. 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. 

 

 

2.3  Ambiente de atuação 

 

Inicialmente criada como instituição privada, na categoria de faculdade isolada com a oferta 

de um único curso médico, a UFCSPA, atualmente, apresenta a característica de ser uma instituição 

federalizada, pública e com 15 cursos na área da saúde, a saber:  

 Biomedicina - diurno 

 Biomedicina - noturno 

 Enfermagem 

 Farmácia 

 Física Médica 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/regulamento-disciplinar-discente
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/ensino/manual/manual-do-aluno-2015.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/guia-do-calouro
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/biomedicina-diurno
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/biomedicina-noturno
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/enfermagem
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/farmacia
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/fisica-medica
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/fisioterapia
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/fonoaudiologia
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 Gastronomia 

 Gestão em Saúde 

 Informática Biomédica 

 Medicina 

 Nutrição 

 Psicologia 

 Tecnologia em Alimentos 

 Toxicologia Analítica 

O ingresso à Universidade é feito, principalmente, via processo seletivo gerenciado pelo 

SiSU. Quanto a sua estrutura física, a universidade dispõe de infraestrutura enxuta, contando com 

apenas um campus na região central de Porto Alegre, o qual, com a implementação de um projeto de 

expansão sustentável, finalizou o ano de 2015 com três prédios. Nesse aspecto, importante frisar que 

a ampliação de sua área física sempre foi seguida de um acurado acompanhamento de qualidade 

visando a atender alunos e satisfazer as necessidades de cada curso.  

A instituição possui estrutura que conta 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 39.885 exemplares de obras na área da saúde (impressas e em bases de dados 

on line), 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 2.000 alunos de graduação. 

A instituição, tornada universidade em 2008 com apenas quatro cursos de graduação, é, em menos de 

dez anos, uma potência do ensino superior brasileiro, em franco crescimento, sendo importante 

destacar que é justamente o fato de a UFCSPA atender, especificamente, à área de ciências da saúde 

que a torna única entre as instituições públicas de ensino superior existentes no país. 

Observa-se, assim, que, desde seu nascimento, a instituição vem se empenhando em 

melhorar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, incentivando a inovação científica e 

tecnológica, o empreendedorismo e a formação humanística, no intuito de ser modelo de instituição 

de ensino superior e referência nacional na área de ciências da saúde. 

Prova desse empenho institucional pode ser observada pela análise dos dados referentes à 

procura por vagas oferecidas pela UFCSPA: em 2015, a média da relação candidato/vaga foi de 14,51. 

Tal índice está, claramente, associado ao reconhecimento da sociedade à qualidade educativa 

oferecida pela instituição.   

A UFCSPA, ao oferecer 15 cursos de graduação, está inserida num universo constituído por 

apenas 8 universidades brasileiras1, e, dentro desse reduzido contexto, destaca-se por sua singular 

característica de atender, de forma específica, à área de ciências da saúde. Tal singularidade é 

percebida tanto no âmbito federal quanto no estadual, uma vez que as demais instituições federais de 

ensino superior existentes no Estado do Rio Grande do Sul que também oferecem cursos na área de 

                                                           
1 Conforme informação extraída do Censo da Educação Superior 2012, disponível em 

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

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/gastronomia
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/gestao-em-saude
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/informatica-biomedica
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/medicina
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/nutricao
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/psicologia
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/alimentos
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/cursos/toxicologia-analitica
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ciências da saúde (UFRGS, UFSM, UFPEL e UNIPAMPA), possuem cursos em outras áreas de 

conhecimento, tornando inviável uma análise comparativa entre as instituições. 

Todavia, para fins de contextualizar o ambiente de atuação da instituição, 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 2015. 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 96,2% 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 2015 

pelo MEC. No Índice Geral de Cursos (IGC), relativo ao ano de 2014, a instituição obteve nota média 

de 3,88. 

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), 

divulgados em 2015. 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, em relação ao CPC, 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. O curso de Psicologia da UFCSPA ficou em primeiro 

lugar no País no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), realizado na avaliação de 

2012, na qual foram avaliados 372 cursos de Psicologia do país, sendo que apenas a UFCSPA 

recebeu a nota máxima em todos os quesitos, resultando no maior conceito contínuo (soma de todas 

as notas). 

 Esse cenário demonstra que a UFCSPA tem obtido êxito na plena consolidação da 

instituição e que seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vem sendo desenvolvido de forma 

responsável, orientando-se por sua visão institucional e garantindo o cumprimento de sua missão. 

 

 

2.4 Organograma Estrutural 

A seguir, apresenta-se a estrutura orgânica da UFCSPA, destacando-se, inicialmente, o 

organograma institucional e, após, as principais funções das áreas consideradas estratégicas para o 

desenvolvimento das atribuições finalísticas da Universidade: 
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Figura 1 – Organograma Estrutural 
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Quadro 2.4.1 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

 

Competência 

 

Titular 

 

Cargo 

 

Período de 

Atuação 

 

 

Conselho 

Universitário 

(CONSUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão de maior poder decisório em relação aos assuntos 

administrativos, didáticos, científicos e disciplinares na 

UFCSPA, composto 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 16 representantes docentes; 9 representantes 

técnicos-administrativos; 7 representantes discentes dos 

cursos de graduação ou pós-graduação; e 2 representantes da 

comunidade externa.  

 

Compete ao Consun, entre outros assuntos, aprovar a política 

e as diretrizes gerais da Universidade; aprovar o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade; 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; exercer o poder 

disciplinar originariamente ou em grau de recurso, mediante 

procedimento definido no Regimento Geral.  

 

Reitoria: 

Miriam da Costa Oliveira (Presidente) 

Luís Henrique Telles da Rosa (Vice-Reitor) 

   Fábio Lisbôa Gaspar (Pró-Reitor de Administração) 

Deisi Cristina Gollo Marques Vidor (Pró-Reitora de 

Extensão e Assuntos Comunitários) 

Maria Terezinha Antunes (Pró-Reitora de Graduação) 

Liane Nanci Rotta (Pró-Reitora de Planejamento) 

Rodrigo Della Méa Plentz (Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação) 

 

Coordenadores Cursos de Graduação:  

Sandrine Comparsi Wagner 

Elizabeth de Carvalho Castro 

 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

Conselheiros 

 

Abril/2015 a 

abril/2017 

 

 

 

 

 

Abril/2015 a 

abril/2017 
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Adriana Aparecida Paz 

Maria Beatriz da Fonte Kohek 

Mirko Salomón Alva Sánchez 

Janice Luisa Lukrafka Tartari 

Andréa Wander Bonamigo 

Valdeni Terezinha Zani 

Marcelo Schenk de Azambuja 

Cecília Dias Flores 

Newton Roesch Aerts 

Simone Morelo Dal Bosco 

Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira 

Carolina Pereira Kechinski 

Dinara Jaqueline Moura 

 

Coord. Programas de Pós-Graduação: 

Jenifer Saffi 

Aline de Souza Pagnussat 

Helena M.Tannhauser Barros 
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Emiliane Nogueira de Souza 

Cleidilene Ramos Magalhães 

Ajácio Bandeira de Mello Brandão 

Adriana Vial Roehe 

 

Representantes Docentes - membros eleitos pelos 

Departamentos: 

Gisele Orlandi Introini 

Silvio César Cazella 

Paulo Roberto Ott Fontes 

Júlia Fernanda S. Pereira Lima 

Luciana Boose Pinheiro 

Débora Fernandes Coelho 

Simone Schneider Amaral 

Marcelo Faria Silva 

Márcia Salgado Machado 

Suzana Arenhart Pessini 

Sheila Bünecker Lecke 
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Catarina Bertaso Andreatta Gottschall 

Rita de Cássia Sant'Anna Alves 

Tânia Rohde Maia 

Alcyr Alves de Oliveira Jr. 

Maria Eugênia Bresolin Pinto 

 

Representantes Técnicos-Administrativos: 

Rafaela Martins Alvariz 

Karina Cunha Nascimento 

Cristina Almeida da Silva 

Charise A. Fonseca de Mesquita 

João Ribeiro da Cunha Neto 

Fernando Tarasconi Vellinho 

Kelton Leal Camargo 

Ariel Castro Bacchieri Farias 

Andréia Carolina Duarte Duprat 

 

Representantes Discentes: 
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Thalisson Silveira da Silva 

Giovanni Esteves Ferreira 

Henrique Britto Agliardi 

Cássia Ferreira Braz Caurio 

Yuri de Deus Dias 

Jeferson Gustavo Henn 

Rodrigo Moises Veríssimo 

 

Representantes externos: 

Diônio Roque Kotz 

Barbara Cristina Lima de Borba 

 

 

Conselho de 

Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão 

(CONSEPE) 

 

Órgão colegiado superior que supervisiona e orienta o ensino, 

a pesquisa e a extensão, no âmbito da UFCSPA, competindo-

lhe: 

- elaborar e aprovar seu próprio regulamento;  

- estabelecer e fixar as diretrizes do ensino, da pesquisa, da 

extensão e assuntos pertinentes à comunidade universitária, 

na forma da lei;  

- aprovar normas complementares às do Regimento Geral 

sobre processo seletivo, currículos, aproveitamento de 

Reitoria: 

Miriam da Costa Oliveira (Presidente) 

Luís Henrique Telles da Rosa (Vice-Reitor) 

Fábio Lisbôa Gaspar (Pró-Reitor de 

Administração) 

Deisi Cristina Gollo Marques Vidor (Pró-Reitora 

de Extensão e Assuntos Comunitários) 

 

Presidente  

 

 

 

  

 

De março/2013 a 

março/2017 
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estudos, estágio supervisionado e monografias, avaliação 

institucional, além de outras matérias de sua jurisdição;  

- opinar sobre as necessidades referentes ao ingresso de 

pessoal docente e técnico-administrativo;  

- propor a criação, suspensão ou extinção de cursos ou 

habilitações, nos termos da lei;  

- 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;  

- emitir pareceres a respeito do corpo docente e técnico-

administrativo, estabelecendo as condições de seu 

afastamento para licença de estudo e cooperação técnica;  

– reconsiderar suas próprias decisões por solicitação do 

Reitor ou por maioria absoluta de seus membros.  

 

Composto pelo Reitor, que o preside; pelo Vice-Reitor; pelos 

Pró-Reitores; pelos Coordenadores de cursos de graduação; 

pelos Coordenadores de programas de pós-graduação; pelos 

Chefes de departamentos acadêmicos; por oito 

Representantes discentes, sendo sete decursos de graduação e 

um de pós-graduação; por três representantes técnico- 

Administrativos e por um representante da comunidade 

externa.  

 

 

Maria Terezinha Antunes (Pró-Reitora de 

Graduação) 

Liane Nanci Rotta (Pró-Reitora de Planejamento) 

Rodrigo Della Méa Plentz (Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação) 

 

Coordenadores Cursos de Graduação:  

Sandrine Comparsi Wagner  

Elizabeth de Carvalho Castro 

Adriana Aparecida Paz 

Maria Beatriz da Fonte Kohek  

Mirko Salomón Alva Sánchez 

Janice Luisa Lukrafka Tartari 

Andréa Wander Bonamigo  

Valdeni Terezinha Zani 

Marcelo Schenk de Azambuja 

Cecília Dias Flores 

Newton Roesch Aerts 

Simone Morelo Dal Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselheiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

De abril/2015 a 

abril/2017 
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 Luiza Maria de Oliveira Braga Silveira 

Carolina Pereira Kechinski 

Dinara Jaqueline Moura 

 

Coord. Programas De Pós-Graduação: 

Jenifer Saffi  

Aline de Souza Pagnussat 

Helena M.Tannhauser Barros  

Emiliane Nogueira de Souza 

Cleidilene Ramos Magalhães 

Ajácio Bandeira de Mello Brandão 

Adriana Vial Roehe  

 

Chefes de Departamentos:  

Cyntia Alencar Fin 

Silvio Buchner 

Paulo Roberto Ott Fontes 

Paulo José Zimmermann Teixeira 
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Aline Aver Vanin 

Aline Corrêa de Souza 

Helena M.Tannhauser Barros  

Marcelo Faria Silva 

Letícia Pacheco Ribas 

Mila de Moura B. P. Salcedo 

Sheila Bünecker Lecke 

Cheila Minéia Daniel de Paula 

Josenel Maria Barcelos Marçal 

Tânia Maria Rohde Maia 

Daniela Centenaro Levandowski 

Mônica Maria Celestina de Oliveira 

 

Representantes Técnicos-Administrativos: 

Isabel Cristina de Moura Winter 

 

Representantes Discentes: 

Victor Hugo Queiroz Rebello 
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Gabriel Tassi Mousquer 

Andrey Carvalho de Deus 

Mauren Larangeira Ramos 

Brenno Rossini de Ales 

Carolina Nicoli Ferreira 

Pedro Henrique Freitas Fleck 

Nathalia Denise de Moura Sperotto 
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Reitoria  

 

Órgão executivo superior da Universidade, ao qual compete  

representar a Universidade em juízo ou fora dele, coordenar a 

definição de políticas, estratégias e planos de ação da 

Universidade, superintender todas as atividades 

universitárias, convocar e presidir todos os Conselhos 

Superiores da Instituição, presidir todos os atos universitários 

em que estiver presente; conferir graus, expedir diplomas e 

títulos honoríficos; assinar acordos, convênios, contratos ou 

qualquer forma de cooperação interinstitucional. 

 

Além disso, compete à Reitoria promover a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade e a 

proposta orçamentária anual, encaminhando estes 

documentos ao Conselho Universitário, nos prazos previstos; 

propor a admissão, nos termos legais, e promover a lotação 

nos órgãos da Universidade, do pessoal docente e de apoio 

técnico-administrativo; designar o pessoal docente e técnico-

administrativo para o exercício das funções para as quais 

foram admitidos; designar e dar posse a todos os membros 

dos órgãos colegiados superiores da Universidade; 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; homologar ou solicitar reexame de 

decisões dos órgãos colegiados superiores; criar ou extinguir 

assessorias especiais, consultorias ou outros órgãos auxiliares 

a ele subordinados, para as atividades que lhes forem 

 

Miriam da Costa Oliveira 

 

Reitora 

 

De março/2013 a 

março/2017 
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inerentes; atribuir competências, fixadas por ato específico, 

ao Vice-Reitor, dirigentes de órgãos suplementares e de apoio 

e integrantes de seu Gabinete e encaminhar ao Conselho 

Universitário a prestação de contas e o relatório de cada 

exercício. 

 

 

 

Vice-Reitoria 

 

Auxiliar o Reitor no desempenho de suas funções, 

substituindo-o nos eventuais impedimentos e ausências. 

 

Luis Henrique Telles da Rosa 

 

Vice-Reitor 

 

De março/2013 a 

março/ 2017 
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Pró-Reitoria 

de Graduação 

(PROGRAD) 

 

Tem como competências a superintendência, a coordenação 

e supervisão das atividades do ensino de graduação da 

Universidade, cumprindo-lhe, também,  homologar os nomes 

dos membros componentes da Comissão de Graduação de 

cada curso; aprovar convênios no âmbito de sua área de 

atuação; propor a criação de novos cursos de graduação; 

elaborar o Calendário Acadêmico anual da graduação; 

coordenar estudos, análises e discussões para efeito de 

reestruturação dos currículos dos cursos de graduação; 

elaborar e supervisionar os programas de aprimoramento do 

ensino; promover meios de viabilizar a integração intra e 

interdisciplinar; estabelecer normas para admissão aos cursos 

de graduação, por transferência, obtenção de novo título, e por 

outra via que não a do Concurso Vestibular;  estabelecer 

normas para matrícula e trancamento de matrícula; 

regulamentar e monitorar o sistema de avaliação da 

aprendizagem; realizar estudos e análises para efeito de 

definição da força de trabalho docente e de sua lotação; 

planejar e supervisionar os processos seletivos de docentes; 

analisar e emitir parecer em relação às solicitações e recursos 

de discentes e docentes no âmbito do ensino de graduação; 

viabilizar e empreender ações de participação em programas 

e projetos de fomento na área do ensino de graduação; exercer 

outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro de sua área 

de atuação. 

 

 

Maria Terezinha Antunes 

 

Pró-Reitora de 

Graduação 

 

De dezembro/2012 

a março/2017 
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Pró-Reitoria 

de Pesquisa e 

Pós-

Graduação 

(PROPPG) 

 

Superintender, coordenar e supervisionar as atividades de 

pós-graduação e pesquisa da Universidade, competindo-lhe:  

– aprovar convênios no âmbito de sua área de atuação; 

– propor a criação de novos programas de pós-graduação 

Stricto sensu; 

– emitir parecer sobre propostas de criação de cursos Lato 

sensu – aperfeiçoamento e especialização; 

– apoiar e coordenar a atividade de pesquisa em todos os 

níveis de ensino; 

– 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; 

– viabilizar a divulgação da produção científica por meio de 

relatórios anuais, programação de eventos, apoio à 

participação de pesquisadores em congressos e similares; 

– 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; 

 

Rodrigo Della Méa Plentz 

 

 

Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-

Graduação 

 

De março/2013 a 

março/2017 
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– apoiar programas de treinamentos e reciclagem de 

servidores docentes e técnico-administrativos em atividades 

específicas da pesquisa científica e tecnológica; 

– definir e acompanhar a aplicação dos recursos do orçamento 

da Universidade destinados à pesquisa; 

– organizar o Calendário Acadêmico anual da pós-graduação; 

– aprovar o nome dos docentes que comporão os programas 

de pós-graduação; 

– aprovar o Regulamento de cada programa de pós-graduação 

Stricto sensu; 

– designar docente integrante de programa de Residência 

Médica da Universidade para presidir a Coreme (Comissão 

de Residência Médica); 

– 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; 

– 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; 

– supervisionar as atividades relacionadas à qualificação de 

pós-graduação dos docentes e técnico-administrativos da 
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Universidade, solicitando relatórios individuais e 

encaminhando pareceres ao Consepe; 

– promover ações junto aos órgãos de fomento para aquisição 

de recursos materiais e humanos, para o adequado 

funcionamento dos programas de pós-graduação; 

– decidir sobre a distribuição de recursos financeiros 

destinados à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação pelos 

órgãos de fomento; 

– apreciar e decidir sobre solicitações e recursos interpostos 

no âmbito do ensino de pós-graduação e de pesquisa; 

– servir de grau de recurso das decisões dos Colegiados de 

programas stricto sensu e das comissões coordenadoras de 

curso lato sensu; 

– exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro 

de sua área de atuação. 

 

 

 

Pró-Reitoria 

de Extensão e 

Assuntos 

 

Superintender, coordenar e supervisionar as atividades de 

extensão da Universidade e de assuntos relacionados à 

comunidade universitária, competindo-lhe:  

 

 

Deisi Cristina Gollo Marques Vidor 

 

 

Pró-Reitora de 

Extensão e Assuntos 

Comunitários 

 

De março/2013 a 

março/ 2017 
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Comunitários 

(PROEXT) 

– planejar, programar, normatizar e supervisionar as 

atividades de extensão e, em particular, os cursos 

extracurriculares e serviços institucionais; 

– 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; 

– submeter ao CONSEPE os programas, projetos e normas 

das atividades de extensão aprovadas pela Pró-Reitoria; 

– promover a integração dos programas e projetos de extensão 

propostos pelas unidades e órgãos integrantes da Instituição e 

promover os meios de sua execução; 

– aprovar convênios no âmbito de sua área de atuação; 

– divulgar junto à comunidade universitária os programas e 

as atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria; 

– analisar e emitir parecer em relação às solicitações e 

recursos de discentes e docentes no âmbito da extensão; 

– pesquisar e receber as demandas da comunidade como 

subsídio para a definição de políticas sociais e culturais; 

– elaborar e executar programas educacionais de assistência; 

– estabelecer, regulamentar e executar as normas de utilização 

da prestação de serviços à comunidade; 
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– viabilizar e empreender ações de participação em programas 

e projetos de fomento na área do ensino de graduação e de 

extensão; 

– exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro 

de sua área de atuação. 

 

 

Pró-Reitoria 

de 

Administraçã

o (PROAD) 

 

 

Superintender, coordenar e supervisionar as atividades de 

administração da Universidade, competindo-lhe: 

– propor ao Reitor normas para efeito de aprimoramento de 

atividades de orçamento, contabilidade, finanças, material, 

patrimônio, engenharia, manutenção e serviços; 

– elaborar, em estreita articulação com as áreas competentes, 

propostas de convênios e ajustes ligados às áreas de 

informática, engenharia, manutenção e serviços; 

– analisar propostas de projetos, contratos, convênios e 

outros instrumentos relacionados com a área administrativa; 

- supervisionar, orientar, controlar e acompanhar a aplicação 

dos recursos financeiros sob sua responsabilidade, bem como 

as atividades de aquisição, distribuição e controle de material; 

– supervisionar e coordenar a elaboração da proposta 

orçamentária; 

– supervisionar e acompanhar a execução do orçamento; 

 

Fábio Lisbôa Gaspar 

 

Pró-Reitor de 

Administração 

 

De maio/2014 a 

março/2017 



 
36 

 

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

– supervisionar a contabilização orçamentária, financeira e 

patrimonial; 

– supervisionar a elaboração da prestação anual de contas; 

– providenciar a abertura de expedientes administrativos para 

apurar responsabilidades funcionais e aplicar as medidas 

cabíveis; 

- exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro 

de sua área de atuação. 

 

 

 

Pró-Reitoria 

de 

Planejamento 

(PROPLAN) 

Superintender, coordenar e supervisionar as atividades de 

Planejamento e Desenvolvimento da Universidade, 

competindo-lhe:  

– acompanhar e avaliar a execução do Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

– coordenar a realização de projetos de desenvolvimento 

institucional; 

– examinar e emitir parecer sobre o aspecto conceitual e 

metodológico dos projetos de desenvolvimento de recursos 

humanos; 

- elaborar e executar programas educacionais de qualificação 

a servidores; 

 

Liane Nanci Rotta 

 

 

Pró-Reitora de 

Planejamento 

 

De dez/2012 a 

março/2017 
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– operacionalizar convênios propostos pelas Pró-Reitorias; 

– coordenar, supervisionar e avaliar as atividades 

relacionadas às bibliotecas institucionais; 

– coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à 

tecnologia da informação no âmbito institucional; 

– supervisionar as atividades de avaliação institucional; 

– coordenar o uso do espaço físico na Universidade; 

– atuar junto a entidades públicas e privadas, objetivando a 

captação de recursos para projetos institucionais; 

– exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, dentro 

de sua área de atuação. 

 

 

   Fonte: PROPLAN 
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2.5 Macroprocessos finalísticos 

Os macroprocessos finalísticos relacionados à essência da UFCSPA são o ensino, a pesquisa 

e a extensão, os quais contam, para o seu desenvolvimento, com docentes altamente qualificados. Em 

31 de dezembro de 2015, esse o corpo docente estava composto por 341 professores.  

 

          Tabela 1 - Composição do corpo docente em 2015 

Titulação Regime de trabalho Total 

20 horas 40 horas Dedicação 

exclusiva 

 

Graduação/Especialização 7 6 0 13 

Mestrado 2 20 8 30 

Doutorado 28 127 143 298 

Total 37 153 151 341 

             Fonte: Departamento de Recursos Humanos 

 

Auxiliando na consecução dos macroprocessos finalísticos institucionais, o corpo técnico-

administrativo, em 31 de dezembro de 2015, contava com a participação de 203 servidores, sendo 

que, entre estes, 4 servidores estavam cedidos à Advocacia Geral da União.   

Embora a instituição não tenha implementado o mapeamento de seus processos, em 2015, 

deu sequência à ação iniciada no exercício anterior e, sob a orientação do Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade (PGQP), finalizou o diagnóstico de seu sistema de gestão e capacitou seus 

servidores no sentido de construir uma gestão de excelência, a qual abrange a implantação de 

mapeamento de processos.  

 

2.5.1. 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 2015, a UFCSPA 

ofereceu cursos de graduação em nível de bacharelado (Biomedicina -diurno, Biomedicina - noturno, 

Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em 
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Saúde, Informática Biomédica, Nutrição, Medicina e Psicologia) de graduação tecnológica 

(Tecnologia em Alimentos e Toxicologia Analítica). 

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 7 

Programas de Pós-graduação, 75 Cursos Lato Sensu, sendo 9 Cursos de Especialização, 64 Programas 

de Residência Médica e 2 Programas de Residência Multiprofissional.  

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, 101 bolsas CNPq, FAPERGS e CAPES), de 

Iniciação à Docência (50 bolsas), de Educação Tutorial (76 bolsas PET) e de Extensão (25 bolsas 

PROBEXT e 34 bolsas PROEXT), com um total de 311 bolsas acadêmicas distribuídas. Somado a 

essas, citam-se os 624 auxílios estudantis ofertados no ano de 2015, totalizando 935 bolsas, o que 

proporciona um índice de 1 bolsa/2,1 alunos.  

 

2.5.1.2 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. Esse ambiente possibilitou a criação de programas de pós-graduação "stricto sensu".   

Atualmente, a UFCSPA conta com 7 Programas de Pós-graduação, com 11 cursos (7 

mestrados e 4 doutorados). Os programas evoluem e consolidam-se de acordo suas características, 

apoiados pela política Institucional para a qualificação de suas linhas de pesquisa.  
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Cronologicamente, o primeiro Programa de Pós-graduação foi criado em 1988, sendo o de 

Farmacologia (nível de mestrado). Sua missão foi envolver a expansão de atividades de ensino 

relacionados à fármacos. Em 1993, o PPG em Farmacologia foi expandido para o nível de doutorado. 

Já em 2003, integrou a formação do curso de Ciências Médicas, possibilitando a instalação de uma 

maior rede de ensino e pesquisa interdisciplinar, fundamentais para fortalecer a criatividade e 

produtividade científica.  

No ano de 2008, a instalação da UFCSPA justificou uma alteração na abrangência e no nome 

do programa para PPG Ciências da Saúde (que anteriormente era denominado de PPG Ciências 

Médicas).  

O Programa de Pós-Graduação em Medicina - Hepatologia iniciou suas atividades em 1993, 

com o curso de mestrado e em 2005, foi credenciado para atuar também em nível de doutorado. Tem 

por objetivo desenvolver pesquisas na área 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, com início das 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 de Pós-graduação em Ciências da 

Reabilitação, com oferta do curso de mestrado acadêmico.  A aprovação aconteceu em 2010, com 

início das atividades em 2011, integrando professores dos cursos de graduação em Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia, privilegiando a incorporação de orientadores com perfil 

interdisciplinar.   

Em 2013, foi aprovado e recomendado pela CAPES, o PPG em Ensino na Saúde, na 

modalidade de Mestrado Profissional. 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.  

A seguir, ainda com o objetivo de ampliação dos programas profissionalizantes, em 2014, 

foi criado o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, que tem como objetivo qualificar os 

profissionais enfermeiros para a oferta e gestão do cuidado nos diferentes níveis de atenção em saúde, 

por meio da produção de conhecimento, tecnologias e práticas inovadoras em consonância com as 

demandas sociais e dos serviços. Além disso, objetiva a capacitação de profissionais para a 

implementação do conhecimento atualizado e da metodologia científica para propor intervenções que 

atendam às necessidades ou problemas da prática profissional. 

              Em 2015, teve início o Programa de Pós-Graduação em Biociências (mestrado e doutorado 

acadêmicos), que visa à formação qualificada e de excelência de recursos humanos para atuar na área 

das ciências biológicas e biomédicas, integrando fundamentalmente as áreas de genética e de biologia 

celular, molecular e dos sistemas, com um caráter translacional.  

Todos os PPGs são reconhecidos pela CAPES e foram avaliados ou recomendados com os 

seguintes resultados: 

• O PPG em Ciências da Saúde, Mestrado e Doutorado, com nota 4;  
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• O PPG em Medicina: Hepatologia, Mestrado e Doutorado, com nota 3;  

• O PPG em Patologia, Mestrado e Doutorado, com nota 4;   

• O PPG em Ciências da Reabilitação, Mestrado, com nota 3;  

• O PPG em Ensino na Saúde, Mestrado Profissional, com nota 3;  

• O PPG em Enfermagem, Mestrado Profissional, com nota 3; 

• O PPG em Biociências, Mestrado e Doutorado, com nota 4.   

  

Em 2015, o número de alunos matriculados na Pós-Graduação Stricto senso foi de 429 

(2014: 362 alunos). Comparado a 2014, houve um acréscimo de cerca de 21% no número de docentes 

que participam como orientadores na Pós-Graduação Stricto senso (2015: 118 docentes), sendo de 

3,63 a média de alunos por orientador.  

 

2.5.1.3 O Ensino de Pós-graduação “Lato sensu”  

Os Cursos de Especialização da UFCSPA foram iniciados em 1968. Em 2015, foram 

ofertados 9 cursos: Avaliação de Serviços de Saúde (UNA-SUS), Dermatologia, Diagnóstico por 

Imagem do Tórax, Ginecologia Oncológica, Ginecologia Infanto-Juvenil, Nefrologia Adulto, 

Nefrologia Pediátrica, Neurologia: Distúrbios do Movimento e Demências, e Saúde da Família 

(UNA-SUS). A duração dos cursos varia de 1 a 2 anos, com carga horária variando de 370 a 4.185 

horas.  

Em 2010, a UFCSPA apresentou projeto de Pós-graduação Lato senso 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.  

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. 

Suas atividades foram iniciadas em 2011, tendo titulado, até 2015, 1.956 alunos. 

 

2.5.1.3.1 Programas de Residência Médica e de Residência Multiprofissional  

Em 2015, a Instituição contou com 64 programas credenciados junto à Comissão Nacional 

de Residência Médica. Os Programas de Residência Médica (PRMs) são integrados com a Irmandade 

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 
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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 processo seletivo, sendo este realizado em parceria com a Associação Médica 

do Rio Grande do Sul (AMRIGS).   

Fizeram parte do corpo discente da Instituição 343 médicos residentes, distribuídos nos 

seguintes PRMs: Anestesioloiga, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Cancerologia Cirúrgica, 

Cancerologia Clínica, Cancerologia Pediátrica, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia 

Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, 

Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Cirurgia 

Videolaparoscópica, Citopatologia, Clínica Médica, Clínica Médica – R3, Coloproctologia, 

Dermatologia, Dor, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Genética Médica, Hematologia 

e Hemoterapia, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Hepatologia, Infectologia, Mastologia, 

Medicina de Família e Comunidade, Medicina de Urgência, Medicina Fetal, Medicina Intensiva, 

Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurofisiologia 

Clínicia, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Obstetrícia e Ginecologia, Obstetrícia e Ginecologia – 

R4, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, 

Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, Psiquiatria, Psiquiatria da Infância e Adolescência, 

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 2015, foi projetada pela UFCSPA a Residência com ênfase 

em Oncohematologia, podendo participar do programa profissionais com a mesma formação do 

programa de Intensivismo, com exceção da área de Psicologia. Nesse ano, foram ofertadas 32 vagas, 

das quais 20 foram preenchidas no Programa de Intensivismo e 12, no Programa de 

Oncohematologia. 

2.5.2. 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.  
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Atualmente, a PROPPG possui uma Coordenação Geral de Pesquisa e uma Coordenação 

Geral da Pós-Graduação. Como comissões de apoio, citam-se 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 o Núcleo de 

Apoio a Pesquisa (NUPESQ). 

A PROPPG mantém um sistema de registro de dados necessários ao suporte, 

acompanhamento e divulgação de programas e projetos de pesquisas desenvolvidos na instituição.  

A produção científica qualificada, que pode ser observada pelo indicador Média dos Fatores 

de Impacto das Publicações, manteve-se linear, sendo em 2013 (FI 2,54) e em 2014, (FI 2,25). O 

número de artigos completos publicados no ano de 2014 foi de 475, sendo 104 não indexados e 371 

indexados (a finalização da compilação de dados ocorre no final do primeiro semestre subsequente 

ao exercício de referência, razão pela qual os dados relativos a 2015 não foram informados neste 

relatório). Considerando que, em 2013, totalizaram 455, constata-se um crescimento de 4%. Esses 

dados demonstram o crescimento quantitativo e qualitativo contínuos da produção científica da 

UFCSPA. Ressalta-se que, até o momento de finalização deste relatório os números relativos aos 

artigos completos publicados em 2015 estavam sendo compilados, razão pela qual não foram aqui 

retratados. 

2.5.3. Extensão  

A Extensão Universitária juntamente com o Ensino e a Pesquisa formam os pilares 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 (PROEXT) 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. 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. 

A PROEXT 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. 

As atividades de extensão compreendem tantos projetos, programas e prestação de serviços 

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 presencialmente ou à 

distância. 
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Em 2015, seis projetos de extensão foram contemplados no Edital Proext MEC para 

execução em 2016. No Edital PROBEXT (institucional), 25 projetos foram contemplados com bolsa. 

Foram executados, também, 88 cursos e eventos promovidos pela comunidade interna da UFCSPA. 

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. Além 

das atividades da Agenda Cultural, a UFCSPA possui um coral de mais de 80 vozes, que reúne 

membros da comunidade interna e externa e realiza apresentações tanto no calendário cultural da 

Universidade quanto contribuindo para eventos acadêmicos internos e externos ou para inserção da 

UFCSPA no Distrito Docente Assistencial (DDA). Com relação ao esporte, a PROEXT estimula a 

prática de esportes coletivos, por meio da locação de quadras para realização de jogos e treinos, além 

de manter projetos de atividade física voltados à comunidade interna. 

Buscando a permanência dos alunos e a diminuição da evasão por questões socioeconômicas 

a Universidade mantém um programa de assistência estudantil. Em 2015, foram concedidas, pela 

UFCSPA, um total de 486 auxílios a estudantes, sendo 38 para Moradia, 64 para Permanência, 228 

para Alimentação e 148 para Transporte (81 para Porto Alegre e 67 para Região Metropolitana); 4 

bolsas PROMISAES dirigidas a alunos PEC-G e 4 auxílios estrangeiros recebidos na Universidade 

por meio de convênio. Soma-se a isso, 138 Bolsas Permanência pagas diretamente pelo Governo 

Federal, por meio do Programa de Bolsa Permanência. Ao todo, foram distribuídos 624 auxílios 

estudantis. 

 

 

 
Tabela 2 - Auxílios estudantis 

Auxílio Valor Duração Nº de Concessões * Total 

MORADIA 400,00 12 meses (37,83) 38 (37-38) 182.400,00 

PERMANÊNCIA 400,00 12 meses (59,66) 64 (58-60) 307.200,00 

ALIMENTAÇÃO 250,00 10 meses (225,20) 228 (222-228) 570.000,00 

TRANS. POA 120,00 10 meses (79,90) 81 (78-81) 97.200,00 

TRANSP. MET. 220,00 10 meses (66,10) 67 (64-67) 147.400,00 

PBP 400,00 12 meses (109,83) 138 (75-138) 622.400,00 

PEC-G 622,00 12 meses 4 29.856,00 

ESTRANGEIROS 1.244,00 6 meses 2 14.928,00 

ESTRANGEIROS 1.244,00 5 meses 2 12.440,00 

TOTAL GERAL   2.023.824,00 TOTAL UFCSPA 1.361.424,00 

Fonte: PROEXT 
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*O número de concessões varia mensalmente, devido a desligamentos, entrada e saída 

de auxílios, etc. O número tomado aqui refere-se ao número máximo de concessões de 

cada auxílio ao longo do ano. 

 

 

Macroprocessos de apoio  

Os macroprocessos de apoio na UFCSPA estão, sucintamente, descritos abaixo. Na Carta de 

Serviços, acessível no endereço eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos, 

poderão ser obtidas outras informações pertinentes às subunidades em destaque: 
 

   Tabela 3 - Macroprocessos de apoio / subunidades responsáveis 

Macroprocessos Subunidades 

Responsáveis 

Descrição 

Biblioteca PROGRAD 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. 

Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico - NAP 

PROGRAD Responsável por coordenar, orientar, acompanhar e 

realizar atividades ligadas ao ensino fornecendo 

orientações e suporte a alunos e docentes da instituição. 

Departamento de Registro e 

Controle Acadêmico - 

DERCA 

PROGRAD 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. 

Coordenação de Ensino e 

Currículo 

 

PROGRAD 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 didático-

pedagógica da UFCSPA. 

Coordenação de Iniciação à 

Docência e Monitoria 

PROGRAD 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.  

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos
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Coordenação de Mobilidade 

Acadêmica 

 

PROGRAD Responsável por estabelecer parcerias com instituições 

que auxiliem no desenvolvimento da mobilidade 

acadêmica colaborando com a PROGRAD em 

atividades relacionadas a esse tema. 

Gerência do Distrito Docente 

Assistencial (DDA) 

  

PROGRAD Responsável por planejar, desenvolver e acompanhar as 

atividades realizadas no DDA.  

Programa de Tutoria PROGRAD 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. 

Gerência de Laboratórios de 

Ensino 

PROGRAD 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. 

Coordenação de Pesquisa 

 

PROPPG Responsável por assessorar a PROPPG em projetos e 

intercâmbios científicos e na divulgação de pesquisas 

desenvolvidas no âmbito institucional. 

Coordenação Geral de Pós-

graduação 

  

PROPPG Responsável por gerenciar as atividades relacionadas ao 

ensino de pós-graduação. 

NIT-Saúde PROPPG Responsável por gerir e zelar pela manutenção da 

política de Inovação Tecnológica e Propriedade 

Intelectual na UFCSPA. 

Coordenação de Extensão PROEXT Responsável por assessorar a PROEXT na coordenação 

de avaliação das atividades de extensão. 

Coordenação de Assuntos 

Comunitários 

PROEXT 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. 

Núcleo de Educação à 

Distância (NEAD) 

PROEXT Responsável por disseminar a cultura de EAD em todas 

as instâncias da UFCSPA, projetando, implementando e 
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coordenando o uso dos recursos necessários ao processo 

de ensino-aprendizagem à distância. 

Núcleo Cultural 

  

PROEXT 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.  

Prefeitura do campus PROAD Responsável por coordenar e executar a segurança, 

conservação e manutenção da Universidade. 

Departamento de Orçamento PROAD Responsável pela gestão orçamentária da UFCSPA. 

Departamento de 

Contabilidade 

PROAD Responsável por executar a administração financeira da 

Universidade. 

Departamento de Recursos 

Humanos 

PROAD Responsável por desenvolver ações de gestão de pessoal, 

gerenciar os processos de trabalho. 

Departamento de Compras e 

Contratos 

PROAD Responsável por gerenciar os processos de compra. 

Departamento de Serviços 

Gerais 

PROAD Responsável pelo gerenciamento de materiais e 

documentos, através das Divisões de protocolo, 

almoxarifado, patrimônio e arquivo.  

Coordenação de Avaliação 

Institucional 

PROPLAN Responsável por organizar e regulamentar os processos 

de avaliação institucional.  

Núcleo de Tecnologia da 

Informação - NTI 

PROPLAN 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. 

Assessoria de Convênios  PROPLAN Responsável por planejar e propor os acordos 

institucionais. 

   Fonte: PROPLAN 

 

Principais parceiros 

Visando a promover seus macroprocessos finalísticos relacionados ao ensino, pesquisa e 

extensão, a UFCSPA mantém convênios - que não envolvem repasse de recursos financeiros - 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 
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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 ensino-

assistência-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://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/ensino/derca/estagio/conveniadas_marco16.pdf 
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3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E 

OPERACIONAL 

 

 

3.1 Planejamento Organizacional 

A UFCSPA dispõe de dois documentos principais, norteadores do seu planejamento. 

Com escopo de médio prazo, o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 2014-2019, perpassa 

os ciclos de gestão reitoral, projetando o crescimento da Universidade. Dentro do atual ciclo de 

gestão, construiu-se o Plano de Metas 2013-2017, com objetivos agrupados em eixos estratégicos. 

Ambos os documentos se embasam na missão institucional – “Produzir e compartilhar 

conhecimento e formar profissionais da área das ciências da saúde com princípios humanistas e 

responsabilidade social” – e visam à expansão sustentada da UFCSPA. 

 

 

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício  

Eixo 1 – Expansão sustentada da UFCSPA:  

• ampliar o número de cursos, programas e vagas na graduação e pós-graduação;  

• implantar a execução do Campus Santa Tereza;  

• planejar a criação de campus fora da capital do estado;  

• criar ambientes destinados à inovação;  

• ampliar e aperfeiçoar o relacionamento institucional com a sociedade;  

• divulgar a marca da UFCSPA.  

 

Eixo 2 – Qualificação do ensino, pesquisa e extensão:  

• manter e avançar na qualificação dos cursos de graduação, programas de pós-

graduação e programas e projetos de extensão;  

• ampliar e aprimorar a infraestrutura de pesquisa e pós-graduação;  

• avançar nos processos de internacionalização da universidade;  

• promover o desenvolvimento do perfil empreendedor, inovador e de responsabilidade 

sustentável na formação acadêmica;  

• ampliar o programa cultural.  

 

Eixo 3 – Qualificação da Gestão:  

• ampliar a abrangência do Sistema de Direção Estratégica (SDE);  

• ampliar a participação de servidores técnicos e docentes na administração;  

• estabelecer uma política de gestão de pessoal;  

• aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pelos técnicos-administrativos;  

• aperfeiçoar e ampliar o Programa de Avaliação Institucional;  

• aprimorar a governança da Tecnologia da Informação (TI);  

• estudar a viabilização de fundação de apoio à UFCSPA.  
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Eixo 4 – Assistência à comunidade interna:  

• estimular a integração da comunidade interna;  

• ampliar a segurança interna da comunidade;  

• implantar Restaurante Universitário (RU);  

• expandir o Programa de Ações Afirmativas;  

• ampliar o Programa de Atividade Física.  

 

Eixo 5 – Preservação da história institucional:  

• implementar ações para a preservação da memória institucional e da história da 

criação da universidade. 

 

3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico  

O Plano de Metas UFCSPA 2013-2017 encontra-se em fase avançada de execução, com 

82% de suas ações iniciadas ou atingidas em dezembro/2015.  

 

 

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros 

planos 

Na UFCSPA, 55 unidades acadêmicas ou administrativas possuem planos de metas. Esses 

planos foram elaborados com base na missão institucional, bem como à luz do Plano de Metas 

UFCSPA 2013-2017, para que cada unidade execute ações estratégicas que contribuam para a 

consecução dos objetivos institucionais. 

 

 

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos   

 

Tanto o Plano de Metas UFCSPA 2013-2017 quanto os planos de metas das unidades são 

monitorados semestralmente através da ferramenta OVAR, que relaciona objetivos, ações e seus 

respectivos responsáveis. A matriz OVAR estabelece o cronograma de execução das ações, assim, a 

cada semestre, são avaliadas as ações previstas temporalmente. O monitoramento dos planos de metas 

é centralizado no Núcleo de Qualidade Interna da UFCSPA. 

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: 
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• 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 e aquelas que se pretende dar continuidade destacam-se: 

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 às demandas das classes trabalhadoras e oferta de cursos tecnológicos; 
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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 2015, 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. 
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Relatório de Gestão 2015 – Plano de Metas UFCSPA 

 

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 2015. Variáveis pendentes de períodos anteriores, cuja execução se deu em 2015 também são apresentadas neste 

relatório. 

 

 
Tabela 4 - Plano de Metas  

 
EIXO 1 - EXPANSÃO SUSTENTADA DA UFCSPA 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

Objetivo 1 - Ampliar o número de cursos, programas e vagas na graduação e pós-graduação 

 

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). 2015: 

início do curso de graduação (bacharelado) em Informática 

Biomédica. 

 

2. Criar novos programas de pós-

graduação stricto sensu 

 

Outubro a dezembro de 

cada ano 

Número de programas criados e 

aprovados pela CAPES 

2014: Criação do Programa de Pós-graduação em Biociências 

(Resolução CONSUN 16/2014), aprovado pela CAPES 

(Registro 42015014010P1). 2015: Recomendação pela CAPES 

do PPG em Psicologia e Saúde (Res 17/2015 CONSUN e 

Registro CAPES 1116/2015) e PPG em Ciências da 

Reabilitação (doutorado): Res 16/2010 e Registro CAPES 

1301/2015. 
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3. Ofertar novos cursos lato sensu 

 

Contínuo, a partir de 

janeiro de 2014 

 

Número de cursos criados 2014: Criação de 3 novos cursos de especialização: Fisioterapia 

Traumato-Ortopédica (Resolução CONSEPE 19/2014); 

Multiprofissional em Oncologia (Resolução CONSEPE 

41/2014); e Reabilitação Neurológica (Resolução CONSEPE 

49/2014). 

Em 2015 foi aprovado o curso em Especialização em 

Neurologia: Distúrbios do Movimento e Demência (Resolução 

13/2015 - CONSEPE). 

Residência Médica: 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, que é subordinada à gestão 

compartilhada entre as instituições. Atualmente contamos com 

64 programas credenciados junto à Comissão Nacional de 

Residência Médica, sendo que 3 iniciaram suas atividades em 

2015: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Cancerologia 

Pediátrica e Citopatologia.  

Residência Multiprofissional: em 2014 foram ofertadas 12 

vagas, todas preenchidas, na área de Intensivismo. Em 2015, foi 

projetada pela UFCSPA a Residência com ênfase em 

Oncologia, podendo participar do programa profissionais com a 

mesma formação do programa de Intensivismo, com exceção da 

área de Psicologia. Em 2015 foram ofertadas 32 vagas, das 

quais 20 foram preenchidas no Programa de Intensivismo e 12, 

no Programa de Oncohematologia. 

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 

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 
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6. Licitar a execução dos projetos do 

Campus Santa Tereza 

Abril de 2016 a março 

de 2017 

Licitação concluída com sucesso No ano de 2015 não houve a realização da contratação da 

execução dos projetos. O início do processo de contratação da 

execução do Campus Santa Tereza aguarda a conclusão dos 

projetos e autorizações por parte do poder público municipal. 

 
 

    

 

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

 

7. Avaliar possibilidades de 

implantação de campus no interior do 

estado 

 

Janeiro/2014 a 

janeiro/2015 

Divulgação da interlocução com 

municípios de áreas alvo                             

Divulgação da interlocução com MEC a 

partir de consenso UFCSPA/município 

 

Anunciado em 14/04/2014 a aquisição de terreno (por doação) 

na cidade de Canoas/RS. 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho 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 

Em 2015 foi criado o Núcleo de Empreendedorismo, vinculado 

à PROGRAD e à PROEXT e que tem, entre seus objetivos, a 

análise e a aprovação do processo de criação de Empresas 

Júniores na Instituição para posterior envio ao CONSEPE para 

homologação. Neste mesmo ano, foram recebidas duas 

propostas de criação de Empresas Juniores: da Psicologia e da 

Tecnologia de Alimentos, ambos em tramitação para aprovação. 

A Empresa Júnior NutriAção da UFCSPA, fundada em 2008, 

atuou de forma consistente em 2015 e apresentou seu Relatório 

de Gestão. Destacam-se as ações: - Selo EJ 2015: A NutriAção 
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é federada junto à FEJERS; - realização da VII Jornada de 

Nutrição em parceria com o Curso de Nutrição e o Centro 

Acadêmico do curso, além de participar de eventos da FEJERS: 

Eventos na área de empreendedorismo: 

- Como iniciar uma Empresa Júnior; 

- Criação de Empresas Juniores; 

- Realização de reuniões com alunos da Tecnologia de 

Alimentos (TA) e Psicologia para subsídios e criação da 

Empresa Júnior; 

- Práticas de empreendedorismo em empresas familiares,  

- Clínica de Imagem: Cenário e Busca pela Competitividade; 

- Palestra sobre Empreendedorismo como Personal Dieter e na 

Gastronomia dietoterápica – Disciplina de Empreendedorismo, 

Marketing e Personal Dieter; - Palestra sobre Atuação do 

Personal Cooking e Empreendedorismo 

Eventos relacionados a inovação:- Palestras:   

- Gestão e inovação em Saúde;  

- Hospitalidade na Gestão em Saúde; 

- Políticas públicas voltadas à propriedade intelectual.  

Em 2015 foi assinado o Protocolo de Intenções para 

estabelecimento do Pólo Tecnológico Metropolitano, do qual a 

UFCSPA faz parte.  Ele terá como áreas de atuação: saúde e 

meio ambiente; computação e tecnologia da informação; 

engenharia e energia.   

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 
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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. 

Documento atualizado em 2015. 

 

 

Objetivo 5 – Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento institucional com a sociedade 

 

11. Ampliar as ações de 

sustentabilidade no âmbito 

institucional 

 

Contínuo, a partir de 

outubro de 2013 

Número de ações desenvolvidas As ações de sustentabilidade estão previstas no Plano de Gestão 

de Logística Sustentável (PLS) 

(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-

de-logistica-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. No ano de 2015 o Núcleo de Gestão 

Ambiental realizou as atividades: - capacitação de servidores;  

elaboração de campanha/intervenção com vistas a orientações 

da comunidade da UFCSPA (descarte de resíduos), participação  

em disciplinas da graduação, além de várias ações de adequação 

de infraestrutura física e elaboração do Programa de Uso 

Racional de Água e Energia Elétrica (PROAD). 

 

12. Buscar certificações formais de 

qualidade 

Abril de 2016 a março 

de 2017 

Certificados de qualidade obtidos A UFCSPA está dando continuidade ao processo de 

qualificação dos serviços, por meio de metodologias do PGQP. 

Em 2014 foi realizado o diagnóstico institucional.  Em 2015, os 

servidores participantes do projeto foram qualificados com 

cursos do PGQP e FNQ e também iniciaram atividades 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos
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relacionadas ao desenvolvimento do Plano de Melhorias.  

Adicionalmente, em 2015, a UFCSPA recebeu certificado do 

Prêmio Responsabilidade Social, da Assembleia Legislativa do 

governo do Estado do RS. 

 

  

Variável de ação (VA) 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 

Número de inserções da UFCSPA na 

mídia, avaliada através do clipping 

institucional 

 

2013: 204 inserções; 2014: 147 inserções; 2015: 292 inserções. 

A Assessoria de Comunicação, em conjunto com a PROEXT, 

tem se debruçado em ampliar a participação da UFCSPA na 

mídia. O maior resultado tem se apresentado na divulgação de 

eventos realizados na Universidade, em especial os da Agenda 

Cultural, para a qual foram destinados esforços específicos 

nesta meta. 

 

14. Ofertar eventos científicos e 

culturais internacionais visando a 

discussão de temáticas vinculadas à 

Cultura e Sociedade, Saúde, 

Desenvolvimento, Ética e Bioética 

De abril a setembro de 

cada ano, a partir de 

2014 

Número de eventos realizados A participação de visitantes estrangeiros cresceu 

consideravelmente no ano de 2015, fruto das ações de 

internacionalização tanto da graduação como da pós-graduação. 

Registrou-se 27 participações estrangeiras em eventos 

promovidos pela Universidade neste ano. 

Destaca-se, dentre os eventos internacionais, a realização do I 

Seminário do Observatório de Responsabilidade Social, 

promovido pelo ORSUB, este vinculado a ORSALC/UNESCO. 

 

14 A. Ampliar e dar visibilidade a 

ações de Responsabilidade Social na 

UFSCPA 

Abril 2015 Número de ações realizadas Com a formalização da UFCSPA como sede do Observatório de 

Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras em maio 

de 2015, por meio de assinatura de convênio entre esta 
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instituição e a UNESCO, ampliou-se a visibilidade das ações de 

responsabilidade social promovidas pela UFCSPA, tanto 

internamente como para as demais universidades brasileiras e 

entidades internacionais vinculadas ao tema. 

 

14 B. Criar editora institucional Abril 2015 Editora criada e número de publicações 

realizadas 

A editora foi aprovada pelo CONSUN em 2015 (Res 31/2015 

CONSUN) 

  

 

 

  

 

 

 

 

EIXO 2 – QUALIFICAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

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 

2015: Com a contratação do professor de espanhol foram 

ofertadas 4 turmas da disciplina de Espanhol (eletiva) e uma 

disciplina e 4 turmas no Programa de Línguas Adicionais. Em 

relação a 2014 houve crescimento de 100%. 

 

16. Ampliar a oferta de disciplinas da 

área de ciências sociais e humanas 

 

Outubro a dezembro de 

cada ano 

Número de novas disciplinas oferecidas 

a cada ano 

Em relação a 2014, houve aumento de disciplinas obrigatórias e 

eletivas que abordam tema de formação humanística. Em 2015 

foram 217 disciplinas obrigatórias (200 em 2014): aumento de 

8,5%. Nas disciplinas eletivas o aumento foi expressivo 

(201,7%), já que em 2014 foram 75 disciplinas e em 2015, 226 

disciplinas. 
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18. Promover a integração entre o 

ensino da graduação e o da pós-

graduação 

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 

 

Estas informações passaram a ser compiladas a partir de 2015. 

Portanto não é possível estabelecer uma comparação com anos 

anteriores.  Foram ofertadas 42 disciplinas ministradas 

conjuntamente para alunos de graduação e de pós-graduação.                                             

Além disso, vários cursos possuem grupos de estudo onde 

participam alunos da graduação e pós-graduação: Grupos de 

estudos em: Reparo de DNA e Genotoxicidade; Genética 

Toxicológica; Toxicologia; Formação de Enfermeiros para o 

Cuidado e o Ensino de Enfermagem: Projeto de Integração 

Ensino-Serviço; Processo de enfermagem e taxonomias; Núcleo 

de Estudos em Deglutição e Disfagia Orofaríngea (NEDDOF); 

Voz em Pauta; Núcleo de Estudos em Linguagem e Aquisição 

(NELA); Grupo de Estudos em Ações Fonoaudiológicas de 

Origem Músculo-Esqueléticas; Reuniões científicas do 

Laboratório de Neuropsicofarmacologia; Disciplina de 

Neuroendocrinologia Multidisciplinar: Disciplina de Tópicos em 

Neuroendocrinologia; Tópicos Especiais em Pesquisa: Genética 

de Características Complexas; Grupo de pesquisa em Fisiologia 

Comportamental; Grupo de pesquisa em Interação 

cardiopulmonar (GPIC); Neurociências e Reabilitação 

Neuromuscular; Grupo de estudos do Laboratório de Avaliação 

Psicológica; Núcleo de Estudos em Realidade e Interatividade 

Virtual; Núcleo de Estudos em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho; em Psicologia Humanista e Existência; Núcleo de 

Pesquisas em Nutrição; Nutrie; Gesan.- 

 

19. Ampliar a mobilidade nacional e 

internacional de alunos da graduação e 

pós-graduação 

Contínuo, a partir de 

julho de 2013 

Aumento do número de alunos da 

graduação em mobilidade 

Em relação a 2014, houve aumento de alunos da graduação de 

outras universidades que ingressaram na UFCSPA, no âmbito 

nacional e internacional. Em 2014, foram 6 alunos ingressantes 
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Aumento do número de alunos em 

doutorado sanduíche e pós-doutorado 

Aumento do número de alunos no 

programa Ciência sem Fronteiras 

 

contra 144 em 2015, representando o aumento de 2300% de 

novos discentes na UFCSPA, vindos através dos programas de 

mobilidade Andifes, BRACOL, Universidad del Magdalena, 

PEC-G e estágios optativos. Considerando os registros 

realizados em 2014, tivemos uma redução no número de alunos 

encaminhados a outras instituições pelos Programas Ciência 

Sem Fronteiras, Andifes, Ibero Santander e Voluntário-IPS, em 

2014 foram 62 alunos contra 52 em 2015, representando uma 

redução de 16,18%. 

O PPG Ciências da Saúde recebeu em 2015, 3 alunos 

estrangeiros, em nível de mestrado, fruto da participação da 

universidade no Programa de Alianças para a Educação e 

Capacitação da Organização dos Estados Americanos e do 

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Em 2015, 4 

alunos iniciaram a bolsa sanduíche.  

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho 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 

PROGRAD - No ano de 2014, foram realizadas 18 atividades de 

ensino, contra 26 em 2015 (aumento de 44%). Em relação às 

atividades de pesquisa, em 2014 não houve registro numérico e 

em 2015 o DDA registrou 1 atividade nesta modalidade. 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. Em 2015, registrou-se 58% das propostas de extensão 

executadas no DDA (18 de 33 propostas de programas e 

projetos). 
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21. Qualificar o desempenho dos PPGs 

na avaliação da CAPES 

 Aumento do conceito dos PPGs Variável retirada, visto a avaliação no acontecer neste período 

reitoral. 

 

 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

    

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 

 

2014: Foi ofertada a disciplina Seminário de Leitura de Gêneros 

Acadêmicos e Redação de Abstract em Língua Inglesa (30h), 

conforme dados PROPPG. 

2015: foram ofertadas 3 disciplinas em inglês: The Cell Biology 

of Cholesterol Regulation (24h); Artificial intelligence and 

Health Applications (20h); Special Topics in Motion Analysis 

(30h). 

  

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 

Formulários, normas e fluxos alterados. Atividades de 

treinamento e acompanhamento realizadas de forma sistemática 

pela Proext com diversos grupos interessados na proposição de 

atividades de extensão.  

 

    

25. Implantar um sistema 

informatizado para as atividades de 

extensão 

 

Julho a dezembro de 

2014 

Sistema implantado 
Durante o ano de 2015, o NTI e a PROEXT trabalharam no 

desenvolvimento de Sistema Informatizado de Registro e 

Cadastro de Atividades de Extensão da UFCSPA. Até o 

momento, foram desenvolvidos os módulos de (1) cadastro e 

avaliação das atividades de extensão e (3) submissão e trâmite 

da proposta, já disponibilizados para homologação; o segundo 
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módulo (geração de portal-página para atividades aprovadas), 

necessita ainda finalização. 

    

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 

Em 2015 foram ofertadas as seguintes atividades em EAD 1) 

Disciplinas Obrigatórias que ofertaram parte ou a totalidade do 

conteúdo em EAD: 121 disciplinas o representam redução de 7 

(5,5%) disciplinas em relação a 2014; 2) Disciplinas Eletivas 

com parte ou totalidade do conteúdo em EAD:  foram 210, com 

aumento de 724% em relação ao ano de 2014. 3) Curso de 

formação para uso do Moodle, foram ofertados 3 cursos 

ocorrendo (redução de 63% em relação a 2014); 4) Número de 

docentes que realizaram curso de Moodle: 30, representando 

uma redução de 61% (em relação a 2014); 5) Cursos de 

Formação em EAD:  foram oferecidos 4 cursos (redução 33% 

em relação a 2014); 6) Número de professores que receberam 

formação em EAD: 25, (redução de 25% em relação a 2014). 

Há 2 cursos Lato sensu  EADs: Avaliação de Serviço de Saúde 

(Resolução 68/2013) e Saúde da Família (Resolução 64/2012). 

Em 2014 o curso em Saúde da Família solicitou aumento de 

vagas, que foi autorizado, conforme Resolução 20/2014 , não 

caracterizando aumento no número de cursos EAD, mas um 

aumento no número de vagas.  

Em 2015, houve migração para nova versão do Moodle, sendo 

ministrados diversos cursos de atualização dos professores. Ao 

todo, 253 docentes utilizaram o Moodle em 1011 salas virtuais, 

sendo: 854 na graduação, 82 na pós-graduação e 75 na extensão. 

55 professores completaram o curso de formação em EAD, que 

foi ministrado em 07 edições. 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 
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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 

 

O Edifício 3 foi entregue em maio/2015 e está sendo ocupado 

pelos laboratórios de pesquisa e pós-graduação. Foram 

realizadas reuniões prévias com os responsáveis pelos 

laboratórios a fim de apresentar o mapa de ocupação, os 

espaços, definir o planejamento da mudança, levantamento de 

equipamentos e demandas especiais de instalação e 

funcionamento dos mesmos.   

    

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. 

29. Ampliar o número de laboratórios 

de pesquisa 

Outubro a dezembro de 

2013 

Aumento no número dos laboratórios 

de pesquisa 

Com o Edifício 3, o número de laboratórios de pesquisa foi 

ampliado em aproximadamente 62%. Em 2014 tínhamos 13 

laboratórios. Com a ocupação do Prédio III esse número passa 

para 21, além do biotério e salas de apoio. 

 

31. Implantar o Núcleo de Apoio à 

Pesquisa e Pós-graduação (NUPESQ) 

 

Julho a setembro de 

2014 

NUPESQ implantado O NUPESQ foi implantado em 2015. 

(http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34-

noticias/3810-universidade-cria-nucleo-de-apoio-a-pesquisa-e-

pos-graduacao  e  http://www.ufcspa.edu.br/index.php/nupesq) 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

 

Objetivo 3 – Avançar nos processos de internacionalização da Universidade 

 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/nupesq
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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; em 

2015 totalizam 27 convênios (em representando um aumento de 

21% e 92 %, respectivamente). 

 

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 (Edital 12/2013) que prevê o 

estabelecimento de redes internacionais de pesquisa. Além 

disso, foram realizadas tratativas com universidade do Canadá 

para realização de pesquisas conjuntas e cotutela, intermediadas 

pela Assessoria Internacional.  

 

 

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 

Em 2015, foram ofertadas disciplinas na graduação com as 

seguintes temáticas: 1) Aspectos legais e éticos vinculados à 

saúde: obrigatórias foram 54 (aumento de 17,3% em relação a 

2014) e eletivas foram 12 (aumento de 100% em relação a 

2014); 2) Empreendedorismo, gestão, comunicação e aspectos 

econômicos vinculados à saúde: foram ofertadas 26 disciplinas 

obrigatórias  e 22 eletivas, representando um aumento em 

relação a 2014 de 85,7% e 550% respectivamente; 3) Inovação e 

Tecnologia: 6 disciplinas obrigatórias e nenhuma eletiva, 

ocorrendo uma redução de 66,6% e 100% respectivamente em 

relação a 2014; 4) Educação Ambiental e Sustentabilidade: 9 
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disciplinas obrigatórias foram ofertadas e nenhuma eletiva 

(aumento de 28,5% em relação a 2014); 5) Ensino de Línguas 

Adicionais: foram 27 obrigatórias e 9 eletivas, ocorrendo um 

aumento de 385,7% e 100% respectivamente quando comparado 

a 2014.     

Na pós-graduação ofertou-se em 2015: Educação e Saúde; 

Tecnologias de Informação; Informática em Saúde; Mineração 

de Textos e Processamento de Linguagem Natural Princípios 

Básicos de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual; 

Bioética; Avaliação de Tecnologias em Saúde; 

Desenvolvimento de objetos de aprendizagem;  

Empreendedorismo Inovação; Enfrentamento à Violência; Em 

2016 serão ofertadas: Princípios Básicos da Inovação 

Tecnológica; Mineração de Textos e Processamento de 

Linguagem Natural: Técnicas e Aplicações na área da Saúde; 

Bioética; Inovação e empreendedorismo na Enfermagem.     

 

          

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

 

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 

A Agenda Cultural faz parte dos programas divulgados pela 

Secretaria de Cultura de Porto Alegre desde o segundo semestre 

de 2015. Participação em eventos do calendário cultural da 

cidade, como Natal na Praça. 
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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. 

 

EIXO 3 – QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto para 

execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

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 

O SDE já está implantado e monitorado periodicamente nos PPGs 

Ciências da Saúde, Hepatologia, Patologia e Reabilitação. Em 

implantação no Ensino na Saúde e a implantar no Biociências e 

Enfermagem e demais PPGs recomendados recentemente pela 

CAPES. 

 

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.  
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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. 

 

46. Aumentar a participação de docentes e 

técnicos-administrativos em funções de 

assessoria 

 

Abril de 2013 a setembro de 

2014 

Aumento do número de 

docentes e técnico-

administrativos envolvidos 

em comissões e assessorias 

PROAD: Criadas as Comissões: Análise de TRs com 3 TA´s, 

Implantação de Melhorias no DCC com 4 TA´s e a de Fiscalização 

do Restaurante com 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 
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47. Ampliar a participação de docentes e 

técnicos-administrativos na construção dos 

SDEs 

Julho a Dez 2013 Número de docentes e 

técnicos participando na 

construção e implantação dos 

SDEs 

Em 2014, participaram de comissões para a construção e 

implantação dos SDEs nos cursos de graduação 104 docentes, 9 

técnicos, já em 2015, com os SDE´s consolidados, foram 62 

docentes e 05 técnicos. Representando uma redução de 42,4% de 

docentes e 44% de técnicos. 

 

2015:  

PROAD: Servidores de todos os 06 Departamentos Administrativos 

(incluindo os coordenadores e as chefias de divisão) participam 

ativamente da construção dos SDE 

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, porém 

algumas ações que serão parte integrante do Programa de Gestão de 

Pessoas foram realizadas: a primeira ação foi a criação do Programa 

de Acolhimento dos Técnicos-Administrativos da UFCSPA, projeto 

iniciado em dezembro de 2014. Em 2015, o programa foi realizado 

em uma oportunidade (http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-

noticias/34-noticias/3608-novos-tecnico-administrativos-participam-

de-programa-de-acolhimento). 

Novas ações estão previstas para o Programa de Gestão e Pessoal, a 

serem construídas durante o ano e 2016. 

  

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 

 

 

Ação cancelada em fev/2015. 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34-noticias/3608-novos-tecnico-administrativos-participam-de-programa-de-acolhimento
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34-noticias/3608-novos-tecnico-administrativos-participam-de-programa-de-acolhimento
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/34-noticias/3608-novos-tecnico-administrativos-participam-de-programa-de-acolhimento
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Variável de ação (VA) Cronograma previsto para 

execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

    

50. Ampliar ações de capacitação e 

qualificação dos técnicos-administrativos 

 

Julho de 2013 a dezembro de 

2014 

Aumento do número de 

atividades oferecidas 

Um total de 486 ações foram realizadas por servidores da UFCSPA 

em 2015. Destas, 345 e 150 ações de capacitação para docentes e 

servidores técnico-administrativos, respectivamente; sendo 150 

(44%) docentes e 76 (37,4%) TAs capacitados. No total, 226 

servidores foram capacitados, correspondendo a um percentual de 

41,5% do quadro de servidores. 

 

 

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 

 

Em 2014 ampliou-se em 7 o número de processos informatizados. 

Programas do Almoxarifado e Patrimônio; 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.  

Em 2015 ampliou-se em 6 o número de processos informatizados: 

Sistema Curso de Férias; Sistema de inscrição de disciplinas Eletivas 

e PDCI; Sistema para cadastro de disciplinas, alunos externos e 

demais solicitações para o ambiente Moodle; Sistema de Solicitação 

automática via portal do aluno; AtoM -  Sistema de Patrimônio 

Documental Arquivístico da UFCSPA; Finalização e entrada em 

funcionamento do Portal do Professor (curso piloto). 

    

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. 
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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 

 

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 teste-piloto do sistema de avaliação de 

infraestrutura e revisão de todos os formulários a serem utilizados 

nas avaliações dos segmentos universitários. Em 2015/2 foi  

realizada autoavaliação dos aspectos didático-pedagógicos dos 

cursos de medicina, biomedicina, nutrição, gastronomia e 

fonoaudiologia (avaliação do período 2015/1). 

 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto para 

execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

    

54. Coordenar a evolução do atendimento a 

necessidades apontadas nos relatórios de 

avaliação institucional 

 

Abril a setembro, a cada ano Relatórios dos atendimentos 

realizados 

Semestralmente é realizado monitoramento das ações apontadas no 

relatório de autoavaliação institucional. A PROPLAN é responsável 

pela realização do monitoramento. 

 

 

Objetivo 6 – Aprimorar a governança da Tecnologia da Informação (TI) 
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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 

Em 2014, foram instalados 55 computadores novos e 17 foram 

remanejados; foi contratado serviço de manutenção do Sistema de 

Informação para o Ensino (contrato nº 38/2014). Contratação de 

fornecimento contínuo de softwares. 

 

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 realizado semestralmente. O PSI 

necessita revisão. 

57. Criar grupo de trabalho para o estudo 

de viabilização de Fundação de Apoio da 

UFCSPA 

 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 - Fundação de Apoio da UFCSPA 

23103.004805/2014-83 e 23103.005032/2014-52. 

A FAURGS foi credenciada como Fundação de Apoio à UFCSPA 

em janeiro de 2015 (Portaria Conjunta nº 3, de 09/01/2015, a qual 

foi publicada no Diário Oficial da União de 12/01/2015). 

 

 

 

 

 

EIXO 4 – ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE INTERNA 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

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 Retomada da atividade Café dos Servidores, 

promovida por adesão. Realização de apresentação 
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 teatral no Dia das Crianças para a comunidade 

interna. 

 

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 

 Em 2015 foi consolidado o Conselho das Ligas 

Acadêmicas como órgão representativo junto a 

Pró-Reitoria. Reuniões quinzenais realizadas de 

forma sistemática, 30 ligas em atividade e aumento 

expressivo do número de atividades executadas. 

 

60. Ampliar os espaços de convivência 

 

Abril de 2014 a março de 

2015 

Aumento do número de metros quadrados 

disponibilizados 

2014: Criado o espaço de convivência para os 

alunos com 196m2 disponibilizados. 

 

 

 

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 Todos os prédios (1, 2 e 3) da UFCSPA contam 

com sistema de vigilância de última geração, 

controlados desde uma central e operado por um 

profissional especializado (Terceirizado pelo 

contrato continuado de Vigilância Predial). 

 

62. Expandir o acesso biométrico na 

instituição 

 

Julho a dezembro de 2014 Utilização do acesso biométrico em todos os 

prédios da UFCSPA 

No ano de 2015, foi finalizada a implantação do 

sistema de aceso biométrica no campus central da 

UFCSPA. Todos os prédios (1, 2 e 3) da UFCSPA 

contam com o acesso biométrico. 

 

63. Estabelecer a Política de Biossegurança 

 

Contínuo, a partir de abril 

de 2014 

Construção do Plano de Biossegurança 

Reestruturação do Comitê de Biossegurança 

Número de ações do Plano de Biossegurança 

realizadas 

A Comissão de Biossegurança foi criada em 2015 

(Resolução nº 23/2015 CONSUN), em 

conformidade com a Resolução Normativa nº 1, de 

20 de junho de 2006 da Comissão Técnica 
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Nacional de Biossegurança – CTNBio, vinculada 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Em 2015 foi nomeado novo Coordenador dos 

Laboratórios de Pesquisa e Pós-Graduação, Paulo 

Guilherme Lopes (Portaria 129 de 01/02/2015), o 

qual está desenvolvendo regulamentação e 

padronização de práticas laboratoriais. 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto para 

execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

 

Objetivo 3 – Implantar Restaurante Universitário (RU) 

 

64. Buscar área física para implantação de 

RU 

 

Julho de 2013 a junho de 

2015 

Disponibilização da área Área física adquirida a ser objeto de reformas 

(Pregão 54/2014 e Contrato 01/2015). 2015: 

Aguardando liberação de orçamento para 

execução, conforme calendário previsto. 

 

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 

 

2014: 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. 

2015: Manutenção dos servidores capacitados, 

colocação de catracas de acesso adaptadas. 

Ampliação da estrutura de acesso aguardando 

execução das obras do entorno. 
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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 e 574 em 2015. Além disso, 

foram realizados 267 atendimentos 

psicopedagógicos 

 

 

 

 

 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

 

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. 

68. Realizar jogos universitários Abril a setembro de 2014, 

2015 e 2016 

Evento anual realizado I Jogos Universitários da UFCSPA realizado em 

2014. Em 2015, não houve possibilidade de 

realização dos Jogos devido a demora no aluguel 

das quadras e a falta de estrutura das quadras 

locadas para esta atividade. 

 

68 A. Implantar programa de atendimento 

a egressos da UFCSPA 

Julho 2015 Página do site implantada, número de egressos 

cadastrados, número de atividades promovidas 

pela UFCSPA para este público 

 

Página implantada, 385 egressos cadastrados, duas 

atividades realizadas em 2015. 
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68 B. Ampliar a oferta de línguas 

estrangeiras na extensão 

Jan 2015 Número de línguas ofertadas, número de 

turmas ofertadas, número de alunos usuários 

do programa 

Oferta de 6 línguas, num total de 21 turmas de 25 

vagas cada, atendendo número crescente de 

participantes e interessados. Em 2015, foram 

certificados 126 alunos no Programa de Línguas 

Adicionais da UFCSPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 5 – PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL 

 

Variável de ação (VA) Cronograma previsto 

para execução 

Indicador do desempenho Texto avaliativo – Avanços e Resultados 

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.  

70. Editar um volume com a história da 

criação da UFCSPA 

Outubro a dezembro de 

2015 

Livro editado. Em andamento -2015: busca de documentos e 

informações históricas; registro das informações. 
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Análise dos Resultados dos planos 

 

A UFCSPA entende que seu papel como instituição de ensino superior transcende a 

formação de profissionais com alto nível de conhecimento técnico. Assim, encontra-se destacado em 

sua missão que a formação de profissionais deverá ser norteada por princípios humanistas e pela 

responsabilidade social.  

Para a consecução deste objetivo, inúmeros desafios são enfrentados pelas instituições 

públicas: orçamento instável, reduzido quadro de servidores e um extenso arcabouço legislativo. A 

responsabilidade social (um pilar da sustentabilidade social) é vivenciada num conjunto de ações 

capilarizadas de modo transversal na UFCSPA. Prima-se pelas boas práticas de governança e 

transparência institucional, operacionalizas por um sistema de gestão estratégica implementado nos 

diversos setores, pelos mecanismos de comunicação, pela participação da comunidade em diversas 

instâncias deliberativas e também pela periódica prestação de contas aos órgãos de controle e à 

comunidade interna.  

Como universidade relativamente nova, vem expandido e otimizando a utilização de seu 

espaço físico com iniciativas sustentáveis. Para os servidores, busca-se implementar ações voltadas 

para seu desenvolvimento, por meio da participação em eventos nacionais, internacionais e em 

eventos internos de capacitação e atualização profissional, além de atividades e iniciativas vinculadas 

ao congraçamento da comunidade interna. Apesar de ser uma universidade especializada na área da 

saúde, a UFCSPA oferece aos alunos matrizes curriculares com atividades obrigatórias e opcionais 

vinculadas à área das humanidades e das ciências sociais. O ingresso à universidade é realizado via 

ENEM e a instituição participa do programa de acesso ao ensino superior por cotas, instituído pelo 

Governo Federal. Preocupada em auxiliar na manutenção do vínculo dos estudantes no ensino 

superior, a UFCSPA, conjuga esforços para manter o programa de assistência estudantil e oferece 

ações de suporte via o núcleo de apoio psicopedagógico. Realizadas como parte da proposta 

pedagógica dos cursos, as atividades de extensão geram impacto social em projetos que ultrapassam 

os muros institucionais. As ações são principalmente realizadas na Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre (hospital de ensino da UFCSPA) e no Distrito Docente Assistencial 

Norte-Eixo Baltazar (DDA-NEB), território geograficamente definido para a promoção da integração 

entre o ensino-assistência-extensão, numa parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e o Grupo 

Hospitalar Conceição (11 Equipes de Saúde da Família e 13 Unidades Básicas de Saúde). 

Merecem destaque as atividades culturais promovidas pela UFCSPA, as quais incentivam 

a democratização do acesso da população à arte e contribuem na formação acadêmica. Este Relatório 

retrata o trabalho da comunidade da UFCSPA, que compreende a universidade como um espaço onde 

as atividades de gestão, ensino, pesquisa e extensão se conectam e são consequência de uma 

administração comprometida com o bom uso dos recursos públicos. Assim, pode-se contribuir para 

a construção do conhecimento e aplicação do mesmo à sociedade efetivando os princípios que a 

instituição zela em sua essência: o humanismo e a responsabilidade social. 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.  

As ações apresentadas neste Relatório, referentes ao ano de 2015, 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 
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últimos anos) foi continuado em 2015 com a implantação de um novo curso de graduação 

(Informática Biomédica), um programa de Pós-Graduação stricto sensu (PPG Biociências: mestrado 

e doutorado), e aprovação no CONSUN de um curso de graduação em Educação Física, além da 

residência multiprofissional em Física Médica (ênfase radioterapia) e em Atenção à Saúde da Criança 

(Oncologia) e do PPG em Psicologia e Saúde (mestrado), além de dois cursos de mestrado 

profissionalizantes (Enfermagem e Saúde da Família), que, naturalmente, promoverão expansão das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como consequência, houve aumento no número de 

acadêmicos.  

Também são merecedores de realce no tema da responsabilidade social, (1) a instalação do 

Observatório de Responsabilidade Social das Universidades Brasileiras (ORSUB), que constitui a 5ª 

zona do Observatório de Responsabilidade Social da América Latina e Caribe (ORSALC), vinculado 

à IESALC (Instituto Internacional da Unesco para a Educación Superior en América Latina e Caribe) 

e UNESCO; (2) a certificação em Responsabilidade Social conferida pela Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul. 

 No segundo Eixo – Qualificação do Ensino, Pesquisa e Extensão – destaca-se: (1) 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; e (2) o avanço 

dos processos de internacionalização da UFCSPA, com aumento do número de Acordos de 

Cooperação com instituições de ensino internacionais, de visitações de estrangeiros, 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 Centro aplicador do CELPE-BRAS (Exame que 

possibilita a Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros), além da oferta de 

um Programa de Línguas Adicionais com a disponibilização de diversas disciplinas e cursos de 

línguas (espanhol, inglês, italiano e francês). 

Com relação à infraestrutura, em 2015, destaca-se a inauguração do prédio 3, dedicado às 

atividades de pesquisa e pós-graduação: o prédio possui, essencialmente laboratórios (15) para o 

desenvolvimento de pesquisas e produção de conhecimento. Além disso, foram disponibilizados 

outros espaços para a realização de atividades de ensino/pesquisa: Laboratórios de Histologia, 

Patologia, Confeitaria e Análise Sensorial. 

De importância também, é a instalação do NUPESQ-UFCSPA (Núcleo de Apoio à 

Pesquisa e Pós-Graduação) que oferece serviço de apoio nas áreas de epidemiologia, metodologia 

científica e estatística para alunos de graduação, pós-graduação e docentes. 

No eixo Qualificação da Gestão (Eixo 3), a implantação do Núcleo de Garantia Interna 

da Qualidade (vinculado à PROPLAN) colaborou para a ampliação do Sistema de Direção Estratégica 

para 55 unidades acadêmicas e administrativas da UFCSPA, com ampla participação de servidores 

na elaboração dos Planos de Metas de suas unidades. Ressalta-se a expansão deste sistema, 

envolvendo não somente a Administração Superior da UFCSPA, mas também as unidades que a 

compõe, bem como o alinhamento do mesmo ao Plano de Metas Institucional 2013-2017, 

qualificação das ações e destaque a ações inovadoras. De igual importância, as ações de capacitação 

de servidores, principalmente em decorrência do Programa de Capacitação Docentes e do Programa 

de Capacitação dos Servidores Técnico-administrativos da UFCSPA, as quais proporcionaram a 
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capacitação de, aproximadamente, 41,5% dos servidores, com ações de capacitação, em que se 

assinala a participação de dirigentes, gerentes e assessores.  

Em 2015, foi aprovado o credenciamento da FAURGS como Fundação de Apoio à 

UFCSPA, e estabelecido convênio com o GesPública, além da criação do Comitê Gestor e 

estabelecimento de Grupos de Trabalho do Programa de Melhoria da Gestão da UFCSPA, na proposta 

de consultoria do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP). 

No Eixo 4, que trata da Assistência à Comunidade Interna, destaca-se um excelente 

resultado no que tange à assistência estudantil, com uma destacada proporção de 1 bolsa para cada 

2,1 alunos: mesmo com o crescimento do número de alunos de graduação, de 1.599 (2013) para 1.713 

(2014) e 2.031 (2015) a UFCSPA disponibilizou em 2015 um total de 935 bolsas/auxílios estudantis 

oferecidos por iniciativas externas e também por programas internos de assistência estudantil. 

No âmbito da extensão, além do grande número de atividades extensionistas realizadas, 

com direcionamento para o Distrito Docente Assistencial, grifa-se o lançamento do Programa de 

Extensão “Bem-vindo de Volta à UFCSPA”, que visa a promover o relacionamento da UFCSA com 

seus egressos, e a contratação de empresa para atendimentos de emergência médica. Na busca 

contínua do diálogo e transparência com a comunidade interna e externa à UFCSPA, salienta-se a 

continuidade da prática 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 2015 

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, apesar da restrição orçamentária imposta às 

universidades federais no ano em exercício. 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.  

 

 

3.3 Desempenho Orçamentário 

 

3.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados 

alcançados  

O orçamento destinado à UFCSPA para o Exercício de 2015 foi de R$ 152.424.092,64 (cento e 

cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e noventa e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), provenientes de dotação inicial, créditos suplementares e destaques. Desse recurso, a 

Instituição executou o montante de R$ 135.701.273,37 (cento e trinta e cinco milhões, setecentos e um 

mil, duzentos e setenta e três reais e trinta sete centavos). 

Do montante recebido, R$53.026,00 (cinquenta e três mil e vinte e seis reais) referem-se a 

recursos descentralizados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para pagamento dos 
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precatórios e o valor de R$ 31.066,35 (trinta e um mil, sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) foi 

descentralizado a outras Universidades Federais a título de Cursos e Concursos pela participação em 

Banca de Concursos. 

O saldo não utilizado de R$ 16.722.819,27 (dezesseis milhões, setecentos e vinte e dois mil, 

oitocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), correspondente à dotação orçamentária menos o valor 

empenhado, deve-se, em grande parte, pelo contingenciamento de custeios e de investimentos.  

 

 

 
Tabela 5 - Comparação do Orçamento de 2014 com o de 2015 

  ORÇAMENTÁRIO   EXECUTADO   

  2 0 1 4  2 0 1 5  Variação 2 0 1 4  2 0 1 5  Variação 

Pessoal             

Ativos 41.691.449,00 51.061.464,00 22,475 41.297.210,63 50.272.047,60 21,732 

Obrigações Patronais 7.860.270,00 9.431.047,00 19,984 7.646.426,78 9.189.393,36 20,178 

Sentenças Judiciais 1.061.736,00 53.026,00 -95,005 1.061.736,00 53.026,00 -95,005 

Inativos 13.518.335,00 14.587.050,00 7,905 13.388.671,80 14.490.464,00 8,229 

Subtotal 64.131.790,00 75.132.587,00 17,153 63.394.045,21 74.004.930,96 16,740 

Outras Despesas 

Correntes 55.538.230,24 54.513.080,32 -1,846 35.974.826,81 53.417.758,90 48,486 

Investimentos 35.108.991,00 22.778.425,32 -35,121 7.788.795,14 8.278.583,51 6,288 

Total Geral 154.779.011,24 152.424.092,64 -1,521 107.157.667,16 135.701.273,37 26,637 

Fonte: Departamento de Orçamento 

 

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$ 44.684.488,00 (quarenta e 

quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) que representa 

29,32% do orçamento total da Universidade. O montante executado foi R$ 29.419.073,39 (vinte e 

nove milhões, quatrocentos e dezenove mil, setenta e três reais e trinta e nove centavos). 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 nesse 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, 118 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 2015, foram concedidas, 

pela UFCSPA, um total de 486 auxílios a estudantes, sendo 38 para Moradia, 64 para Permanência, 
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228 para Alimentação e 148 para Transporte (81 para Porto Alegre e 67 para Região Metropolitana); 

4 bolsas PROMISAES dirigidas a alunos PEC-G e 4 auxílios estrangeiros recebidos na Universidade 

por meio de convênio. Soma-se a isso, 138 Bolsas Permanência pagas diretamente pelo Governo 

Federal, por meio do Programa de Bolsa Permanência. Ao todo, foram distribuídos 624 auxílios 

estudantis, num montante de R$1.361.424,00 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 

vinte e quatro reais). 

Em relação ao Programa de Apoio à Residência em Saúde, a UFCSPA manteve um convênio 

com a SESu/MEC de 468 bolsas para Residência Médica e de 32 bolsas para Residência Multiprofissional, 

totalizando o valor executado de R$21.189.689,35 (vinte e um milhões, cento e oitenta e nove reais, 

seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). 

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 o montante de R$32.476,67 (trinta e dois mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), proveniente de descentralização de crédito referente ao 

Programa PROAP, conforme Termo de Cooperação da Capes de n° 2822/2015. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico promoveu descentralização 

para aquisição de equipamentos e material permanente, conforme Referência nº 0851/10 e 0518/11 e o   

valor executado foi R$ 998.900,32.  

Também recebeu descentralização do Ministério da Saúde o montante de R$6.750.000,00 (seis 

milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para promover a Qualificação e a Educação Permanente dos 

Profissionais da Saúde do SUS – TC 76/2013.  

A UFCSPA recebeu descentralização no valor de R$4.505,66 (quatro mil, quinhentos e cinco 

reais e sessenta e seis centavos) de outras universidades federais a título de “cursos/concursos” pela 

participação de professores em banca de concursos públicos.  

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$14.490.464,00 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro reais). 

No Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação estão contidas as ações 

referentes aos benefícios da folha de pagamento. Desta forma avaliamos de forma positiva sua execução 

posto que todos os benefícios dos servidores foram pagos corretamente durante o exercício de 2015. 

A Assistência Pré-Escolar para dependentes de servidores desta Instituição contou com a 

aprovação de R$107.859,00 (cento e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais) e a execução de 

R$88.840,80 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos) correspondente à média 

de 90 crianças por mês, com idade de 0 a 7 anos. O Auxílio-Transporte beneficiou em média 114 

servidores por mês no decorrer do exercício, totalizando a quantia executada de R$96.167,59 (noventa e 

seis mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). 

Foram beneficiados, em média, 530 servidores por mês com o programa de Auxílio- 

Alimentação do governo federal, totalizando a quantia executada de R$2.281.320,58 (dois milhões, 

duzentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).  

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, 613 servidores e seus dependentes, por mês, 

aderiram ao plano conveniado. O montante executado foi de R$639.236,46 (seiscentos e trinta e nove 

mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). Houve também despesas com Benefícios 
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Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade no valor de R$56.741,15 (cinquenta e seis mil, 

setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos). 

Ainda no Programa de Gestão e Manutenção teve a inclusão de recursos para Capacitação de 

Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação. No decorrer do exercício, 

226 servidores (técnicos-administrativos e docentes) fizeram algum curso de qualificação oferecido pela 

Universidade.  

A despesa executada com pessoal ativo, vinculado ao projeto/atividade 20TP foi de               

R$50.272.047,60 (cinquenta milhões, duzentos e setenta e dois mil, quarenta e sete reais e sessenta 

centavos) que representa 37,06 % do orçamento total executado pela Instituição. 

A despesa para a Contribuição da União para o Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Federais foi de R$9.189.393,36 (nove milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais 

e trinta e seis centavos). 

A dotação orçamentária de 2015 foi menor (1,52%) em relação ao exercício de 2014, porque, 

neste ano, houve a incorporação do superávit de exercícios anteriores. O executado em 2015 foi 26,37% 

maior devido a um percentual maior de contingenciamento de custeios e de investimentos do orçamento 

de 2014. 
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3.3.2 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade 

Quadro 3.3.2 – Ação 1 

Identificação da Ação 

Código 4572                                                               Tipo: Atividade  

Descrição 

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. 

Iniciativa  Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

Objetivo 
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. 

Programa Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Código:2109               Tipo: 

Unidade Orçamentária 26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  

Ação Prioritária (    ) Sim      (   x  )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

128 / 0043  300.000,00  300.000,00   151.554,80 20.544,80 19.544,80 1.000,00  131.000,00 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

128 / 0043 Servidor capacitado Unidade 250  165 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 04/01/2015  Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0128 / 0043  79.656,35  58.381,19 0,00 Servidor capacitado Unidade 45 

 Fonte: Departamento de Orçamento 
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Quadro 3.3.2 – Ação 2 

Identificação da Ação 

Código 20GK                                                                         Tipo: Atividade 

Descrição 

Desenvolvimento de programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação; implementação de ações 

educativas e culturais; realização de cursos de formação e qualificação de recursos humanos; desenvolvimento de projetos de formação e 

aperfeiçoamento com a participação de profissionais de área de saúde, inclusive supervisores, tutores e preceptores; Incentivo e promoção de 

ações de integração ensino serviço-comunidade, em cenários de aprendizagem vinculados ao SUS; Apoio à implantação de novas diretrizes 

curriculares de cursos de graduação no âmbito das IES públicas; promoção de congressos, seminários e simpósios científicos e culturais; e 

demais atividades inerentes às ações de ensino, pesquisa e extensão. Apoio à melhoria da infraestrutura de ensino, de pesquisa e de extensão; 

à aquisição de insumos para laboratórios; à melhoria das condições de funcionamento de cursos e bibliotecas; à promoção e participação em 

eventos científicos; à edição de obras científicas e educacionais; e apoio à permanência de estudantes e pesquisadores em missão de estudo 

no exterior. Apoio a iniciativas que visem à consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, 

viabilizando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a vivência social e comunitária e a integração entre a Instituição de Ensino 

Superior e a comunidade. Formação de grupos tutoriais de alunos visando a otimizar seu potencial acadêmico e promover a integração entre 

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

Iniciativa 

 Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação, valorização e capacitação de recursos humanos 

e para promover cooperação internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive 

formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero 

Objetivo 

Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de educação, contribuindo para a melhoria da 

educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do 

Brasil 

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Código:  2032             Tipo: 

Unidade Orçamentária  26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

364 / 0043  354.285,00 354.285,00 216.088,05 133.629,36 82.626,88 51.002,48 82.458,69 
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Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

364 / 0043 0 Iniciativa  Apoiada Unidade 4  3 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 01/01/2015  Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0364 / 0043  409.142,11 261.879,19 44.706,93 Iniciativa  Apoiada Unidade 7 

  Fonte: Departamento de Orçamento 

 

 

 

Quadro 3.3.2 – Ação 3 

Identificação da Ação 

Código 20RK                                                                              Tipo: Atividade  

Descrição 

Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de Instituições Federais de 

Educação Superior, além de definir, elaborar, implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional na modalidade de 

educação a distância; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a 

organismos nacionais e internacionais; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação, 

reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da 

legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico, veículos, equipamentos e redes; capacitação de recursos humanos; 

prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem 

como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

Iniciativa 

 Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em 

consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, 

e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade 
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Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 

educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 

promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. 

Programa Educação Básica                               Código:  2032             Tipo: 

Unidade Orçamentária  26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

364 / 0043   18.144.885,00 23.353.885,00 15.794.281,48 8.515.352,38 7.105.915,65 1.409.436,73 7.278.929,10 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

364 / 0043 0 Estudante Matriculado Unidade 2.080  1.967 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0364 / 0043  3.256.197,41 1.972.442,93 1.205.711,02 Estudante Matriculado Unidade 1.967 

  Fonte: Departamento de Orçamento 
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Quadro 3.3.2 – Ação 4 

Identificação da Ação 

Código 4002                                                                                Tipo: Atividade 

Descrição 

 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. 

Iniciativa 

 Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação superior, em instituições públicas e privadas, 

inclusive por meio de financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da 

inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com 

deficiência 

Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 

educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 

promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.    

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão   Código: 2032              Tipo: 

Unidade Orçamentária 26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre   

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

364 / 0043   1.426.398,00 1.426.398,00 1.343.019,00 1.262.131,00 1.140.393,00 121.738,00 80.888,00 

Execução Física da Ação - Metas 

Descrição da meta Montante 
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  Fonte: Departamento de Orçamento 

 

 

 

  Quadro 3.3.2 – Ação 5 

Identificação da Ação 

Código 8282                                                                               Tipo: Atividade  

Descrição 

 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. 

Iniciativa 

 Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em 

consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas e de recursos humanos, e 

promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade. 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Unidade de 

medida Previsto Reprogramado (*) Realizado 

364 / 0043  Benefício Concedido Unidade 500  481 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0364 / 0043  71.673,00 71.673,00 0 Benefício Concedido Unidade 113 
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Objetivo 

Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 

educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, 

promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.   

Programa Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão  Código:   2032            Tipo: 

Unidade Orçamentária  26284 – Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

Ação Prioritária (    ) Sim      (  x   )Não      Caso positivo: (     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária Anual - 2015 

Execução Orçamentária e Financeira 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2015 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

364 / 0043    19.549.920,00 19.649.920,00 12.065.684,86’ 7.717.134,49 6.555.624,41 1.161.510,08 4.348.550,37 

Execução Física da Ação - Metas 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 
Descrição da meta 

Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado (*) Realizado 

364 / 0043   Projeto viabilizado Unidade 10  8 

   Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Nº do subtítulo/ 

Localizador 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 01/01/2014  Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0364 / 0043  5.386.524,57 3.255.831,27 567.228,75 Projeto viabilizado Unidade 5 

Fonte: Departamento de Orçamento 
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3.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

A dificuldade encontrada para execução do orçamento foi com a falta de liberação de limite para 

empenho, principalmente para as despesas de investimento.  

 

3.3.4 Restos a pagar de exercícios anteriores     

Os valores inscritos como Restos a Pagar Processados, referentes aos anos de 2011, 2012, 

2013 e 2014, correspondem a entrega de bens e/ou serviços na Universidade, gerando um 

compromisso da Universidade na realização dos pagamentos. O aspecto favorável na manutenção 

destes Restos a Pagar Processados é do aproveitamento do orçamento de exercícios anteriores, de 

despesas legalmente empenhadas, desonerando o exercício vigente para novas contratações. Tais 

pagamentos não foram realizados devido a dois fatores preponderantes: insuficiência de saldo de 

financeiro para o pagamento, pois o ano de 2015 foi bastante restritivo os repasses de financeiros e, 

outro fator é a falta documentação inadequada e/ou vencida dos fornecedores no momento do 

pagamento. 

Os Restos a Pagar Não Processados são as despesas empenhadas e não liquidadas dentro 

do exercício de 2015, tendo em vista o não recebimento de bens e serviços. Os empenhos foram todos 

analisados de forma criteriosa pelo Ordenador de Despesa por Delegação, que em conjunto com às 

áreas envolvidas (Orçamento, Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), verificaram a necessidade 

de manter alguns e pelo cancelamento de outros. 

 



 
91 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

 
Tabela 6 - Restos a pagar de exercícios anteriores 

Ano 

Emissão NE 

CCor 

 

      Item 

  Informação               Órgão UGE 

RP Não 

Processados -   

Montante 

01/01/2015 

RP Não 

Processados -  

Pagamento 

RP Não 

Processados - 

Cancelamento 

RP Não 

Processados - 

Saldo a Pagar 

em 31/12/2015 

RP Processados 

-   Montante em 

01/01/2015 

RP Processados 

-  Pagamento 

RP Processados 

- Saldo a Pagar 

em 31/12/2015 

 
Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

Saldo Atual - 

R$ (Item Inf.) 

2014 26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE 

DE P.ALEGRE 

7.939.976,72 5.099.061,18 581.346,59 2.259.568,95 200.371,39 194.502,07 5.869,32 

2013 26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE 

DE P.ALEGRE 

1.669.020,62 317.480,09 1.272.888,36 78.652,17 31.876,76 12.170,00 19.706,76 

2012 26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE 

DE P.ALEGRE 

102.000,00     102.000,00 13.826,54   13.826,54 

2011 26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE 

DE P.ALEGRE 

1.629.711,60   1.629.711,60 0,00 1.113.484,06 1.113.484,06 0,00 

2009 26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE 

DE P.ALEGRE 

        1.132,76   1.132,76 

Total   11.340.708,94 5.416.541,27 3.483.946,55 2.440.221,12 1.360.691,51 1.320.156,13 40.535,38 

  Fonte: Departamento de Orçamento
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3.3.5 Informações sobre a realização das receitas   

As receitas arrecadadas pela UFCSPA são provenientes da composição dos itens 

mencionados abaixo: 

 aluguéis; 

 aplicações de recursos financeiros da conta única; 

 serviços administrativos; 

 serviços educacionais; 

 taxas de inscrições de concursos; 

 cobrança de multas; 

 outras restituições. 

 

O   saldo   financeiro   da   conta   contábil 6.2.1.2.0.0.0.0.0 -  Receita Realizada - totalizou 

num   montante   de R$ 1.487.902,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e dois 

reais e quarenta e dois centavos). 

Deste montante a universidade utilizou para empenhar o valor de R$132.944,02 (cento e 

trinta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos) para serem utilizados para 

despesas de custeio. 

 

 

3.3.6 Informações sobre a execução das despesas 

 

Quadro 3.3.6 - Despesas totais por modalidade de contratação  

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2015 2014 2015 2014 

1. Modalidade de Licitação 

(a+b+c+d+e+f+g) 
   11.650.838,52       8.797.089,83       9.467.344,63       8.775.910,96  

a)    Convite  -   -      

b)    Tomada de Preços        1.090.620,76            389.700,58            646.910,17            389.700,58  

c)     Concorrência  -         1.457.440,81   -         1.457.440,41  

d)    Pregão        10.560.217,76         6.849.948,44         8.820.434,46         6.828.769,97  

e)     Concurso  -            100.000,00              100.000,00  

f)     Consulta  -   -     -  

g)    Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas 
 -   -     -  

2. Contratações Diretas (h+i)      3.465.717,28       1.965.040,35       2.381.795,65              3.250,00  

h)     Dispensa        2.458.432,95         1.022.366,09         1.799.576,39              44.012,98  

i)    Inexigibilidade        1.007.284,33            942.674,26            582.219,26                1.350,00  

3. Regime de Execução Especial         119.809,83          110.040,05          119.809,83                         -    



 
93 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

j)      Suprimento de Fundos           119.809,93            110.040,05            119.809,83    

4. Pagamento de Pessoal (k+l)    74.211.920,57     66.384.826,05     74.211.920,57     13.321.046,44  

k)      Pagamento em Folha       73.951.909,96        66.159.611,70        73.951.909,96        18.781.046,10  

l)    Diárias           260.010,61            225.214,35            260.010,61              12.508,20  

5.     Outros    47.352.464,03       3.010.443,20     43.660.156,21          145.080,00  

6.     Total (1+2+3+4+5)  136.800.750,23     80.267.439,48   129.841.026,89     13.483.028,05  

Fonte: Tesouro Gerencial         
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Quadro 3.3.6 -Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de Pessoal 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

11-Vencimentos -Pessoal  Civil   49.322.283,52    40.767.285,39    49.322.283,52    40.767.285,39   -   -    49.322.283,52    40.764.595,92  

01-aposentados   11.405.036,15    10.737.069,52    11.405.036,15    10.737.069,52   -   -    11.405.036,15    10.737.069,52  

13-Obrigações Patronais     9.204.247,39      7.660.191,32      9.204.247,39      7.658.135,06  

            

2.056,26  

 -  

    9.204.247,39  

    7.658.135,06  

Demais elementos do grupo     4.020.337,90      4.222.939,98      4.020.337,90      4.142.710,96   -   -      4.020.337,90      4.142.710,96  

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                 

39-Pessoa Jurídica 23.493.618,76 8.693.420,45 14.478.196,42 4.903.805,06 

    3.790.800,39          

3.789.615,39  12.975.384,91 4.787.034,49 

18-auxílio financeiro a estudante e auxilio 

alimentação 

        

1.934.019,00  2.184.831,00 1.672.631,00 1.700.278,00 

        

484.553,00  484.553,00 1.499.593,00 1.700.278,00 

46-auxílio financeiro e auxílio financeiro 2.235.950,42 2.075.364,30 2.235.950,42 1.423.928,00  -  - 2.235.950,42 2.075.364,30 

48-Outros auxílio financeiros a pessoas físicas 17.657.315,20 - 17.657.315,20    -    17.657.315,20   

Demais elementos do grupo 

        

8.096.855,52  3.990.267,16 

        

7.084.353,42  

        

3.063.209,41  

           

758.681,15  

           

592.385,19  

        

6.780.961,67  

        

3.348.032,67  



 
95 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

52 - Equipamentos e material permanente 

        

7.501.758,47  

        

6.365.474,76  

        

4.232.049,50  

        

4.631.602,99  

    1.733.871,77  

1.733.871,77 

        

2.518.972,94  

        

4.619.029,99  

51-Obras 

           

524.846,36  

        

1.401.648,22   -  

           

243.966,23  

    1.157.681,99          

1.157.681,99  

 -             

243.966,23  

39-Pessoa Jurídica 

           

251.978,68  

             

21.672,16  

           

251.978,68  

               

9.340,00  

          

12.332,16  

             

12.332,16  

           

251.978,68  

               

9.340,00  

Demais elementos do grupo  -   -     -   -   -     -  

5 – Inversões Financeiras                 

61-Aquisições de imóveis       4.150.000,00     -     -     -  

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: Tesouro Gerencial 
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No exercício de 2015, a UFCSPA realizou aproximadamente 50% a mais de Contratações 

na modalidade de Licitação de Pregão Eletrônico, bem como um aumento significativo na modalidade 

Tomada de Preços, evidenciando um planejamento adequado. Quanto às contratações na Modalidade 

de Dispensa de Licitações, houve um aumento substancial de 140% em relação ao ano de 2014, bem 

como a modalidade de Inexigibilidades que teve um aumento significativo. A Universidade cresceu 

em número de funcionários (docentes e técnico-administrativos), aumentou também o número de 

alunos, com isso, houve um investimento na capacitação dos servidores, dos setores administrativos, 

favorecendo à realização de um trabalho bem planejado pelos gestores e a realização adequada das 

aquisições e/ou contratações pelas áreas administrativas.   

 

 

3.3.7 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo 

federal 

 

Suprimento de Fundos trata-se de regime de adiantamento aplicável aos casos de despesa 

expressamente definidos em lei que consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida 

de empenho na dotação própria para fim de realizar despesas, que pela excepcionalidade, e critérios 

do Ordenador da Despesa e, sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo 

normal de aplicação, na forma da Lei nº.4.320/64, precedido de processo licitatório ou dispensa de 

licitação, devido a necessidade da compra imediata. 

Na UFCSPA, não utilizamos a sistemática da conta Tipo B, apenas o Cartão de Pagamento 

do Governo Federal, e todas as concessões de suprimento de fundos foram submetidas, 

posteriormente, as devidas prestações de contas, dentro dos prazos pré-estabelecidos, seguindo o que 

preceitua a legislação (Lei nº. 4.20/1964, Dec. 93.872/1986, Dec. Nº. 5.355/2005, Portaria MF 

95/2002). 

 

Quadro 3.3.7 - Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 

SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior limite 

individual 

concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 

Total 
Quantidade  Valor Total 

2015 
154032 UFCSPA   45 127.939,00 8.000,00 

       

2014 
154032 UFCSPA   45 141.000,00 8.000,00 

       

Fonte: Tesouro Gerencial. 
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   Quadro 3.3.7 - Utilização de suprimento de fundos 

Conta Contábil   Conta tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - Saque 

Cartão de Pagamento do 

Governo Federal - Fatura 

UG Executora 
Exercício 

Financeiro 

Qtde. 

Lançamentos 

Saldo Atual 

- R$ 

Qtde. 

Lançamentos 

Saldo Atual - 

R$ 

Qtde. 

Lançamentos 

Saldo Atual - 

R$ 

154032 
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA 

SAUDE DE P.ALEGRE 
2015 0 - 43 8.566,13 12 119.373,45 

154032 
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA 

SAUDE DE P.ALEGRE 
2014 0 - 53 12.332,80 12 88.692,32 

Total   0 - 0 8.566,13 0 119.373,45 

Fonte: Tesouro Gerencial. 
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  Quadro 3.3.7 - Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 

Elemento Despesa Natureza Despesa Detalhada 
Saldo Atual 

2015 

Saldo Atual 

2014 

30 
MATERIAL 

DE CONSUMO 

33903009 NAO SE APLICA 97.607,39   

33903001   - 963,56 

33903003 
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. 

P/ OUTRAS FINALIDADES 
1.696,03 1.318,88 

333903004   - 910,91 

333903006   - 1.282,73 

33903007 
GENEROS DE 

ALIMENTACAO 
58.035,81 34.794,72 

33903009 
MATERIAL 

FARMACOLOGICO 
256,73 394,06 

33903011 MATERIAL QUIMICO 55,49 25,56 

33903015 

MATERIAL P/ 

FESTIVIDADES E 

HOMENAGENS 

1.002,50 1.572,99 

33903016 
MATERIAL DE 

EXPEDIENTE 
1.700,89 2.054,37 

33903017 

MATERIAL DE 

PROCESSAMENTO DE 

DADOS 

104,70 1.759,88 

33903018 

MATERIAIS E 

MEDICAMENTOS P/ USO 

VETERINARIO 

430,00 - 

33903019 

MATERIAL DE 

ACONDICIONAMENTO E 

EMBALAGEM 

1.495,79 683,41 

33903020 
MATERIAL DE CAMA, 

MESA E BANHO 
32,50 12,37 

33903021 
MATERIAL DE COPA E 

COZINHA 
1.341,97 1.320,13 

33903022 
MATERIAL DE LIMPEZA E 

PROD. DE HIGIENIZACAO 
2.604,88 1.414,72 

33903024 

MATERIAL P/ MANUT.DE 

BENS 

IMOVEIS/INSTALACOES 

13.573,67 15.739,77 

33903025 

MATERIAL P/ 

MANUTENCAO DE BENS 

MOVEIS 

3.805,91 3.145,49 

33903026 
MATERIAL ELETRICO E 

ELETRONICO 
8.588,56 11.790,02 

33903028 
MATERIAL DE PROTECAO 

E SEGURANCA 
495,20 539,84 

33903029 
MATERIAL P/ AUDIO, 

VIDEO E FOTO 
1.701,40 309,23 

33903036 MATERIAL HOSPITALAR 168,00 12,74 

333903042   - 21,89 
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33903044 

MATERIAL DE 

SINALIZACAO VISUAL E 

OUTROS 

510,00 190,14 

    

33903096 
MATERIAL DE CONSUMO 

- PAGTO ANTECIPADO 
7,36 - 

39 

OUTROS 

SERVICOS DE 

TERCEIROS 

PJ - 

OP.INT.ORC. 

339039-9 NAO SE APLICA 22.202,44   

33903904 DIREITOS AUTORAIS 653,00 - 

33903905 
SERVICOS TECNICOS 

PROFISSIONAIS 
1.116,96 298,13 

33903910 LOCACAO DE IMOVEIS 1.224,13 2.247,78 

33903912 
LOCACAO DE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS 
1.020,00 - 

33903914 

LOCACAO BENS MOV. 

OUT.NATUREZAS E 

INTANGIVEIS 

1.389,00 302,36 

333903915   - 1.439,96 

33903916 

MANUTENCAO E 

CONSERV. DE BENS 

IMOVEIS 

5.908,00 2.854,62 

33903917 

MANUT. E CONSERV. DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

2.745,00 3.406,99 

33903920 

MANUT.E CONS.DE 

B.MOVEIS DE OUTRAS 

NATUREZAS 

540,00 1.131,55 

333903922   - 1.039,82 

33903923 
FESTIVIDADES E 

HOMENAGENS 
1.260,00 - 

333903924   - 469,66 

333903926   - 27,49 

33903946 SERVICOS DOMESTICOS 276,09 457,57 

333903959   - 1.425,48 

33903963 
SERVICOS GRAFICOS E 

EDITORIAIS 
1.387,10 2.231,17 

33903965 
SERVICOS DE APOIO AO 

ENSINO 
68,00 1.007,13 

33903966 SERVICOS JUDICIARIOS 49,42 156,93 

33903967 SERVICOS FUNERARIOS 1.800,00 549,74 

33903974 
FRETES E TRANSPORTES 

DE ENCOMENDAS 
1.000,00 1.145,29 

33903978 
LIMPEZA E 

CONSERVACAO 
1.509,83 531,42 

33903983 

SERVICOS DE COPIAS E 

REPRODUCAO DE 

DOCUMENTOS 

215,85 44,62 

33903996 

OUTROS SERV.DE 

TERCEIROS PJ- PAGTO 

ANTECIPADO 

5,06 - 
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33903999 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 

35,00 - 

 

 

 

3.4 Desempenho operacional   

 

3.4.1 Apresentação e análise de indicadores de desempenho  

O monitoramento das ações das 55 unidades administrativas e acadêmicas da UFCSPA, é 

realizado semestralmente e, em 2015, foi centralizado pelo Núcleo de Qualidade Interna da 

Instituição. Em dezembro de 2015, a taxa de sucesso, ou seja, o somatório das ações atingidas mais 

as iniciadas, com execução prevista para o período, foi de 88,9%. 

Em 2015, a UFCSPA realizou uma autoavaliação institucional, dentro do Programa Gaúcho 

de Qualidade e Produtividade (PGQP). A sequência do trabalho permitirá a qualificação dos 

indicadores, para estabelecimento de metas operacionais. 

  

 

 

3.4.1.1 Apresentação e análise dos indicadores de desempenho conforme deliberações do 

Tribunal de Contas da União 

A seguir, apresentam-se os Indicadores de Desempenho das IFES, nos Termos da Decisão 

TCU nº 408/2002 – Plenário e Modificações Posteriores: 
 

 

 

 

Quadro 3.4.2 - Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 

Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P 
EXERCÍCIOS 

2015 2014 2013 2012 2011 

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente 
 

20.362,61 

 

15.433,99 13.561,11 12.800,10 

 

10.980,88 

Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente 
 

20.362,61 

 

15.433,99 13.561,11 12.800,10 

 

10.980,88 

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente 9,88 9,15 10,06 9,47 10,21 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com 
HU 

9,46 9,25 
9,63 8,58 

9,06 

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem 
HU 

9,46 9,25 
9,63 8,58 

9,06 

Funcionário Equivalente com HU / Professor 
Equivalente 

1,04 0,99 
1,04 1,10 

1,13 

Funcionário Equivalente sem HU / Professor 
Equivalente 

 

1,04 

 

0,99 1,04 1,10 

 

1,13 

Grau de Participação Estudantil (GPE) 0,86 0,97 0,97 0,95 0,88 
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Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação 
(CEPG) 

 

0,16 

 

0,17 0,19 0,14 

 

0,14 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 3,67 3,57 3,57 3,86 3,86 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,71 4,66 4,57 4,45 4,45 

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 
 

0,61 

 

0,65 0,67 0,73 

 

0,76 

    Fonte: Pesquisador Institucional 

 

 

 

Quadro 3.4.2 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU nº 408/2002 

INDICADORES PRIMÁRIOS 
EXERCÍCIOS 

2015 2014 2013 2012 2011 

Custo Corrente com HU 

(Hospitais Universitários) 
115.252.428,10 84.353.006,57 72.303.277,00 62.752.994,88 53.610.035,44 

Custo Corrente sem HU 

(Hospitais Universitários) 
115.252.428,10 

84.353.006,57 

 
72.303.277,00 62.752.994,88 53.610.035,44 

Número de Professores 

Equivalentes 
322,5 314 311 291 255 

Número de Funcionários 

Equivalentes com HU (Hospitais 

Universitários) 

336,55 310,55 292,80 285,80 250,3 

Número de Funcionários 

Equivalentes sem HU (Hospitais 

Universitários) 

336,55 310,55 292,80 285,80 250,3 

Total de Alunos Regularmente 

Matriculados na Graduação (AG) 
2.031 1.713 1.599 1.574 1.535 

Total de Alunos na Pós-

graduação stricto sensu, 

incluindo-se alunos de mestrado e 

de doutorado (APG) 

373 346 379 266 258 

Alunos de Residência Médica 

(AR) 
342 259 232 213 203 

Número de Alunos Equivalentes 

da Graduação (AGE) 
4.230 4.255 4.108 3.945   3.960 

Número de Alunos da Graduação 

em Tempo Integral (AGTI) 
1.755 1.662 1.545 1.494 1.349 

Número de Alunos da Pós-

graduação em Tempo Integral 

(APGTI) 

746 692 758 532 516 

Número de Alunos de Residência 

Médica em Tempo Integral 

(ARTI) 

684 518 464 426 406 

Fonte: Pesquisador Institucional 

 

 

3.4.1.1.1 Memória de cálculo da série histórica dos indicadores do TCU (2011-2015) 
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  Tabela 7 - Custo Corrente 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 

 

2012 2011 

Despesas Correntes (conta 

SIAFI nº. 3.30.00.00) 127.369.663,86 97.991.930,46 85.002.556,82 73.858.876,21 63.677.254,01 

Aposentadorias e Reformas 

(conta SIAFI nº. 3.31.90.01) 8.778.510,05 10.737.069,52 10.031.206,00 8.654.978,91 8.019.832,60 

Pensões (conta SIAFI 3.31.90.03) 

 

2.767.768,46 2.425.900,18 2.124.678,08 1.903.039,30 

 

1.558.199,14 

Sentenças Judiciais (conta 

SIAFI 3.31.90.91) 

 

47.976,44 215.971,19 283.412,74 287.880,12 

 

269.998,37 

Despesa com Pessoal Cedido 
(Docentes e Técnicos) 

 

300.972,22 
245.651,97 245.651,97 245.651,97 

 

197.455,95 

Despesa com Pessoal Afastado 

País/Exterior (Docentes e 

Técnicos) 

 

 

222.008,59 14.331,03 14.331,03 14.331,03 

 

 

21.732,51 

Custo Corrente 115.252.428,10 

 

84.353.006,57 

 

72.303.277,00 

 

62.752.994,88 53.610.035,44 

 Fonte: Pesquisador Institucional 

 

 

 Tabela 8 - Custo corrente/aluno equivalente 

Custo corrente 

 Variável ou Indicador 2015 2014 2013 2012 2011 

Custo Corrente 115.252.428,10 84.353.006,57 72.303.277,00 62.752.994,88 53.610.035,44 

Número de alunos 

Alunos Equivalentes (AE)** 5.660 5.465 5.330 4.903 4.882 

Custo corrente por Aluno Equivalente 

Custo Corrente/Aluno 

Equivalente 

20.362,62 

 

15.435,13 13.561,11  

12.800,10 

10.980,88 

 

 Fonte: Pesquisador Institucional 
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   Tabela 9 - Professor equivalente 

Variável ou Indicador 

 

2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

N de 20 horas 37 40 61 64 65 

N de 40 horas/DE 304 294 250 227 190 

Professor equivalente (Peq) 322,5 314 280,5 259 222,5 

  Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 

 

Tabela 10 - Aluno tempo integral/Professor equivalente 

 Variável ou Indicador 

 

2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

ATI 3.185 2.872 2.767 2.452 2.271 

Peq 322,5 314 280,5 259 222,5 

ATI/Peq 9,88 9,17 10,06 9,47 10,21 

  Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 

 

 

 
 Tabela 11 - Funcionário equivalente 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

N de 20 horas 3 4 3 2 2 

N de 30 horas 10 8 9 7 4 

N de 40 horas 192 179 172 171 159 

N de Terceirizados/contratados 136 124 113 109 88 

FunEq 336,55 

 

310,55 

 

292,80 285,80 250,3 

 Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

                Tabela 12 -Aluno tempo integral/Funcionário equivalente 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

ATI 3.185 2.872 2.767 2.452 2.271 

FunEq 336,55 310,55 292,8 285,8 250,3 

ATI/FunEq 9,46 

 

9,25 

 

9,45 8,58 9,074 

 Fonte: Pesquisador Institucional 
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Tabela 13: Funcionário equivalente/Professor equivalente 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

FunEq 336,55 

 

310,55 

 

292,80 285,8 250,3 

Peq 322,5 

 

314 

 

280,50 259 222,5 

FunEq/Peq 1,04 

 

0,99 

 

1,04 1,10 1,12 

Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 

Tabela 14: Grau de participação estudantil 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

Ag 2.031 

 

1.713 

 

1.599 1.574 1.535 

AgTi 1.755 

 

1.662 

 

1.545 1.494 1.349 

GPE= AgTi/Ag  0,86 

 

0,97 

 

0,96 0,94 1,14 

 Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 

 Tabela 15: Grau de envolvimento com a pós-graduação 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

Ag 2.031 

 

1.713 

 

1.599 1.574 1.535 

Apg 373 

 

346 

 

379 266 258 

Ag+Apg 2.404 

 

2.059 

 

1.978 1.840 1.793 

GEPG = Apg/(Ag+Apg) 0,16 

 

0,17 

 

0,19 0,14 0,14 

 Fonte: Pesquisador Institucional 
 

 
 Tabela 16: Taxa de Sucesso na Graduação 

 Variável ou Indicador 2015 

 

2014 

 

2013 2012 2011 

N de diplomados (NDI) 249 

 

235 

 

242 199 171 

N de ingressantes (NI)** 405 

 

361 

 

361 273 224 

TS = NDI/ND 0,62 

 

0,65 

 

0,67 0,73 0,76 

 Fonte: Pesquisador Institucional 

** consideram-se os ingressantes do ano de suposto 
ingresso dos estudantes que se graduam no período com 

base na duração padrão prevista para cada curso.  
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3.4.1.1.2 Descrição dos Indicadores e Análise Crítica dos Resultados da UFCSPA 

  

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 2015, as universidades federais da Região Sul gastaram, em média, R$ 21.991,42 (vinte 

e um mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) - 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$20.362,62 (vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), valor abaixo da média da região. Inexiste um parâmetro para avaliar se o resultado que a 

UFCSPA obteve nesse indicador é ou não favorável.  
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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 2015, a média de alunos para cada professor nas universidades federais da Região Sul 

foi de 11,14 para cada docente. Cada professor equivalente da UFCSPA atende em média 9,89 alunos 

em tempo integral. 

As Universidades Federais do Rio Grande do Sul (15,81) e de Santa Catarina (14,43) são as 

que apresentam maior relação de aluno por professor, enquanto as Universidade de Integração Latino-

Americana (6,18) e a Universidade Federal de Pelotas (7,59) 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 9,46 alunos para cada funcionário, o que representa um índice 

acima da média do observado na Região Sul que é de 8,37 alunos por funcionário. Desconsideram-

se, aqui, os trabalhadores dos Hospitais Universitários, das universidades que os têm. 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 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 2015, 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 0,43. 

 

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 
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desempenho discente. Em 2015, esse resultado diminui para 86%. Entretanto, a UFCSPA apresenta 

o melhor desempenho entre as Universidades Federais da Região Sul, seguida da Universidade 

Federal de Santa Maria que apresenta índice de 0,84. 

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 2015, houve um crescimento de 

mais de 100% 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 pós-

graduação da UFCSPA (entre 2010 e 2015 o crescimento do número de matriculados foi de 100%), 

houve também crescimento do número de matriculados na graduação (aumento de 58,7% no mesmo 

período), fazendo com que o GEPG não variasse muito nos últimos anos (em 2010 esse indicador era 

de 0,13). Em 2015, a UFCSPA, juntamente com as Universidades Federais de Santa Maria e do 

Paraná, com índice de 0,16, apresentam o terceiro maior GEPG dentre as Universidades Federais da 

Região Sul, precedidas das Universidades Federais do Rio Grande do Sul (0,30) e de Santa Catarina 

(0,21). 

 

g. Conceito CAPES/MEC para a pós-graduação: constitui um indicador da qualidade da pós-

graduação. 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 3,67 (2015). 

 

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 pós-graduação 

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 
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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 4,71 em 2015. Estes dados tornam-se mais claros quando se 

apresenta o percentual de docentes mestres e doutores, que foi elevado de 86,2 % em 2008, ano de 

transformação em universidade, para 96,2 % em 2015. 

 

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 2015, a UFCSPA apresentou uma TSG de 61,5%, 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 (38,03%) 

e apresenta o melhor resultado dentre as 11 universidades federais. A Universidade Federal do Paraná 

(57,64%) encontra-se em 2º lugar, seguida das Universidades Federais do Rio Grande do Sul (55,58 

%) e de Santa Catarina (52,49%).  

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. 

 

Análise dos resultados 

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.  
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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), na tentativa de 

aproximação de perfis, uma vez que as universidades são diversificadas em sua forma de gestão e de 

aplicação dos recursos, com perfis e especificidades diferentes.  

A UFCSPA, como pode ser observado na análise aqui realizada, 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 2015, 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. 

 

 

3.4.1.1.3 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). 

 

 

3.4.1.1.4 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.  

http://forplad.andifes.org.br/INDICADORES_GESTAO_IFES.doc
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4 GOVERNANÇA 

 

4.1 Descrição das estruturas de Governança 

 

Administração Superior 

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.   

 

 

Conselho Universitário (CONSUN) 

O CONSUN é o órgão de maior poder decisório em relação aos assuntos administrativos, 

didáticos, científicos e disciplinares na UFCSPA. Sua base normativa encontra-se no Estatuto, no 

Regimento Geral da UFCSPA e em seu regimento interno, estando disponível no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/020.pdf. 

Composto 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 

dezesseis representantes docentes da instituição, por sete representantes discentes de cursos de 

graduação ou de pós-graduação, por nove representantes técnicos-administrativos da instituição e por 

dois representantes da comunidade externa. 

Sua estrutura organizacional é composta pela presidência, 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 CONSUN funciona em caráter permanente, na instrução de seus processos, estudos e 

demais atividades que lhe incumbem, e reúne-se para deliberar em reuniões do Conselho, ordinárias 

e extraordinárias, nas datas previstas no calendário acadêmico 

 

 

 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. Sua base normativa encontra-se no Estatuto, no Regimento 

Geral da UFCSPA e em seu regimento interno, estando disponível no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/023.pdf. 

Composto pelo Reitor (que o preside), pelo Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores, pelos 

Coordenadores de cursos de graduação, pelos Coordenadores de programas de pós-graduação, pelos 

Chefes de departamentos acadêmicos, por oito representantes discentes, sendo sete de cursos de 

graduação e um de pós-graduação, por três representantes técnico-administrativos e por um 

representante da comunidade externa. 
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O CONSEPE tem como sua estrutura organizacional a presidência, uma Secretaria Geral, 

para atender às necessidades administrativas, e três Comissões: Comissão de Ensino, Comissão de 

Pesquisa e Comissão de Extensão e Assuntos Comunitários. Às comissões compete apreciar os 

processos que lhe forem encaminhados e sobre eles emitir parecer (que será objeto de decisão do 

Conselho), responder às consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho, podendo este nomear 

extraordinariamente Comissões auxiliares, quando houver acúmulos de trabalhos e urgência da 

decisão, promover a instrução dos processos e cumprir as diligências determinadas pelo CONSEPE, 

promover estudos, pesquisas e levantamentos para serem utilizados nos trabalhos do CONSEPE.  

As reuniões ordinárias são mensais e constam do calendário aprovado pelo Conselho.  

 

Outros órgãos colegiados  

  

Comissão de Graduação (COMGRAD) 

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), a 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.  

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

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.  

 

Departamento Acadêmico 

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.   

 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação (CCPG) 

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.   

 

 

Comissão de Pós-Graduação (ComPG) 
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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) e Comissão de Avaliação Institucional (CAI) 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão máximo da avaliação na UFCSPA nos 

termos da Lei Federal nº 10.861/2004 (legislação que introduziu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES). Trata-se de um órgão colegiado que assegura a participação de todos os 

segmentos da comunidade universitária, além da sociedade civil organizada. Tem como atribuições a 

condução dos processos de avaliação internos da instituição, a sistematização e a prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 

INEP/MEC. 

O regulamento da CPA foi estabelecido em 2013, aprovado no CONSUN por meio da 

Resolução nº 31/2013 (disponível em http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/avaliacao/2015/regulamento-

cpa.pdf). Nesse mesmo ano, foi criada a Comissão de Avaliação Institucional (CAI), a fim de subsidiar 

o trabalho da CPA, sobretudo na revisão e aplicação dos instrumentos de avaliação institucional. O 

sistema de avaliação institucional da UFCSPA é constituído, portanto, pelo trabalho conjunto da CPA e 

da CAI, estando ambas diretamente vinculadas à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN). No Plano 

Plurianual de Avaliação Institucional, disponível em 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/avaliacao/2015/plano-plurianual-2014-2017.pdf, encontram-se o 

planejamento da auto-avaliação, inclusive com a previsão da realização de reuniões periódicas da CPA.  

 

 

Comissão de Ética da UFCSPA 

A Comissão de Ética da UFCSPA atua de modo autônomo, tendo sua Secretaria Executiva 

vinculada administrativamente à Reitoria. Esse órgão é responsável, primordialmente, por orientar e 

aconselhar sobre a ética profissional, bem como por receber reclamações e denúncias e responder a 

consultas referentes a questões éticas dos serviços prestados pelos agentes públicos que atuam na 

instituição, contribuindo para o aperfeiçoamento da eficiência e para a transparência da gestão 

universitária, garantindo ainda, quando solicitado, o sigilo sobre a identidade do manifestante. 

Sua base normativa encontra-se no Decreto n.º 1.171, de 22/06/1994, o qual aprovou o 

Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Internamente, é 

regido por seu Código de Ética e por seu Regimento Interno, documentos disponíveis, 

respectivamente, nos endereços http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-

publica/codigo-de-etica.pdf e http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-

publica/regulamento-etica.pdf.  

Seu atendimento ocorre via site institucional, por meio de formulário online, por e-mail ou 

pessoalmente, mediante agendamento. 

 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/avaliacao/2015/regulamento-cpa.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/avaliacao/2015/regulamento-cpa.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/avaliacao/2015/plano-plurianual-2014-2017.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/codigo-de-etica.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/codigo-de-etica.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/regulamento-etica.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/regulamento-etica.pdf
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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.  

 

Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em 

Educação - CIS  

Instituída pela Portaria n. 2.519, do Ministério da Educação, a Comissão Interna de 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - CIS, é composta 

por representantes dos servidores, eleitos entre seus pares. Tem a finalidade de acompanhar, orientar, 

fiscalizar e avaliar a implementação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em 

Educação (PCCTAE, disposta na Lei nº 11.091/05), 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.  

Regula-se pela Lei nº 12.772/2012, que trata sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal. Internamente, rege-se pela norma de constituição da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/cppd/cppd-

normatizacao-interna.pdf) e por seu regulamento interno 

(http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/cppd/regulamento_cppd_29-08-14.pdf).  

 

Auditoria Interna  

A Auditoria Interna é órgão de assessoramento e está diretamente vinculada ao Conselho 

Universitário – CONSUN. É composta por um Auditor 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  

http://www.ufrgs.br/progesp/progesp-1/escola-de-desenvolvimento-de-servidores/arquivos/lei-no-11.091-de-12-01-2005
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/cppd/cppd-normatizacao-interna.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/cppd/cppd-normatizacao-interna.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/cppd/regulamento_cppd_29-08-14.pdf
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A Procuradoria tem por finalidade a defesa judicial e extrajudicial da Universidade, bem 

como zelar pelo cumprimento das normas legais emanadas do Poder Público.   

  

 

4.2  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 na Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro o de 2015, no qual são 

planejadas as ações de auditoria que serão executadas no exercício.   

A AUDIN está vinculada diretamente ao Conselho Universitário da UFCSPA, conforme 

determina a Resolução CONSUN nº 21/2013. Essa vinculação objetiva proporcionar o 

desenvolvimento de suas atividades com maior abrangência e independência de acordo com o § 3º, 

art. 15, do Decreto nº 3.591/2000. 

O Departamento de Auditoria é um órgão de apoio e assessoramento técnico, sujeitando-se à 

orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, prestando apoio aos órgãos e unidades que o integram, conforme disciplina o referido 

Decreto nº 3.591/2000.  

A estratégia 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.  

A unidade busca desempenhar ações de caráter preventivo e de assessoramento, além da 

verificação de fatos que devam ser esclarecidos, com a finalidade de orientar e acompanhar sempre 

de forma independente, os atos de gestão da Universidade. 

Os objetivos principais das atividades da unidade são: a avaliação periódica do desempenho 

dos diversos setores e a verificação da padronização dos procedimentos administrativos realizados, 

assim como o acompanhamento das metas e diretrizes institucionais estabelecidas. 

A estrutura de pessoal da Auditoria Interna da UFCSPA em 2015 estava composta por um 

único servidor ocupante do cargo de auditor, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC/RS.  

A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de Auditoria Interna 

é submetida, ao dirigente máximo da entidade e após, à aprovação da CGU, conforme determina o § 

5° do art. 15 do Decreto 3591/2000 e a Portaria nº 915 de 29 de abril de 2014. 

As futuras movimentações do titular da Auditoria Interna desta Instituição devem observar os 

dispositivos estabelecidos no art. 15 do Decreto n° 3591/2000 e art. 4º da Portaria CGU n° 915/2014, 

os quais preveem que a nomeação do auditor seja submetida à aprovação da CGU antes da efetiva 

publicação do ato de nomeação.  

A Alta Administração da UFCSPA é certificada sobre as recomendações da auditoria interna 

por meio do envio dos Relatórios à Reitoria, nos quais estão inseridas as constatações identificadas 

durante os trabalhos, assim como as sugestões de melhoria administrativas, que visam a contribuir 

para o aprimoramento dos mecanismos de controle interno para o bom andamento do serviço público.  
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O gestor da área, através do exame e do acompanhamento das recomendações, posiciona-se 

em relação ao atendimento ou não atendimento de tais recomendações, sendo que, se optar por não 

atender, deverá justificar-se e, consequentemente, analisar o risco da sua não implementação.  

Cabe frisar que os relatórios têm por objetivo orientar no sentido da adequação dos atos 

administrativos elaborados, consoante os princípios de legalidade, economicidade, publicidade e 

impessoalidade, buscando restringir a ocorrência de erros e impropriedades. 

 

 

4.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos  

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, contudo, o Conselho Universitário (CONSUN) 

aprovou a indicação de 31 (trinta e um) servidores para atuarem em Comissões de Sindicância ou 

PAD, sempre que necessário (Resoluções nºs 26 e 36/2015). 

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 

relatório conclusivo, encaminhando-o à Reitoria para fins de julgamento. 

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 na abertura e após a finalização dos 

processos. Em plataforma virtual, mantém à disposição dos membros das comissões apuratórias 

material de apoio que inclui links às publicações da CGU e à legislação aplicável. Em 2015, foram 

realizadas as seguintes atividades correcionais: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 17 - Sistema de correição 

 

 

http://www.cgu.gov.br/
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2015 

PADs instaurados 

 

3 

Sindicâncias punitivas instauradas 

 

1 

Sindicâncias investigativas instauradas 

 

2 

Investigações preliminares instauradas 

 

4 

PADs julgados 

 

4 

Sindicâncias punitivas encerradas 

 

3 

Sindicâncias investigativas encerradas 

 

1 

Investigações preliminares encerradas 

 

3 

Quantidade de suspensões aplicadas 

 

1 

Quantidade de advertências aplicadas 

 

0 

Aplicação da penalidade de demissão 

 

1 

Cassação de aposentadoria 

 

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. 

 

4.4 Gestão de riscos e controles internos  

A UFCSPA desenvolve ações dentro da gestão de riscos com vistas à avaliação de potenciais 

riscos institucionais e das possibilidades de mitigação dos mesmos, de forma a colaborar em: 

atingimento dos objetivos, no cumprimento dos prazos, no controle dos custos e na qualidade dos 

serviços aos cidadãos, na eficiência, eficácia e efetividade da organização e na confiança do cidadão 

na capacidade do governo. 

A política de gestão da UFCSPA prima pela eficiência e qualidade nos serviços prestados à 

comunidade, pela transparência das ações dos gestores e pela democratização nos processos de 

decisão por intermédio dos órgãos colegiados superiores.  

O planejamento da gestão observa a análise do contexto interno e externo, os compromissos 

da Universidade estabelecidos em seus princípios e finalidades estatutárias e as políticas e objetivos 

institucionais delineados, de acordo com a legislação vigente.  A prática da gestão norteia-se pela 

responsabilidade social no alcance de suas metas e pela inclusão social na universidade pública 

brasileira. 

A metodologia utilizada pela gestão para o cumprimento dos objetivos institucionais busca, 

prioritariamente, articular a estratégia com os planos operacionais e projetos desenvolvidos pelo 
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grupo diretivo, desenvolvendo uma rotina de relatórios operacionais, selecionando indicadores e 

acompanhando planos de ação vinculados a cada objetivo.  Essa metodologia permite uma revisão 

das ações praticadas, contribuindo para a melhoria contínua de desempenho da gestão.  

A busca constante pelo aperfeiçoamento da gestão administrativa da UFCSPA, associada à 

visão institucional de ser modelo de instituição de ensino superior no Brasil, tem levado a Instituição 

à implementação de ações voltadas à qualidade na gestão. De acordo com o estabelecido no 

planejamento estratégico, recentemente, a Universidade promoveu a realização de um diagnóstico 

institucional de gestão, realizado segundo regramentos estabelecidos pela Fundação Nacional da 

Qualidade e conduzido pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. 

Neste momento, a UFCSPA trabalha, em fase inicial, para a consolidação da gestão de riscos 

institucionais, contando com o auxílio de consultoria especializada do PGQP – Programa Gaúcho de 

Qualidade e Produtividade.  

Associado a isso, algumas iniciativas operacionais podem ser citadas: 

 

- publicização do plano de metas da Reitoria, como monitorização regular e apresentação 

dos resultados aos Conselhos Superiores da UFCSPA;  

- instituição da Comissão de Biossegurança em 2015: iniciou-se o mapeamento dos riscos 

internos inerentes às atividades acadêmicas. As atividades de controle na UFCSPA ocorrem de 

diversas maneiras, desde a análise de relatórios de ação, para verificação de procedimentos 

operacionais e necessidade de correções, até a análise pela Auditoria Interna de processos 

institucionais.  

- instituição da Comissão de Ética, a qual teve sua composição alterada em junho de 2015. 

 

A Comissão tem como base normativa, além da legislação federal pertinente, seu 

Regulamento Interno. 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. Tanto o Código de Ética da UFCSPA 

como o Regulamento Interno da Comissão, que foi aprovado em 2015, estão disponibilizados à 

comunidade por meio de acesso nos endereços eletrônicos 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/codigo_comissao.pdf e 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/regimento_comissao.pdf;  

 

- disponibilização de documentos, procedimentos e instruções operacionais padronizadas 

(http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais); 

- participação de servidores técnicos e docentes e da alta direção em cursos de gestão, bem 

como nos programas de capacitação e qualificação; 

- participação de servidores em grupos de trabalho para estabelecimento de inúmeros 

regramentos institucionais e da construção do plano de metas de suas unidades operacionais; 

- consulta à comunidade interna quando do estabelecimento de alguns documentos 

institucionais (ex: Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI); 

- existência de plataforma digital para consulta da reitora à comunidade interna e externa, 

acerca de temas de importância institucional; 

- publicização e acompanhamento do atingimento das metas das unidades; 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/codigo_comissao.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/comissao-de-etica-publica/regimento_comissao.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais


 
118 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

- existência de norma padronizando a guarda, estoque e inventário de bens na universidade, 

em vigor, desde 2003, disponível no link 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/normas_patrimonio.pdf; 

- monitoramento de contratos de prestação de serviços, aquisição de bens, dentre outros. 

  

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/normas_patrimonio.pdf
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE  

  

 

5.1 Canais de acesso do cidadão   

  

A UFCSPA mantém diversos canais de comunicação disponíveis para a as comunidades 

interna e externa, de forma a garantir a ampla troca de informações com acadêmicos, docentes e 

técnico-administrativos sobre assuntos relacionados às suas atividades, e com os cidadãos, no que diz 

respeito a temas de interesse social. 

Exemplo disso é que, em 2015, a Universidade registrou a ampliação do número de 

acessos ao site institucional, com mais de 3,653 milhões de páginas visitadas durante o ano, além de 

ter garantido maior presença nas novas mídias, especialmente em sua página do Facebook, que contou 

com mais de 13.500 seguidores. A seguir, apresentam-se os canais de comunicação disponíveis na 

Instituição: 

 

 

Conselhos Superiores 

 

Os Conselhos Superiores da UFCSPA (Conselho Universitário – CONSUN, e Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE) constituem um importante canal de comunicação, dos 

quais participam representantes de toda a comunidade acadêmica e, também, representantes da 

comunidade externa.  

Em dezembro de 2015, o Conselho Universitário (CONSUN) e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) continham a seguinte constituição representativa: 

 

 

 
Tabela 18 - Representações nos Conselhos Superiores da UFCSPA 

Representação  CONSUN CONSEPE 

Docentes 

 

44 44 

Técnicos-Administrativos 

 

10 2 

Discentes 

 

7 8 

Comunidade externa 

 

2 0 
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Em 2015, foram realizadas duas reuniões conjuntas do CONSUN e CONSEPE, onde foram 

apresentadas informações referentes a temas de interesse institucional:  

 

Tabela 19 - Reuniões conjuntas dos Conselhos Superiores da UFCSPA 

Data        Tema 

14/04/2015 

 

Prestação de contas do segundo ano da Gestão 

24/04/2015 

 

Posse dos conselheiros para a biênio 2015-2017 

 

 

Além da participação nos Conselhos Superiores, a participação da comunidade acadêmica 

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.   

 

Além dos meios de comunicação acima elencados, a UFCSPA oferece outros canais de 

comunicação com a sociedade, 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. 

  

 

Ouvidoria   

A Ouvidoria da UFCSPA, 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 (alunos, professores e técnicos-administrativos) e externa. Oferece 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. Constituem atribuições da Ouvidoria:  

 Receber, por correio eletrônico, sugestões, opiniões, reclamações, denúncias, elogios e 

cobrança de soluções; 

 Identificar e analisar a origem das manifestações recebidas; 

 Buscar resolução da solicitação por meio de contato com os setores responsáveis. 

 Acionar os mecanismos disponíveis dentro da instituição para solucionar os problemas na 

sua origem, descobrir como surgiram e a razão de não terem sido resolvidos em primeira 

instância, modificar procedimentos e sistemas para não haver reincidência do (s) problema 

(s), detectar as ações de má administração para a busca da qualidade; 
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 Monitorar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo agilidade e 

resolução da solicitação e mantendo o requerente informado; 

 Conduzir aos gestores da instituição, através de relatório semestral, o conjunto de 

solicitações recebidas, para reflexão sobre as possíveis falhas com o intuito de aprimorar a 

administração. 

 

Em 2015, a Ouvidoria realizou 128 atendimentos: 62,50% provenientes da comunidade 

interna e 37,50% da comunidade externa. Abaixo, as solicitações encaminhadas no exercício 2015, 

subdivididas por tipos de solicitações:  

 
 

Tabela 20 - Solicitações à Ouvidoria 

 

Tipo de Solicitação 

 

 

 

1º semestre (%) 

 

 

 

2º semestre (%) 

Reclamações 

 

50,9 72 

Informações 

 

41,5 20 

Sugestões/Solicitações 

 

1,9 - 

Denúncias 

  

1,9 1,3 

Notificações 

 

- 4 

Outros 

  

3,8 2,7 

 

 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)  

  

A UFCSPA encontra-se subordinada ao regime previsto na Lei nº 12.527/2012, a qual regula 

o acesso à informação. Assim, no intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, 

estabeleceu-se, na UFCSPA, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), o qual poderá ser, 

acessado por meio de balcão de atendimento, localizado junto ao Setor de Protocolo da universidade 

e, também, por meio do e-SIC (sistema eletrônico de registro das informações) no endereço eletrônico 

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html?ReturnUrl=%2fsistema%2fsite%2f.  

Durante o ano de 2015, foram registradas 46 solicitações, com uma média mensal de 3,83 

pedidos. Dessas 46 solicitações registradas, 151 apresentaram perguntas, as quais foram 

encaminhadas por 38 solicitantes, sendo 2 pessoas jurídicas e 36 pessoas físicas.  

O tema preponderante nas solicitações foi “Educação – Educação Superior”, com 86,96% 

de solicitações e, dos pedidos registrados, 33,33% foram originados por solicitantes do Estado do Rio 

Grande do Sul e, os demais, de outros estados da federação (AL, BA, CE, DF, GO, MG, PB, PR, RJ, 

SC e SP). 
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As solicitações foram 100% respondidas, com acesso à resposta sido negado a quatro 

solicitações em razão dos pedidos serem genéricos, incompreensíveis, desproporcionais ou 

desarrazoados.   

 

 

Reitoria Digital  

Numa iniciativa pioneira entre as universidades federais, a UFCSPA lançou, no ano de 2014, 

o Reitoria Digital, um novo canal de diálogo entre a Reitoria e a comunidade interna e externa à 

universidade, disponível no endereço eletrônico 

https://reitoriadigital.ufcspa.edu.br/ReitoriaDigital/inicio.  

Em prosseguimento ao sucesso da implantação da plataforma, em 2015, o Reitoria Digital 

expandiu-se em número de edições e participação: no total, foram realizadas três consultas e três 

oportunidades para o envio de perguntas pela comunidade acadêmica e externa. A edição que obteve 

o maior número de participação foi na consulta realizada entre maio e junho/2015, sobre o uso do 

estacionamento na instituição: 

 

 
Tabela 21 -  Edições do Reitoria Digital 

   

R
ei

to
ri

a
 D

ig
it

a
l 

  
  

  
  
2

0
1
5
 

      Consultas da Comunidade 

(temas questionados) 

Perguntas para a Reitora 

(temas sorteados) 

  

22/09/2015 a 23/10/2015 06/11/2015 a 04/12/2015 

Priorização de 

gastos  

 

Seleções de mestrado e 

doutorado 

29/05/2015 a 30/06/2015 13/07/2015 a 16/08/2015 

Destinação das vagas 

de estacionamento 

Possibilidade de 

inserção do Curso de 

Odontologia 

 

10/02/2015 a 10/03/2015 12/03/2015 a 11/04/2015 

Ações prioritárias “Cartas de aceite” nas 

seleções de mestrado 

 

 

 

 

O Reitoria Digital tem-se mostrado um adequado canal de comunicação entre a gestão e o 

público interno da Universidade, sendo este composto por alunos, professores e técnico-

administrativos. Através da plataforma é possível conhecer a opinião e os anseios da comunidade 

sobre os rumos para o futuro da UFCSPA.  

 

https://reitoriadigital.ufcspa.edu.br/ReitoriaDigital/inicio
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Portal 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 3.905 

páginas de conteúdo, com 29 canais de comunicação dos usuários do portal com os diversos setores 

da Universidade. Em 2015, as páginas foram visualizadas 3,653 milhões de vezes por 815 mil 

usuários, em 143 países. 

 
         

              Tabela 22 - Acesso ao Site da UFCSPA 

Sites 2014 2015 Variação 

Páginas de conteúdo 

 

3.300 3.905 18,3% 

Páginas visualizadas 

 

3.317.238 3.653.933 10,2% 

Usuários 

 

455.332 815.361 79,0% 

Países 

 

144 143 -0,7% 

 

 

Facebook  

Em 2015, a página da UFCSPA no Facebook atingiu, 13.555 seguidores, número 

aproximadamente seis vezes maior que o total de alunos da universidade. Em contato direto via 

mensagem inbox, foram atendidas 188 pessoas, em sua maioria interessadas em Sisu, matrículas na 

graduação, assistência estudantil e oferta de programas de pós-graduação. O alcance médio das dez 

publicações mais visualizadas passou de 8.612 para 16.915 pessoas. 

 

 
Tabela 23 - Acesso ao Facebook da UFCSPA 

Facebook 2014 2015 Variação 

Curtidas na página (acumulado) 

 

9.142 13.555 48,3% 

Clientes atendidos por mensagem in-box 

 

104 188 80,8% 

Alcance médio das 10 publicações mais 

visualizadas 

 

8.612,6 16.915,2 196,4% 

 

http://www.ufcspa.edu.br/
http://www.ufcpsa.edu.br/biblioteca
file:///C:/Users/karinacn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VGDLKI6O/sisu.ufcspa.edu.br
http://www.ufcspa.edu.br/acessoainformacao
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5.2  Carta de Serviços ao Cidadão  

Engajando-se no histórico esforço da Administração Pública Federal de aprimorar o serviço 

público prestado em nosso país, a UFCSPA apresentou, em 2015, sua segunda Carta de Serviços. 

Essa edição da Carta de Serviços, atualizada, principalmente, em razão da inauguração de mais um 

prédio no campus, manteve a premissa de assegurar a prática institucional sustentada no 

comprometimento, na informação e na transparência. 

Disponível em formato digital, no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos, a Carta de Serviços ao Cidadão constitui uma 

ferramenta adicional disponibilizada à sociedade para facilitar o acesso à informação.  

Nesse documento, são apresentadas as atribuições dos setores e serviços integrantes da 

estrutura da Universidade e a forma de acesso aos mesmos, informando as atividades finalísticas da 

Instituição, os macroprocessos de apoio que viabilizam a execução das mesmas, a estrutura da 

Universidade, definida em seus instrumentos legais, e o compromisso institucional de atendimento.  

Manteve-se, em relação à edição anterior, o canal de comunicação para o encaminhamento de 

sugestões de melhoria no documento.  

 

 

5.3 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços  

  

Autoavaliação institucional  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído em 2004, por 

meio da Lei nº 10.861, tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação 

da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua 

missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

Nos termos do artigo 11 da referida lei, cada instituição de ensino superior, pública ou 

privada, deverá constituir sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as atribuições de condução 

dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), devendo tal 

comissão ser autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição 

e devendo ter assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária, além da 

participação da sociedade civil organizada. 

A primeira CPA da UFCSPA foi constituída em 2004, por meio da portaria nº 12/2004, 

posteriormente reformada pela portaria nº 03/2005-GAB, tendo como atribuição a coordenação dos 

processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. Em 2006, ainda no sistema SAPIENS, a CPA protocolizou o 1º Relatório de 

Auto Avaliação Institucional relativo aos anos de 2005 e 2006. Em 2008, foram aplicados 

instrumentos de avaliação relativos ao ensino, à infraestrutura e à satisfação e qualidade de vida, cujos 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/carta-de-servicos
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dados instrumentalizaram a CPA para a elaboração do 2º Relatório de Auto Avaliação Institucional, 

relativo aos anos de 2007 e 2008, protocolizado em sistema eletrônico do Ministério da Educação 

(MEC).  

Em 2010, a Administração Superior da UFCSPA iniciou processo de reestruturação de suas 

ações de avaliação, vinculando-as à Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN e, em 2012, a 

UFCSPA realizou sua primeira 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.  Os apontamentos extraídos dessa avaliação institucional não só inspiraram a realização 

de uma série de ações de melhoria, as quais são monitoradas, semestralmente, pela PROPLAN, como 

também foram consideradas para a elaboração do Planejamento Estratégico da Gestão 2013-2017.  

No ano de 2013, além de a CPA ter seu regulamento atualizado pelo Conselho Universitário 

- CONSUN, criou-se a Comissão de Avaliação Institucional – CAI, a qual tem como atribuição 

subsidiar o trabalho desenvolvido pela CPA. Desse modo, o atual sistema de avaliação institucional 

da UFCSPA é constituído pelo trabalho conjunto da CAI e da CPA. Em 2014, foi elaborado o Plano 

Plurianual de Avaliação Institucional, para o período 2014-2017, e foi realizada a aplicação de teste 

piloto para a avaliação institucional, utilizando-se os novos instrumentos formulados pela CAI e 

aprovados pela CPA.    

No período de 26 de outubro a 18 de novembro de 2015, ocorreu nova avaliação 

institucional, a qual teve como objetivo avaliar a Prática Didático-Pedagógica junto aos cursos de 

Medicina, Biomedicina Diurno, Gastronomia, Nutrição e Fonoaudiologia quanto às disciplinas 

ministradas no semestre de 2015/1. Alunos e professores foram solicitados a responderem aos 

questionários referentes a Autoavaliação do Aluno, Avaliação de Disciplina pelo Aluno, Avaliação 

do Professor pelo Aluno, Autoavaliação do Professor e Avaliação de Disciplina pelo Professor. Para 

a coleta dos dados foi disponibilizado um Sistema de Informação via Web, onde o aluno e professor 

se identificava para responder, e a resposta, uma vez salva no sistema, era desvinculada do 

respondente por questões de privacidade. Como resultado da avaliação, obteve-se uma participação 

de 70,7% de alunos e 65,5% de professores envolvidos com os cinco cursos da UFCSPA avaliados 

nesta oportunidade.  

 

 

Formulários de avaliação das ações  

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. Dessa 

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 
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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 

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 Pró-Reitoria de Extensão 

e Assuntos Comunitários (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 Pró-Reitoria de Planejamento (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.  

Em 2015, a partir da pesquisa realizada pela PROPLAN em 2013, foram efetivadas as 

atividades referentes ao Programa Bem-vindo de Volta, as quais tiveram início em 2014, com o curso 

de extensão "Gestão em Saúde" e a participação na pesquisa de satisfação desenvolvida em parceria 

com a ODAEE (Organização das Américas para a Excelência Educativa). 

Em 16 de julho de 2015, o Programa foi apresentado na íntegra em reunião ordinária do 

Conselho Universitário. A partir desta data, entrou no ar uma página referente ao Programa, com 

informações, histórico, contato e um formulário de cadastro. Até dezembro de 2015, estavam 

cadastrados no site 362 ex-alunos da UFCSPA. 

Em 16 de outubro, a primeira palestra do Bem-vindo de Volta contou com a participação do Prof. 

Gilson Barreto que discorreu sobre o tema "A Aula de Anatomia de Michelângelo". Em 13 de 

novembro, ocorreu a segunda ação: "Postura Médica - Humanização e Ética", proferida pelo professor 

José Galvão Alves sobre o tema. Compareceram a estas atividades 77 pessoas, alunos de todos os 

cursos de graduação da UFCSPA, os quais concluíram suas formações entre 1968 e 2015.  
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5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  

Na UFCSPA, a transparência constitui não apenas uma obrigação legal, mas uma diretriz 

institucional: todos os dados são continuamente publicados, indexados e justificados através de 

relatórios, como prestações de contas, balanço social, indicadores, entre outros.  

Tais documentos podem ser consultados por meio do site institucional, destacando-se o 

endereço eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais, onde se 

encontra o link para acesso aos “Documentos institucionais”.  Abaixo, indica-se o acesso aos 

documentos institucionais mais importantes da instituição: 

 

a) Plano de Metas e Relatórios de Gestão 

Disponíveis no endereço eletrônico http://www.ufcspa.edu.br/index.php/plano-e-relatorios-

de-gestao, o Plano de Metas e o Relatório de Gestão são dois instrumentos de transparência da reitoria 

da UFCSPA, que permitem o acompanhamento pela comunidade acadêmica e pela comunidade 

externa dos projetos desenvolvidos na Instituição. O Plano de Metas traça os objetivos a serem 

perseguidos e o Relatório de Gestão expõe as ações já realizadas no âmbito da instituição.  

 

 

b) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)  

Documento elaborado em momento de consolidação dos objetivos e metas pactuados na 

vigência do PDI anterior, projetando o crescimento e a expansão institucional. Disponível em 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ufcspa-pdi-2014-2019.pdf 

 
 

c) Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI)  

Proposta de ação que intenciona traçar as diretrizes políticas e pedagógicas para o ensino, 

articulado com a pesquisa e extensão, na consolidação de uma identidade e autonomia universitária, 

dada por uma formação integral que fomente criticamente seus educandos ao pleno desenvolvimento 

profissional e pessoal, como cidadãos. Disponível em 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ppi.pdf . 

 

 

d) Plano  Diretor  da  Tecnologia  da  Informação (PDTI)  

Documento que objetiva definir políticas, estratégias, procedimentos, estrutura e recursos 

necessários para a otimização do uso dos recursos institucionais de tecnologia da informação. 

Disponível em http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/pdti.6.1.pdf  

  

 

e) Plano  de Gestão de Logística Sustentável (PGLS) 

f) Apresenta o compromisso institucional quanto ao estabelecimento de práticas 

sustentáveis, buscando o uso racional referente aos seus processos e gastos. Disponível em 

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf  

  

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/plano-e-relatorios-de-gestao
http://www.ufcspa.edu.br/index.php/plano-e-relatorios-de-gestao
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/ufcspa-pdi-2014-2019.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
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g) Balanço Social 

Publicado desde o ano de 2008, este documento permite compartilhar com as comunidades 

interna e externa as ações de responsabilidade social realizadas ao longo do ano pela comunidade 

acadêmica. Disponível em http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-institucionais. 

   

5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

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. As ações de acessibilidade são coordenadas pelo INCLUIR, núcleo de acessibilidade 

vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) que é composto por 

diferentes profissionais e contribui para o planejamento, a fiscalização, a implantação e a divulgação 

das ações propostas nesta área.  

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 Universidade e 

acesso por rampas e elevadores a todas as dependências dos prédios que formam o Campus. Em 2015, 

iniciaram-se as obras no entorno da Universidade, inclusive com o projeto de instalação de elevador 

na escadaria do acesso principal, visando facilitar o acesso na Instituição. 

A fim de ampliar suas ações de acessibilidade, a universidade vem trabalhando em uma 

parceria com a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas 

Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades (FADERS), para questões de consultoria e 

treinamento dos materiais disponíveis ao atendimento na área da deficiência visual. Por meio dessa 

parceria, já se realizou curso para atendimento a pessoas cegas que contou a participação da 

comunidade interna e, também, de profissionais do Grupo Hospitalar Conceição. 

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 cursos 

obrigatórios e cursos de LIBRAS a toda a comunidade acadêmica, dentro do Programa de Línguas 

Adicionais da PROEXT. Em 2015, iniciou-se projeto de formação de docentes em LIBRAS, que 

abrirá vagas a interessados em 2016. 

Considerando que a superação de obstáculos passa, ainda, pela preparação de recursos 

humanos para o atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a 

UFCSPA investe, continuamente, em cursos de capacitação para seus servidores e, também, para os 

funcionários terceirizados. Em tais capacitações, são oferecidos conhecimentos gerais sobre o 

atendimento a pessoas com deficiência e conhecimentos necessários para o atendimento de 

deficiências específicas como a visual e auditiva.  

Exemplo disso, foram as ações realizadas em 2015: participação dos servidores técnicos-

administrativos no curso “Qualidade no Atendimento ao Público – Avançado (120h)", no qual foi 

ministrado o módulo “Acessibilidade” e a participação de servidores técnicos-administrativos e 

docentes nos três módulos oferecidos no Curso de Libras.   
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  

 

6.1 Desempenho financeiro do exercício  

Os repasses de recursos financeiros para a UFCSPA, no exercício de 2015, provieram dos 

seguintes órgãos governamentais: 

 Tesouro Nacional - Capes e Sesu; 

 Finep - Financiadora de Estudos e Projetos, do Ministério da Ciências e Tecnologia; 

 Una-sus - proveniente do Ministério da Saúde. 

 Desses repasses e descentralizações a UFCSPA, realizou os seguintes pagamentos: 

a) gasto com pessoal (ativos, inativos, pensionistas e bolsas de residências médicas e 

multiprofissionais); 

b) despesas de capital (aquisições de materiais permanente e obras); 

c) despesas correntes (bolsas de estudos, aquisições de materiais de consumo e/ou 

contratações de serviços). 

 

Os repasses mensais para os pagamentos da Folha de Pessoal foram pontuais, não ocorrendo 

atrasos. Porém, para os demais repasses, advindos da fonte do Tesouro Nacional, o ano de 2015 foi 

de repasses esparsos e insuficientes para saldar os processos de pagamento já liquidados, ocasionando 

um quantitativo expressivo de Restos a Pagar Processados a serem pagos no exercício vigente. 

Quanto à descentralização com Fonte pagadora Finep - Financiadora de Estudos e Projetos, 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, ocorreu atraso no repasse para saldar os pagamentos devidos 

aos fornecedores, permanecendo alguns como Restos a Pagar Processados. 

No que tange à descentralização com Fonte pagadora Una-Sus - Ministério da Saúde, os 

repasses foram dentro dos prazos previstos, permitindo saldar os pagamentos dentro do exercício 

financeiro. 

 

6.2 Informações sobre as medidas para garantir a sustentabilidade financeira dos 

compromissos relacionados à educação superior 

A UFCSPA busca, constantemente, o equilíbrio entre seus objetivos e a integração e 

desenvolvimento da educação superior. O equilíbrio econômico e financeiro decorre da gestão 

comprometida com a oferta da educação superior e com o compromisso social assumido. Entre as 

metas de crescimento estabelecidas em seu Plano de Metas está a oferta de novos cursos de graduação, 

a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu e a oferta de novos cursos lato sensu, 

bem como a abertura de novos campi nos próximos anos. 

Os recursos recebidos são distribuídos nos segmentos ensino-pesquisa e extensão. O controle 

financeiro é realizado visando à otimização destes recursos e, as políticas para aquisições, seguem o 

plano de expansão, acompanhado pela área de Compras, com o estabelecimento de um cronograma 

de licitações. 
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6.2.1 Políticas, instrumentos e fontes de recursos para o ensino, a pesquisa e a extensão 

Na UFCSPA, inexiste uma pré-definição dos recursos próprios arrecadados, sendo sua 

utilização realizada quando os recursos orçamentários, do Tesouro Nacional, forem insuficientes para 

suprir às contratações necessárias para o andamento do ensino, da pesquisa e da extensão. A forma 

de arrecadação segue abaixo enumeradas: 

 

Tabela 24 - Forma de arrecadação 

Conta de receita Fonte de Arrecadação  Descrição 

13110000 

 

025026284   Aluguéis 

13250000 

 

025026284 Aplicações de recursos 

16001300 

 

025026284 Serviços administrativos 

16001600 

 

025026284 Serviços educacionais 

16002100 

 

025026284 Serviços de hospedagem e alimentação 

16005000 

 

025026284 Taxas de inscrições de concursos públicos 

19192700 

 

025026284 Multas arrecadadas 

19229900 

 

025026284 Outras restituições 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

Do total arrecadado em 2015, no valor de R$1.487.902,42 (um milhão, quatrocentos e 

oitenta e sete mil, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos), registrado na conta contábil  

6.2.1.2.0.0.0.0.0  -  Receita Realizada, foi utilizado o valor de R$132.944,02 (cento e trinta e dois 

mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos), totalizando um percentual de 9% sobre o 

total arrecadado. 

 

6.2.2 Demonstração da alocação dos recursos captados e dos resultados  

Do total de recursos arrecadados, através do recolhimento de aluguéis, serviços 

administrativos, serviços educacionais, taxas de inscrições de concursos, cobranças de multas e de 

outras restituições, obtivemos um montante de R$ 1.487.902,42 (um milhão, quatrocentos e oitenta e 

sete reais, novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos), foram realizadas contratações de 

serviços e aquisições de materiais de consumo. 
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6.3 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 A UFCSPA vem procurando adotar as providências constantes na NBC T 16.9 e NBC T 

16.10, de modo que, desde o ano de 2010, vem-se registrando as depreciações dos bens móveis, 

referente aos bens adquiridos a partir do ano citado. Quanto ao método utilizado para o cálculo da 

depreciação informamos que a Macrofunção 02.03.30, estabeleceu método das Quotas Constantes e 

estabeleceu, ainda, a vida útil (em anos) e o percentual referente ao valor residual para cada conta 

contábil, padronizando os critérios para geração de informações consistentes e comparáveis entre os 

órgãos da Administração.        

Os cálculos com base nesses parâmetros, foram efetuados pelo sistema de administração 

patrimonial, desenvolvido pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que cedeu a licença de 

uso para UFCSPA, que com sua equipe de informática, fizeram as adequações para o uso na 

Universidade. 

Quanto aos critérios de procedimentos estabelecidos pela NBC T 16.10, informamos que 

estão sendo aplicados na Universidade. Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição, 

as saídas são efetuadas com base no método das cotas constantes e os ajustes são contabilizados em 

contas de resultados, os valores são contabilizados, no ativo imobilizado, pelos seus valores de 

aquisição. 

 

 

6. 4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

Os demonstrativos contábeis e notas explicativas seguem abaixo relacionados: 
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INGRESSOS     DISPÊNDIOS  
ESPECIFICAÇÃO 2015 2014  ESPECIFICAÇÃO  2015 2014 

        Arrecadação de Outra Unidade   -         Transferência de Arrecadação para Outra Unidade   - 

        Variação Cambial   -         Variação Cambial   - 

        Valores para Compensação   -         Valores Compensados   - 

        Valores em Trânsito   -         Valores em Trânsito   - 

        DARF - SISCOMEX   -         Ajuste Acumulado de Conversão   - 

        Ajuste Acumulado de Conversão   -         Demais Pagamentos   - 

        Demais Recebimentos 192.514,77  -     
Saldo do Exercício Anterior 11.551.900,08  - Saldo para o Exercício Seguinte  10.037.774,16 - 

    Caixa e Equivalentes de Caixa 11.551.900,08  -     Caixa e Equivalentes de Caixa  10.037.774,16 - 

TOTAL 172.888.058,13  - TOTAL  172.888.058,13 - 

 

 

TITULO 

SUBTITULO 

ORGAO SUPERIOR 

BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS 

26284 -  FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE - FUNDAÇÃ O 

 MINISTERIO DA EDUCACAO 26000 - 

EXERCICIO 
2015 

EMISSAO 
04/03/2016 

PERIODO 
Anual 

PAGINA 
2 

VALORES EM UNIDADES DE REAL 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 
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6.4.1 Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2015  

 

1. Contexto Operacional 

A UFCSPA dedica-se à atividade de ensino superior e pesquisa voltados para área da saúde. 

 

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis, referente ao exercício encerrado, foram elaboradas e estão 

sendo apresentadas em conformidade com o disposto da Lei 6.404/76, e observância à Norma 

Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16.6, aprovada pela Resolução nº 

1.133/2008. 

 

3. Procedimentos Contábeis 

 Ativo Circulante - O Ativo Circulante é apresentado pelo valor de realização; 

 Passivo Circulante – representam as obrigações demonstradas pelos valores 

conhecidos e calculáveis; 

 Aplicações Financeiras – estão registradas pelo valor da aplicação, acrescidos dos 

rendimentos obtidos até a data do balanço; 

 Imobilizado – Bens Móveis– estão demonstrados pelo seu valor de aquisição e 

deduzidos das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear e taxas determinadas em 

função do tempo de vida útil estimado dos bens; 

 Imobilizado – Bens Imóveis – o método utilizado pela empresa contratada para efetuar 

a avaliação foi com base na NBR 14.653, porém os valores apresentados foram subavaliados em 

relação à última avaliação (2013), média de 50% a menor, o que levou a uma decisão da 

Administração da permanência da última avaliação em detrimento do apresentado. Ficou definido 

que no ano de 2016 será efetuada uma nova contratação para uma avaliação mais apurada. 
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6.4.2 Notas explicativas numéricas em 31/12/2015 

Tabela 25 - Revisão Analítica Ativo     

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Mês Lançamento 014/2015 

CCon - Título (4) Saldo Atual - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA 

SAUDE DE 

P.ALEGRE 

ATIVO 

CIRCULANTE 

CAIXA E 

EQUIVALENTES 

DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES EM 

MOEDA NACIONAL 
10.037.774 5,35% 

Total 10.037.774 5,35% 

DEMAIS 

CREDITOS E 

VALORES A 

CURTO PRAZO 

ADIANTAMENTO CONCEDIDO A 

PESSOAL E TERCEIROS 
2.130.544 1,14% 

OUTROS CREDITOS A REC E 

VALORES A CURTO PRAZO 
541 0,00% 

Total 2.131.086 1,14% 

ESTOQUES 

ALMOXARIFADO 36.383 0,02% 

OUTROS ESTOQUES 0 0,00% 

Total 36.383 0,02% 

Total   12.205.243 6,50% 

ATIVO NAO 

CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

BENS IMOVEIS 143.892.566 76,68% 

BENS MOVEIS 35.912.408 19,14% 

DEPRECIACAO, EXAUSTAO E 

AMORTIZACAO ACUMULADA 
(4.966.732) -2,65% 

Total 174.838.243 93,18% 

INTANGIVEL 

MARCAS, DIREITOS E PATENTES 

INDUSTRIAIS 
5.289 0,00% 

SOFTWARES 578.246 0,31% 

Total 583.534 0,31% 

INVESTIMENTOS 
PARTICIPACOES PERMANENTES 14.642 0,01% 

Total 14.642 0,01% 
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Total   175.436.419 93,50% 

Total     187.641.662 100,00% 

Total       187.641.662 100,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

Tabela 26 - Revisão Analítica Passivo Circulante e Não Circulante 

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 
CCon - Subgrupo (3) 

Mês Lançamento 31/12/2015 30/09/2015 Diferença AH(%) 

CCon - Título (4) 
Saldo Atual - 

R$ AV% 

Saldo Atual 

- R$ AV% 

Saldo Atual 

- R$ AV% 

Saldo Atual 

- R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FED.DE 
CIENCIAS DA 

SAUDE DE 
P.ALEGRE 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

DEMAIS OBRIGACOES 

A CURTO PRAZO 

OUTRAS OBRIGACOES A 

CURTO PRAZO 
392.911 8,26% 247.623 7,05% 145.288 1,22% 58,67% 17,30% 

VALORES RESTITUIVEIS 430.928 9,06% 312.375 8,89% 118.553 0,18% 37,95% 1,98% 

Total 823.839 17,33% 559.997 15,93% 263.842 1,40% 47,11% 8,76% 

FORNECEDORES E 

CONTAS A PAGAR A 
CURTO PRAZO 

FORNECEDORES E CONTAS 

A PAG ESTRANGEIROS A 
CP 

1.185.000 24,93% 0 0,00% 1.185.000 24,93%     

FORNECEDORES E CONTAS 
A PAGAR NACIONAIS A CP 

2.743.710 57,71% 2.952.956 84,02% (209.246) -26,31% -7,09% -31,31% 

Total 3.928.710 82,64% 2.952.956 84,02% 975.754 -1,38% 33,04% -1,65% 

OBRIG 

TRABALHISTAS,PREVID 

E ASSIST A PAGAR-CP 

ENCARGOS SOCIAIS A 
PAGAR 

99 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0,00% -26,07% 

PESSOAL A PAGAR 1.572 0,03% 1.572 0,04% 0 -0,01% 0,00% -26,07% 

Total 1.671 0,04% 1.671 0,05% 0 -0,01% 0,00% -26,07% 

OBRIGACOES FISCAIS A 

CURTO PRAZO 

OBRIGAC FISCAIS A CP 
COM OS MUNICIPIOS -

CONSO 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%     
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OBRIGACOES FISCAIS A 
CURTO PRAZO COM A 

UNIAO 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%     

Total 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%     

Total   4.754.220 100,00% 3.514.624 100,00% 1.239.596 0,00% 35,27% 0,00% 

Total     4.754.220 100,00% 3.514.624 100,00% 1.239.596 0,00% 35,27% 0,00% 

Total       4.754.220 100,00% 3.514.624 100,00% 1.239.596 0,00% 35,27% 0,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

Tabela 27 - Revisão analítica PL 

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 

CCon - 

Subgrupo (3) 

Mês 

Lançamento 31/12/2015 30/09/2015 Diferença AH(%) 

CCon - Título 

(4) 
Saldo 

Atual - R$ AV% 

Saldo 

Atual - R$ AV% 

Saldo 

Atual - R$ AV% 

Saldo 

Atual - 

R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA SAUDE DE 

P.ALEGRE 

PATRIMONIO 

LIQUIDO 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

SUPERAVITS 

OU DEFICITS 

ACUMULADOS 

125.882.134 100,00% 126.944.650 100,00% (1.062.516) 0,00% -0,84% 0,00% 

Total 125.882.134 100,00% 126.944.650 100,00% (1.062.516) 0,00% -0,84% 0,00% 

Total   125.882.134 100,00% 126.944.650 100,00% (1.062.516) 0,00% -0,84% 0,00% 

Total     125.882.134 100,00% 126.944.650 100,00% (1.062.516) 0,00% -0,84% 0,00% 

Total       125.882.134 100,00% 126.944.650 100,00% (1.062.516) 0,00% -0,84% 0,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 



 
151 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

Tabela 28 - Revisão analítica VPA (1)  
        

Órgão UGE CCon - Grupo (2) CCon - Subgrupo (3) 

Mês Lançamento 31/01/2015 28/02/2015 Diferença fev-jan 31/03/2015 

CCon - Título (4) 
Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento Líquido 

- R$ AV% 

26284 

FUN.UNI

V.FED.D

E 

CIENCIA
S DA 

SAUDE 

DE 
P.ALEGR

E 

EXPLORACAO E 

VENDA DE BENS, 

SERVICOS E 
DIREIT 

EXPLORACAO DE BENS 

E DIR. E PRESTACAO DE 

SERV 

VALOR BRUTO 
DE EXP. DE BENS 

DIR. E PREST SE 

70.107,10 0,31% 19.561,25 0,26% (50.545,85) -0,05% 24.941,50 0,29% 

Total 70.107,10 0,31% 19.561,25 0,26% (50.545,85) -0,05% 24.941,50 0,29% 

Total  70.107,10 0,31% 19.561,25 0,26% (50.545,85) -0,05% 24.941,50 0,29% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 

FINANCEIR 

JUROS E ENCARGOS DE 
MORA 

JUROS E ENC. DE 
MORA SOBRE 

FORNEC. BENS E 

SER 

422,40 0,00% 305,07 0,00% (117,33) 0,00% 293,33 0,00% 

Total 422,40 0,00% 305,07 0,00% (117,33) 0,00% 293,33 0,00% 

REMUNERACAO DE 
DEPOSITOS BANC. E 

APLIC. FINAN 

REMUNERACAO 

DE APLICACOES 

FINANCEIRAS 

38.121,01 0,17% 47.000,04 0,64% 8.879,03 0,47% 46.085,40 0,53% 

Total 38.121,01 0,17% 47.000,04 0,64% 8.879,03 0,47% 46.085,40 0,53% 

Total  38.543,41 0,17% 47.305,11 0,64% 8.761,70 0,47% 46.378,73 0,53% 

TRANSFERENCIA
S E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIAS E 
DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS TRANSF. 

E DELEGACOES 
RECEBIDAS 

        

Total         

TRANSFERENCIAS 

INTRAGOVERNAMENTA
IS 

TRANSF.RECEB. 

INDEP.EXEC.ORC
AM. 

1.573.057,64 6,99% 318.308,26 4,31% (1.254.749,38) -2,68% 723.497,18 8,28% 

TRANSF. 

RECEBIDAS PARA 
A EXECUCAO 

ORCA 

20.824.288,78 92,48% 7.002.389,32 94,73% (13.821.899,46) 2,25% 5.891.453,31 67,40% 

Total 22.397.346,42 99,47% 7.320.697,58 99,04% (15.076.648,84) -0,43% 6.614.950,49 75,68% 

Total  22.397.346,42 99,47% 7.320.697,58 99,04% (15.076.648,84) -0,43% 6.614.950,49 75,68% 

VALORIZACAO E 
GANHOS COM 

ATIVOS E DESEN 

PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORACAO DE 
PASSIVOS 

GANHOS COM 
DESINCORPORAC

AO DE PASSIVOS 

6.404,18 0,03% 0,00 0,00% (6.404,18) -0,03% 2.043.623,33 23,38% 

Total 6.404,18 0,03% 0,00 0,00% (6.404,18) -0,03% 2.043.623,33 23,38% 
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GANHOS COM 

INCORPORACAO DE 

ATIVOS 

OUTROS GANHOS 
COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVO 

        

Total         

REAVALIACAO DE 
ATIVOS 

REAVALIACAO 

DE IMOBILIZADO 
        

Total         

Total  6.404,18 0,03% 0,00 0,00% (6.404,18) -0,03% 2.043.623,33 23,38% 

OUTRAS 
VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

DIVERSAS VARIACOES 
PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZACOES E 
RESTITUICOES 

4.821,24 0,02% 3.855,38 0,05% (965,86) 0,03% (195,13) 0,00% 

MULTAS 

ADMINISTRATIV
AS 

19,68 0,00% 438,19 0,01% 418,51 0,01% 11.477,64 0,13% 

Total 4.840,92 0,02% 4.293,57 0,06% (547,35) 0,04% 11.282,51 0,13% 

Total  4.840,92 0,02% 4.293,57 0,06% (547,35) 0,04% 11.282,51 0,13% 

Total   22.517.242,03 100,00% 7.391.857,51 100,00% (15.125.384,52) 0,00% 8.741.176,56 100,00% 

Total    22.517.242,03 100,00% 7.391.857,51 100,00% (15.125.384,52) 0,00% 8.741.176,56 100,00% 

            

Fonte: Departamento de Contabilidade 
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Tabela 29 - Revisão analítica VPA (2) 
        

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 
CCon - Subgrupo (3) 

Mês Lançamento Diferença mar-fev 30/04/2015 Diferença abr-mar 31/05/2015 

CCon - Título (4) 
Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNI

V.FED.D

E 

CIENCIA

S DA 

SAUDE 

DE 

P.ALEGR

E 

EXPLORACAO 

E VENDA DE 

BENS, 

SERVICOS E 

DIREIT 

EXPLORACAO DE 

BENS E DIR. E 

PRESTACAO DE 

SERV 

VALOR BRUTO 

DE EXP. DE BENS 

DIR. E PREST SE 

5.380,25 0,02% 26.909,97 0,09% 1.968,47 -0,19% 18.125,05 0,17% 

Total 5.380,25 0,02% 26.909,97 0,09% 1.968,47 -0,19% 18.125,05 0,17% 

Total   5.380,25 0,02% 26.909,97 0,09% 1.968,47 -0,19% 18.125,05 0,17% 

VARIACOES 

PATRIMONIAI

S 

AUMENTATIV

AS FINANCEIR 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

JUROS E ENC. DE 

MORA SOBRE 

FORNEC. BENS E 

SER 

(11,74) 0,00% 492,80 0,00% 199,47 0,00% 0,00 0,00% 

Total (11,74) 0,00% 492,80 0,00% 199,47 0,00% 0,00 0,00% 

REMUNERACAO DE 

DEPOSITOS BANC. 

E APLIC. FINAN 

REMUNERACAO 

DE APLICACOES 

FINANCEIRAS 

(914,64) -0,11% 48.706,71 0,16% 2.621,31 -0,36% 41.410,51 0,40% 

Total (914,64) -0,11% 48.706,71 0,16% 2.621,31 -0,36% 41.410,51 0,40% 

Total   (926,38) -0,11% 49.199,51 0,17% 2.820,78 -0,37% 41.410,51 0,40% 

TRANSFEREN

CIAS E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIAS 

E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS TRANSF. 

E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

                

Total                 

TRANSFERENCIAS 

INTRAGOVERNAME

NTAIS 

TRANSF.RECEB. 

INDEP.EXEC.ORC

AM. 

405.188,92 3,97% 13.838.718,29 46,46% 13.115.221,11 38,18% 822.342,95 7,85% 

TRANSF. 

RECEBIDAS PARA 

A EXECUCAO 

ORCA 

(1.110.936,01) -27,33% 15.847.142,56 53,20% 9.955.689,25 -14,20% (1.927.871,51) -18,39% 
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Total (705.747,09) -23,36% 29.685.860,85 99,66% 23.070.910,36 23,98% (1.105.528,56) -10,55% 

Total   (705.747,09) -23,36% 29.685.860,85 99,66% 23.070.910,36 23,98% (1.105.528,56) -10,55% 

VALORIZACA

O E GANHOS 

COM ATIVOS E 

DESEN PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORACA

O DE PASSIVOS 

GANHOS COM 

DESINCORPORAC

AO DE PASSIVOS 

2.043.623,33 23,38% 0,00 0,00% 
(2.043.623,33

) 
-23,38% 11.500.400,90 109,73% 

Total 2.043.623,33 23,38% 0,00 0,00% 
(2.043.623,33

) 
-23,38% 11.500.400,90 109,73% 

GANHOS COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVOS 

OUTROS GANHOS 

COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVO 

                

Total                 

REAVALIACAO DE 

ATIVOS 

REAVALIACAO 

DE IMOBILIZADO 
                

Total                 

Total   2.043.623,33 23,38% 0,00 0,00% 
(2.043.623,33

) 
-23,38% 11.500.400,90 109,73% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAI

S 

AUMENTATIV

AS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZACOES E 

RESTITUICOES 
(4.050,51) -0,05% 998,98 0,00% 1.194,11 0,01% 998,98 0,01% 

MULTAS 

ADMINISTRATIV

AS 

11.039,45 0,13% 24.787,98 0,08% 13.310,34 -0,05% 25.090,83 0,24% 

Total 6.988,94 0,07% 25.786,96 0,09% 14.504,45 -0,04% 26.089,81 0,25% 

Total   6.988,94 0,07% 25.786,96 0,09% 14.504,45 -0,04% 26.089,81 0,25% 

Total     1.349.319,05 0,00% 29.787.757,29 100,00% 21.046.580,73 0,00% 10.480.497,71 100,00% 

Total       1.349.319,05 0,00% 29.787.757,29 100,00% 21.046.580,73 0,00% 10.480.497,71 100,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 
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Tabela 30 - Revisão analítica VPA (3) 
        

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 
CCon - Subgrupo 

(3) 

Mês Lançamento Diferença mai-abr 30/06/2015 Diferença jun-mai 31/07/2015 

CCon - Título (4) Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - 

R$ AV% 

2628

4 

FUN.UNIV.F

ED.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

EXPLORACAO E 

VENDA DE 

BENS, 

SERVICOS E 

DIREIT 

EXPLORACAO DE 

BENS E DIR. E 

PRESTACAO DE 

SERV 

VALOR BRUTO 

DE EXP. DE 

BENS DIR. E 

PREST SE 

(8.784,92) 0,08% 20.704,28 0,18% 2.579,23 0,00% 14.141,05 0,14% 

Total (8.784,92) 0,08% 20.704,28 0,18% 2.579,23 0,00% 14.141,05 0,14% 

Total   (8.784,92) 0,08% 20.704,28 0,18% 2.579,23 0,00% 14.141,05 0,14% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVA

S FINANCEIR 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

JUROS E ENC. 

DE MORA 

SOBRE FORNEC. 

BENS E SER 

(492,80) 0,00% 2.311,94 0,02% 2.311,94 0,02% 0,00 0,00% 

Total (492,80) 0,00% 2.311,94 0,02% 2.311,94 0,02% 0,00 0,00% 

REMUNERACAO 

DE DEPOSITOS 

BANC. E APLIC. 

FINAN 

REMUNERACAO 

DE APLICACOES 

FINANCEIRAS 

(7.296,20) 0,23% 44.177,22 0,38% 2.766,71 -0,02% 46.481,70 0,46% 

Total (7.296,20) 0,23% 44.177,22 0,38% 2.766,71 -0,02% 46.481,70 0,46% 

Total   (7.789,00) 0,23% 46.489,16 0,40% 5.078,65 0,00% 46.481,70 0,46% 

TRANSFERENCI

AS E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSF. E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 

                

Total                 

TRANSFERENCIA

S 

INTRAGOVERNA

MENTAIS 

TRANSF.RECEB. 

INDEP.EXEC.OR

CAM. 

(13.016.375,34) 
-

38,61% 
168.178,29 1,44% (654.164,66) -6,41% 933.860,14 9,21% 

TRANSF. 

RECEBIDAS 

PARA A 

(17.775.014,07) 
-

71,60% 
11.404.396,72 97,71% 13.332.268,23 116,10% 9.099.642,84 89,79% 
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EXECUCAO 

ORCA 

Total (30.791.389,41) 

-

110,21

% 

11.572.575,01 99,15% 12.678.103,57 109,70% 
10.033.502,9

8 
99,00% 

Total   (30.791.389,41) 

-

110,21

% 

11.572.575,01 99,15% 12.678.103,57 109,70% 
10.033.502,9

8 
99,00% 

VALORIZACAO 

E GANHOS COM 

ATIVOS E 

DESEN PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORAC

AO DE PASSIVOS 

GANHOS COM 

DESINCORPORA

CAO DE 

PASSIVOS 

11.500.400,90 
109,73

% 
0,00 0,00% (11.500.400,90) -109,73% 0,00 0,00% 

Total 11.500.400,90 
109,73

% 
0,00 0,00% (11.500.400,90) -109,73% 0,00 0,00% 

GANHOS COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVOS 

OUTROS 

GANHOS COM 

INCORPORACA

O DE ATIVO 

                

Total                 

REAVALIACAO 

DE ATIVOS 

REAVALIACAO 

DE 

IMOBILIZADO 

                

Total                 

Total   11.500.400,90 
109,73

% 
0,00 0,00% (11.500.400,90) -109,73% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVA

S 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZACOES 

E RESTITUICOES 
0,00 0,01% 820,76 0,01% (178,22) 0,00% 904,58 0,01% 

MULTAS 

ADMINISTRATI

VAS 

302,85 0,16% 31.422,18 0,27% 6.331,35 0,03% 39.871,55 0,39% 

Total 302,85 0,16% 32.242,94 0,28% 6.153,13 0,03% 40.776,13 0,40% 

Total   302,85 0,16% 32.242,94 0,28% 6.153,13 0,03% 40.776,13 0,40% 

Total     (19.307.259,58) 0,00% 11.672.011,39 
100,00

% 
1.191.513,68 0,00% 

10.134.901,8

6 

100,00

% 



 
157 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

Total       (19.307.259,58) 0,00% 11.672.011,39 
100,00

% 
1.191.513,68 0,00% 

10.134.901,8

6 

100,00

% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

 

 

Tabela 31 - Revisão analítica VPA (4)         

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 
CCon - Subgrupo 

(3) 

Mês Lançamento Diferença jul-jun 31/08/2015 Diferença ago-jul 30/09/2015 

CCon - Título (4) Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - 

R$ AV% 

2628

4 

FUN.UNIV.F

ED.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

EXPLORACAO E 

VENDA DE 

BENS, 

SERVICOS E 

DIREIT 

EXPLORACAO DE 

BENS E DIR. E 

PRESTACAO DE 

SERV 

VALOR BRUTO 

DE EXP. DE 

BENS DIR. E 

PREST SE 

(6.563,23) -0,04% 10.828,45 0,12% (3.312,60) -0,02% 43.820,73 0,50% 

Total (6.563,23) -0,04% 10.828,45 0,12% (3.312,60) -0,02% 43.820,73 0,50% 

Total   (6.563,23) -0,04% 10.828,45 0,12% (3.312,60) -0,02% 43.820,73 0,50% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVA

S FINANCEIR 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

JUROS E ENC. 

DE MORA 

SOBRE FORNEC. 

BENS E SER 

(2.311,94) -0,02% 451,73 0,01% 451,73 0,01% 0,00 0,00% 

Total (2.311,94) -0,02% 451,73 0,01% 451,73 0,01% 0,00 0,00% 

REMUNERACAO 

DE DEPOSITOS 

BANC. E APLIC. 

FINAN 

REMUNERACAO 

DE APLICACOES 

FINANCEIRAS 

2.304,48 0,08% 48.422,95 0,54% 1.941,25 0,09% 38.413,15 0,44% 

Total 2.304,48 0,08% 48.422,95 0,54% 1.941,25 0,09% 38.413,15 0,44% 

Total   (7,46) 0,06% 48.874,68 0,55% 2.392,98 0,09% 38.413,15 0,44% 

TRANSFERENCI

AS E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSF. E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 
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Total                 

TRANSFERENCIA

S 

INTRAGOVERNA

MENTAIS 

TRANSF.RECEB. 

INDEP.EXEC.OR

CAM. 

765.681,85 7,77% 260.738,88 2,93% (673.121,26) -6,28% 90.844,11 1,04% 

TRANSF. 

RECEBIDAS 

PARA A 

EXECUCAO 

ORCA 

(2.304.753,88) -7,92% 8.528.756,45 95,90% (570.886,39) 6,12% 8.514.974,13 97,51% 

Total (1.539.072,03) -0,15% 8.789.495,33 98,84% (1.244.007,65) -0,16% 8.605.818,24 98,55% 

Total   (1.539.072,03) -0,15% 8.789.495,33 98,84% (1.244.007,65) -0,16% 8.605.818,24 98,55% 

VALORIZACAO 

E GANHOS COM 

ATIVOS E 

DESEN PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORAC

AO DE PASSIVOS 

GANHOS COM 

DESINCORPORA

CAO DE 

PASSIVOS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 885,18 0,01% 

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 885,18 0,01% 

GANHOS COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVOS 

OUTROS 

GANHOS COM 

INCORPORACA

O DE ATIVO 

                

Total                 

REAVALIACAO 

DE ATIVOS 

REAVALIACAO 

DE 

IMOBILIZADO 

                

Total                 

Total   0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 885,18 0,01% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVA

S 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZACOES 

E RESTITUICOES 
83,82 0,00% 769,58 0,01% (135,00) 0,00% 664,75 0,01% 

MULTAS 

ADMINISTRATI

VAS 

8.449,37 0,12% 43.081,68 0,48% 3.210,13 0,09% 43.068,67 0,49% 

Total 8.533,19 0,13% 43.851,26 0,49% 3.075,13 0,09% 43.733,42 0,50% 

Total   8.533,19 0,13% 43.851,26 0,49% 3.075,13 0,09% 43.733,42 0,50% 

Total     (1.537.109,53) 0,00% 8.893.049,72 100,00% (1.241.852,14) 0,00% 8.732.670,72 100,00% 
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Total       (1.537.109,53) 0,00% 8.893.049,72 100,00% (1.241.852,14) 0,00% 8.732.670,72 100,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

Tabela 32 - Revisão analítica VPA (5) 
        

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 
CCon - Subgrupo (3) 

Mês 

Lançamento Diferença set-ago 31/10/2015 Diferença out-set 30/11/2015 

CCon - Título 

(4) 
Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Moviment

o Líquido - 

R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Moviment

o Líquido 

- R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.

FED.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

EXPLORACA

O E VENDA 

DE BENS, 

SERVICOS E 

DIREIT 

EXPLORACAO DE 

BENS E DIR. E 

PRESTACAO DE SERV 

VALOR 

BRUTO DE 

EXP. DE 

BENS DIR. E 

PREST SE 

32.992,28 0,38% 26.806,09 0,25% (17.014,64) -0,25% 13.342,30 
0,10

% 

Total 32.992,28 0,38% 26.806,09 0,25% (17.014,64) -0,25% 13.342,30 
0,10

% 

Total   32.992,28 0,38% 26.806,09 0,25% (17.014,64) -0,25% 13.342,30 
0,10

% 

VARIACOES 

PATRIMONIA

IS 

AUMENTATI

VAS 

FINANCEIR 

JUROS E ENCARGOS 

DE MORA 

JUROS E 

ENC. DE 

MORA 

SOBRE 

FORNEC. 

BENS E SER 

(451,73) -0,01% 2.362,39 0,02% 2.362,39 0,02% 0,00 
0,00

% 

Total (451,73) -0,01% 2.362,39 0,02% 2.362,39 0,02% 0,00 
0,00

% 

REMUNERACAO DE 

DEPOSITOS BANC. E 

APLIC. FINAN 

REMUNERA

CAO DE 

APLICACOE

S 

(10.009,80) -0,10% 46.126,76 0,44% 7.713,61 0,00% 54.769,78 
0,40

% 
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FINANCEIRA

S 

Total (10.009,80) -0,10% 46.126,76 0,44% 7.713,61 0,00% 54.769,78 
0,40

% 

Total   (10.461,53) -0,11% 48.489,15 0,46% 10.076,00 0,02% 54.769,78 
0,40

% 

TRANSFERE

NCIAS E 

DELEGACOE

S RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIAS E 

DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSF. E 

DELEGACOE

S 

RECEBIDAS 

                

Total                 

TRANSFERENCIAS 

INTRAGOVERNAMEN

TAIS 

TRANSF.REC

EB. 

INDEP.EXEC.

ORCAM. 

(169.894,77) -1,89% 496.195,59 4,70% 405.351,48 3,66% 6.790,72 
0,05

% 

TRANSF. 

RECEBIDAS 

PARA A 

EXECUCAO 

ORCA 

(13.782,32) 1,60% 
9.926.800,6

5 
94,11% 1.411.826,52 -3,39% 

13.478.263

,88 

98,19

% 

Total (183.677,09) -0,29% 
10.422.996,

24 
98,82% 1.817.178,00 0,27% 

13.485.054

,60 

98,24

% 

Total   (183.677,09) -0,29% 
10.422.996,

24 
98,82% 1.817.178,00 0,27% 

13.485.054

,60 

98,24

% 

VALORIZAC

AO E 

GANHOS 

COM ATIVOS 

E DESEN 

PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORACAO 

DE PASSIVOS 

GANHOS 

COM 

DESINCORP

ORACAO DE 

PASSIVOS 

885,18 0,01% 0,00 0,00% (885,18) -0,01% 0,00 
0,00

% 

Total 885,18 0,01% 0,00 0,00% (885,18) -0,01% 0,00 
0,00

% 

OUTROS 

GANHOS 
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GANHOS COM 

INCORPORACAO DE 

ATIVOS 

COM 

INCORPORA

CAO DE 

ATIVO 

Total                 

REAVALIACAO DE 

ATIVOS 

REAVALIAC

AO DE 

IMOBILIZAD

O 

                

Total                 

Total   885,18 0,01% 0,00 0,00% (885,18) -0,01% 0,00 
0,00

% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIA

IS 

AUMENTATI

VAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZAC

OES E 

RESTITUICO

ES 

(104,83) 0,00% 479,89 0,00% (184,86) 0,00% 479,89 
0,00

% 

MULTAS 

ADMINISTR

ATIVAS 

(13,01) 0,01% 48.767,43 0,46% 5.698,76 -0,03% 173.683,72 
1,27

% 

Total (117,84) 0,01% 49.247,32 0,47% 5.513,90 -0,03% 174.163,61 
1,27

% 

Total   (117,84) 0,01% 49.247,32 0,47% 5.513,90 -0,03% 174.163,61 
1,27

% 

Total     (160.379,00) 0,00% 
10.547.538,

80 
100,00% 1.814.868,08 0,00% 

13.727.330

,29 

100,0

0% 

Total       (160.379,00) 0,00% 
10.547.538,

80 
100,00% 1.814.868,08 0,00% 

13.727.330

,29 

100,0

0% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 
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Tabela 33 - Revisão analítica VPA (6) 

Órgão UGE 
CCon - Grupo 

(2) 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Mês 

Lançamento 

Diferença nov-

out 31/12/2015 Diferença dez-nov 

CCon - Título 

(4) 

Movime

nto 

Líquido 

- R$ AV% Movimento Líquido - R$ AV% 

Movimento Líquido - 

R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FED.D

E CIENCIAS DA 

SAUDE DE 

P.ALEGRE 

EXPLORACA

O E VENDA 

DE BENS, 

SERVICOS E 

DIREIT 

EXPLORACAO DE 

BENS E DIR. E 

PRESTACAO DE 

SERV 

VALOR 

BRUTO DE 

EXP. DE 

BENS DIR. E 

PREST SE 

(13.463,

79) 

-

0,16% 
20.019,20 0,02% 6.676,90 -0,07% 

Total 
(13.463,

79) 

-

0,16% 
20.019,20 0,02% 6.676,90 -0,07% 

Total   
(13.463,

79) 

-

0,16% 
20.019,20 0,02% 6.676,90 -0,07% 

VARIACOES 

PATRIMONIA

IS 

AUMENTATI

VAS 

FINANCEIR 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

JUROS E 

ENC. DE 

MORA 

SOBRE 

FORNEC. 

BENS E SER 

(2.362,3

9) 

-

0,02% 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 
(2.362,3

9) 

-

0,02% 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 

REMUNERACAO 

DE DEPOSITOS 

BANC. E APLIC. 

FINAN 

REMUNERA

CAO DE 

APLICACOE

S 

FINANCEIR

AS 

8.643,02 
-

0,04% 
55.771,64 0,07% 1.001,86 -0,33% 

Total 8.643,02 
-

0,04% 
55.771,64 0,07% 1.001,86 -0,33% 
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Total   6.280,63 
-

0,06% 
55.771,64 0,07% 1.001,86 -0,33% 

TRANSFEREN

CIAS E 

DELEGACOE

S RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

RECEBIDAS 

OUTRAS 

TRANSF. E 

DELEGACOE

S 

RECEBIDAS 

    147.569,55 0,18% 147.569,55 0,18% 

Total     147.569,55 0,18% 147.569,55 0,18% 

TRANSFERENCIA

S 

INTRAGOVERNA

MENTAIS 

TRANSF.REC

EB. 

INDEP.EXEC

.ORCAM. 

(489.404

,87) 

-

4,65% 
1.450.119,61 1,81% 1.443.328,89 1,76% 

TRANSF. 

RECEBIDAS 

PARA A 

EXECUCAO 

ORCA 

3.551.46

3,23 
4,07% 12.580.699,24 

15,66

% 
(897.564,64) -82,52% 

Total 
3.062.05

8,36 

-

0,58% 
14.030.818,85 

17,47

% 
545.764,25 -80,77% 

Total   
3.062.05

8,36 

-

0,58% 
14.178.388,40 

17,65

% 
693.333,80 -80,58% 

VALORIZACA

O E GANHOS 

COM ATIVOS 

E DESEN 

PASSI 

GANHOS COM 

DESINCORPORAC

AO DE PASSIVOS 

GANHOS 

COM 

DESINCORP

ORACAO DE 

PASSIVOS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

GANHOS COM 

INCORPORACAO 

DE ATIVOS 

OUTROS 

GANHOS 

COM 

INCORPORA

CAO DE 

ATIVO 

    8.862.676,38 
11,03

% 
8.862.676,38 11,03% 
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Total     8.862.676,38 
11,03

% 
8.862.676,38 11,03% 

REAVALIACAO 

DE ATIVOS 

REAVALIAC

AO DE 

IMOBILIZAD

O 

    57.049.958,48 
71,03

% 
57.049.958,48 71,03% 

Total     57.049.958,48 
71,03

% 
57.049.958,48 71,03% 

Total   0,00 0,00% 65.912.634,86 
82,06

% 
65.912.634,86 82,06% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIA

IS 

AUMENTATI

VAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 

INDENIZAC

OES E 

RESTITUICO

ES 

0,00 0,00% 6.394,14 0,01% 5.914,25 0,00% 

MULTAS 

ADMINISTR

ATIVAS 

124.916,

29 
0,80% 147.387,22 0,18% (26.296,50) -1,08% 

Total 
124.916,

29 
0,80% 153.781,36 0,19% (20.382,25) -1,08% 

Total   
124.916,

29 
0,80% 153.781,36 0,19% (20.382,25) -1,08% 

Total     
3.179.79

1,49 
0,00% 80.320.595,46 

100,00

% 
66.593.265,17 0,00% 

Total       
3.179.79

1,49 
0,00% 80.320.595,46 

100,00

% 
66.593.265,17 0,00% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 
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Tabela 34 - Revisão analítica VPD (1) 

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento 31/01/2015 28/02/2015 Diferença fev-jan 31/03/2015 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FE

D.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A 

PESSOAL 
258.665,59 2,43% 261.964,74 3,46% 3.299,15 1,03% 337.028,23 3,60% 

ENCARGOS 

PATRONAIS 
924.312,13 8,70% 927.600,42 12,27% 3.288,29 3,57% 1.014.714,59 10,85% 

REMUNERACAO 

A PESSOAL 
3.563.331,47 33,53% 3.371.738,00 44,59% (191.593,47) 11,06% 3.637.258,77 38,90% 

Total 4.746.309,19 44,66% 4.561.303,16 60,33% (185.006,03) 15,67% 4.989.001,59 53,36% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIO

S E 

ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORI

AS E REFORMAS 
844.704,71 7,95% 848.020,77 11,22% 3.316,06 3,27% 925.160,09 9,90% 

PENSOES 219.452,73 2,07% 226.516,92 3,00% 7.064,19 0,93% 223.484,39 2,39% 

Total 1.064.157,44 10,01% 1.074.537,69 14,21% 10.380,25 4,20% 1.148.644,48 12,29% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E 

CONS. DE 

CAPITAL FIXO 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO 

E EXAUSTAO 

    134.054,15 1,77% 134.054,15 1,77% 266.435,31 2,85% 

SERVICOS 2.062.566,51 19,41% 1.663.497,00 22,00% (399.069,51) 2,59% 2.796.990,55 29,92% 

USO DE 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

23.733,58 0,22% 103.560,24 1,37% 79.826,66 1,15% 50.350,11 0,54% 

Total 2.086.300,09 19,63% 1.901.111,39 25,14% (185.188,70) 5,51% 3.113.775,97 33,30% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

    9.913,32 0,13% 9.913,32 0,13% 5.717,61 0,06% 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

    21,49 0,00% 21,49 0,00% 0,00 0,00% 

Total     9.934,81 0,13% 9.934,81 0,13% 5.717,61 0,06% 

TRANSF. AO 

EXTERIOR 
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TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENT

AIS 

                

TRANSF. 

INTRAGOVERN

AMENTAIS 

2.339.374,49 22,01% 7.746,85 0,10% (2.331.627,64) -21,91% 7.001,55 0,07% 

Total 2.339.374,49 22,01% 7.746,85 0,10% (2.331.627,64) -21,91% 7.001,55 0,07% 

DESVALORIZACA

O E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORA

CAO DE ATIVOS 
304.853,44 2,87% 0,00 0,00% (304.853,44) -2,87% 0,00 0,00% 

INCORPORACA

O DE PASSIVOS 
                

REAVAL., RED.A 

VALOR RECUP. 

E AJUSTE P/ 

PERDAS 

                

Total 304.853,44 2,87% 0,00 0,00% (304.853,44) -2,87% 0,00 0,00% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, 

TAXAS E 

CONTRIBUICOE

S DE MELHORIA 

    6.173,96 0,08% 6.173,96 0,08% 0,00 0,00% 

Total     6.173,96 0,08% 6.173,96 0,08% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

200,00 0,00% 0,00 0,00% (200,00) 0,00% 0,00 0,00% 

INCENTIVOS 86.048,00 0,81% 0,00 0,00% (86.048,00) -0,81% 85.492,00 0,91% 

Total 86.248,00 0,81% 0,00 0,00% (86.248,00) -0,81% 85.492,00 0,91% 

Total   10.627.242,65 100,00% 7.560.807,86 100,00% (3.066.434,79) 0,00% 9.349.633,20 
100,00

% 

Total     10.627.242,65 100,00% 7.560.807,86 100,00% (3.066.434,79) 0,00% 9.349.633,20 
100,00

% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 
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Tabela 35 - Revisão analítica VPD (2) 

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento Diferença mar-fev 30/04/2015 Diferença abr-mar 30/05/2015 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento Líquido 

- R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FE

D.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A 

PESSOAL 
75.063,49 0,14% 286.673,50 1,07% (50.354,73) -2,53% 302.820,06 2,50% 

ENCARGOS 

PATRONAIS 
87.114,17 -1,42% 765.787,31 2,87% (248.927,28) -7,99% 1.394.613,40 11,50% 

REMUNERACAO 

A PESSOAL 
265.520,77 -5,69% 3.693.294,83 13,83% 56.036,06 -25,07% 3.818.315,11 31,48% 

Total 427.698,43 -6,97% 4.745.755,64 17,77% (243.245,95) -35,59% 5.515.748,57 45,47% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIO

S E 

ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORI

AS E REFORMAS 
77.139,32 -1,32% 894.450,54 3,35% (30.709,55) -6,55% 894.450,54 7,37% 

PENSOES (3.032,53) -0,61% 234.988,13 0,88% 11.503,74 -1,51% 229.170,53 1,89% 

Total 74.106,79 -1,93% 1.129.438,67 4,23% (19.205,81) -8,06% 1.123.621,07 9,26% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E 

CONS. DE 

CAPITAL FIXO 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO 

E EXAUSTAO 

132.381,16 1,08% 0,00 0,00% (266.435,31) -2,85% 0,00 0,00% 

SERVICOS 1.133.493,55 7,91% 2.371.503,97 8,88% (425.486,58) -21,04% 5.428.447,32 44,75% 

USO DE 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

(53.210,13) -0,83% 107.089,33 0,40% 56.739,22 -0,14% 12.879,81 0,11% 

Total 1.212.664,58 8,16% 2.478.593,30 9,28% (635.182,67) -24,02% 5.441.327,13 44,86% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

(4.195,71) -0,07% 0,00 0,00% (5.717,61) -0,06% 0,00 0,00% 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

(21,49) 0,00% 277,80 0,00% 277,80 0,00% 62,05 0,00% 

Total (4.217,20) -0,07% 277,80 0,00% (5.439,81) -0,06% 62,05 0,00% 
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TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. AO 

EXTERIOR 
                

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENT

AIS 

    0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRANSF. 

INTRAGOVERN

AMENTAIS 

(745,30) -0,03% 18.020.590,73 67,47% 18.013.589,18 67,40% 9.797,33 0,08% 

Total (745,30) -0,03% 18.020.590,73 67,47% 18.013.589,18 67,40% 9.797,33 0,08% 

DESVALORIZACA

O E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORA

CAO DE ATIVOS 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INCORPORACA

O DE PASSIVOS 
                

REAVAL., RED.A 

VALOR RECUP. 

E AJUSTE P/ 

PERDAS 

                

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, 

TAXAS E 

CONTRIBUICOE

S DE MELHORIA 

(6.173,96) -0,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total (6.173,96) -0,08% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.650,00 0,01% 

INCENTIVOS 85.492,00 0,91% 334.184,00 1,25% 248.692,00 0,34% 38.400,00 0,32% 

Total 85.492,00 0,91% 334.184,00 1,25% 248.692,00 0,34% 40.050,00 0,33% 

Total   1.788.825,34 0,00% 26.708.840,14 100,00% 17.359.206,94 0,00% 12.130.606,15 
100,00

% 

Total     1.788.825,34 0,00% 26.708.840,14 100,00% 17.359.206,94 0,00% 12.130.606,15 
100,00

% 
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Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

 

 

Tabela 36 - Revisão analítica VPD (3)         

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento Diferença mai-abr 30/06/2015 Diferença jun-mai 31/07/2015 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento Líquido 

- R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FE

D.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A 

PESSOAL 
16.146,56 1,42% 283.651,22 2,88% (19.168,84) 0,38% 299.981,11 3,38% 

ENCARGOS 

PATRONAIS 
628.826,09 8,63% 1.043.405,95 10,59% (351.207,45) -0,91% 1.078.042,75 12,15% 

REMUNERACAO 

A PESSOAL 
125.020,28 17,65% 3.999.553,87 40,59% 181.238,76 9,11% 3.897.894,22 43,93% 

Total 769.992,93 27,70% 5.326.611,04 54,06% (189.137,53) 8,59% 5.275.918,08 59,45% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIO

S E 

ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORI

AS E REFORMAS 
0,00 4,02% 899.601,25 9,13% 5.150,71 1,76% 863.929,07 9,74% 

PENSOES (5.817,60) 1,01% 229.170,53 2,33% 0,00 0,44% 245.342,56 2,76% 

Total (5.817,60) 5,03% 1.128.771,78 11,46% 5.150,71 2,19% 1.109.271,63 12,50% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E 

CONS. DE 

CAPITAL FIXO 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO 

E EXAUSTAO 

0,00 0,00% 251.400,57 2,55% 251.400,57 2,55% 0,00 0,00% 

SERVICOS 3.056.943,35 35,87% 2.692.426,33 27,33% (2.736.020,99) -17,42% 2.283.098,99 25,73% 

USO DE 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

(94.209,52) -0,29% 19.061,19 0,19% 6.181,38 0,09% 5.859,46 0,07% 

Total 2.962.733,83 35,58% 2.962.888,09 30,07% (2.478.439,04) -14,79% 2.288.958,45 25,79% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

0,00 0,00% 7.066,50 0,07% 7.066,50 0,07% 0,00 0,00% 
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DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

(215,75) 0,00% 0,00 0,00% (62,05) 0,00% 0,00 0,00% 

Total (215,75) 0,00% 7.066,50 0,07% 7.004,45 0,07% 0,00 0,00% 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. AO 

EXTERIOR 
            10.732,70 0,12% 

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENT

AIS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRANSF. 

INTRAGOVERN

AMENTAIS 

(18.010.793,40) -67,39% 950,76 0,01% (8.846,57) -0,07% 2.064,92 0,02% 

Total (18.010.793,40) -67,39% 950,76 0,01% (8.846,57) -0,07% 12.797,62 0,14% 

DESVALORIZACA

O E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORA

CAO DE ATIVOS 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INCORPORACA

O DE PASSIVOS 
                

REAVAL., RED.A 

VALOR RECUP. 

E AJUSTE P/ 

PERDAS 

                

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, 

TAXAS E 

CONTRIBUICOE

S DE MELHORIA 

0,00 0,00% 46.346,39 0,47% 46.346,39 0,47% 0,00 0,00% 

Total 0,00 0,00% 46.346,39 0,47% 46.346,39 0,47% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

1.650,00 0,01% 914,55 0,01% (735,45) 0,00% 0,00 0,00% 

INCENTIVOS (295.784,00) -0,93% 379.664,00 3,85% 341.264,00 3,54% 187.008,00 2,11% 

Total (294.134,00) -0,92% 380.578,55 3,86% 340.528,55 3,53% 187.008,00 2,11% 
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Total   (14.578.233,99) 0,00% 9.853.213,11 100,00% (2.277.393,04) 0,00% 8.873.953,78 
100,00

% 

Total     (14.578.233,99) 0,00% 9.853.213,11 100,00% (2.277.393,04) 0,00% 8.873.953,78 
100,00

% 

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

 

 

Tabela 37 - Revisão analítica VPD (4)  

 

 

 

 

 

 

 

       

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento Diferença jul-jun 31/08/2015 Diferença ago-jul 30/09/2015 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FE

D.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A 

PESSOAL 
16.329,89 0,50% 294.157,75 3,20% (5.823,36) -0,18% 287.606,93 2,43% 

ENCARGOS 

PATRONAIS 
34.636,80 1,56% 1.072.106,01 11,66% (5.936,74) -0,49% 1.076.146,43 9,08% 

REMUNERACAO 

A PESSOAL 
(101.659,65) 3,33% 3.929.844,04 42,73% 31.949,82 -1,19% 3.899.997,45 32,92% 

Total (50.692,96) 5,39% 5.296.107,80 57,59% 20.189,72 -1,87% 5.263.750,81 44,43% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIO

S E 

ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORI

AS E REFORMAS 
(35.672,18) 0,61% 868.685,68 9,45% 4.756,61 -0,29% 894.877,40 7,55% 

PENSOES 16.172,03 0,44% 246.693,85 2,68% 1.351,29 -0,08% 244.366,09 2,06% 

Total (19.500,15) 1,04% 1.115.379,53 12,13% 6.107,90 -0,37% 1.139.243,49 9,62% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E 

CONS. DE 

CAPITAL FIXO 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO 

E EXAUSTAO 

(251.400,57) -2,55% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 624.730,47 5,27% 

SERVICOS (409.327,34) -1,60% 2.578.572,71 28,04% 295.473,72 2,31% 4.613.623,06 38,94% 

USO DE 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

(13.201,73) -0,13% 7.238,37 0,08% 1.378,91 0,01% 10.503,25 0,09% 
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Total (673.929,64) -4,28% 2.585.811,08 28,12% 296.852,63 2,32% 5.248.856,78 44,31% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

(7.066,50) -0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 751,93 0,01% 

Total (7.066,50) -0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 751,93 0,01% 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. AO 

EXTERIOR 
10.732,70 0,12% 0,00 0,00% (10.732,70) -0,12% 0,00 0,00% 

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENT

AIS 

0,00 0,00% 2.000,00 0,02% 2.000,00 0,02% 0,00 0,00% 

TRANSF. 

INTRAGOVERN

AMENTAIS 

1.114,16 0,01% 769,58 0,01% (1.295,34) -0,01% 724,75 0,01% 

Total 11.846,86 0,13% 2.769,58 0,03% (10.028,04) -0,11% 724,75 0,01% 

DESVALORIZACA

O E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORA

CAO DE ATIVOS 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INCORPORACA

O DE PASSIVOS 
                

REAVAL., RED.A 

VALOR RECUP. 

E AJUSTE P/ 

PERDAS 

                

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, 

TAXAS E 

CONTRIBUICOE

S DE MELHORIA 

(46.346,39) -0,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Total (46.346,39) -0,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

DIVERSAS 

VARIACOES 
(914,55) -0,01% 450,00 0,00% 450,00 0,00% 0,00 0,00% 
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PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

INCENTIVOS (192.656,00) -1,75% 196.120,00 2,13% 9.112,00 0,03% 193.690,00 1,63% 

Total (193.570,55) -1,76% 196.570,00 2,14% 9.562,00 0,03% 193.690,00 1,63% 

Total   (979.259,33) 0,00% 9.196.637,99 100,00% 322.684,21 0,00% 11.847.017,76 100,00% 

Total     (979.259,33) 0,00% 9.196.637,99 100,00% 322.684,21 0,00% 11.847.017,76 100,00% 

 

 
          

Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

 

 

Tabela 38 - Revisão analítica VPD (5)         

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento Diferença set-ago 31/10/2015 Diferença out-set 30/11/2015 

CCon - Subgrupo 

(3) 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FE

D.DE 

CIENCIAS 

DA SAUDE 

DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A 

PESSOAL 
(6.550,82) -0,77% 293.413,87 2,99% 5.806,94 0,56% 294.124,30 1,93% 

ENCARGOS 

PATRONAIS 
4.040,42 -2,57% 1.078.390,58 10,98% 2.244,15 1,89% 1.825.201,71 11,98% 

REMUNERACAO 

A PESSOAL 
(29.846,59) -9,81% 3.890.105,07 39,60% (9.892,38) 6,68% 7.722.847,50 50,69% 

Total (32.356,99) -13,16% 5.261.909,52 53,56% (1.841,29) 9,13% 9.842.173,51 64,60% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIO

S E 

ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORI

AS E REFORMAS 
26.191,72 -1,89% 880.650,29 8,96% (14.227,11) 1,41% 1.719.137,76 11,28% 

PENSOES (2.327,76) -0,62% 244.366,09 2,49% (0,00) 0,42% 493.873,69 3,24% 

Total 23.863,96 -2,51% 1.125.016,38 11,45% (14.227,11) 1,83% 2.213.011,45 14,52% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO 

E EXAUSTAO 

624.730,47 5,27% 175.383,10 1,79% (449.347,37) -3,49% 150.443,63 0,99% 
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CONS. DE 

CAPITAL FIXO 
SERVICOS 2.035.050,35 10,91% 2.887.978,08 29,40% (1.725.644,98) -9,55% 2.821.758,68 18,52% 

USO DE 

MATERIAIS DE 

CONSUMO 

3.264,88 0,01% 179.073,04 1,82% 168.569,79 1,73% 10.355,81 0,07% 

Total 2.663.045,70 16,19% 3.242.434,22 33,00% (2.006.422,56) -11,30% 2.982.558,12 19,58% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

JUROS E 

ENCARGOS DE 

MORA 

751,93 0,01% 0,00 0,00% (751,93) -0,01% 0,00 0,00% 

Total 751,93 0,01% 0,00 0,00% (751,93) -0,01% 0,00 0,00% 

TRANSFERENCIA

S E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. AO 

EXTERIOR 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.376,60 0,05% 

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENT

AIS 

(2.000,00) -0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRANSF. 

INTRAGOVERN

AMENTAIS 

(44,83) 0,00% 6.140,06 0,06% 5.415,31 0,06% 629,89 0,00% 

Total (2.044,83) -0,02% 6.140,06 0,06% 5.415,31 0,06% 8.006,49 0,05% 

DESVALORIZACA

O E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORA

CAO DE ATIVOS 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INCORPORACA

O DE PASSIVOS 
                

REAVAL., RED.A 

VALOR RECUP. 

E AJUSTE P/ 

PERDAS 

                

Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, 

TAXAS E 

CONTRIBUICOE

S DE MELHORIA 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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Total 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

DIVERSAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

(450,00) 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

INCENTIVOS (2.430,00) -0,50% 189.170,00 1,93% (4.520,00) 0,29% 190.770,00 1,25% 

Total (2.880,00) -0,50% 189.170,00 1,93% (4.520,00) 0,29% 190.770,00 1,25% 

Total   2.650.379,77 0,00% 9.824.670,18 100,00% (2.022.347,58) 0,00% 15.236.519,57 100,00% 

Total     2.650.379,77 0,00% 9.824.670,18 100,00% (2.022.347,58) 0,00% 15.236.519,57 100,00% 
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Tabela 39 - Revisão analítica VPD (6)       

Órgão UGE CCon - Grupo (2) 

Mês Lançamento Diferença nov-out 31/12/2015 Diferença dez-nov 

CCon - Subgrupo (3) 
Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

Movimento 

Líquido - R$ AV% 

26284 

FUN.UNIV.FED.DE 

CIENCIAS DA 

SAUDE DE 

P.ALEGRE 

PESSOAL E 

ENCARGOS 

BENEFICIOS A PESSOAL 710,43 -1,06% 289.402,10 0,83% (4.722,20) -1,10% 

ENCARGOS PATRONAIS 746.811,13 1,00% 1.197.346,67 3,45% (627.855,04) -8,53% 

REMUNERACAO A 

PESSOAL 
3.832.742,43 11,09% 4.530.431,21 13,04% (3.192.416,29) -37,64% 

Total 4.580.263,99 11,04% 6.017.179,98 17,32% (3.824.993,53) -47,27% 

BENEFICIOS 

PREVIDENCIARIOS 

E ASSISTENCIAIS 

APOSENTADORIAS E 

REFORMAS 
838.487,47 2,32% 869.307,88 2,50% (849.829,88) -8,78% 

PENSOES 249.507,60 0,75% 255.833,63 0,74% (238.040,06) -2,50% 

Total 1.087.995,07 3,07% 1.125.141,51 3,24% (1.087.869,94) -11,28% 

USO DE BENS, 

SERVICOS E CONS. 

DE CAPITAL FIXO 

DEPRECIACAO, 

AMORTIZACAO E 

EXAUSTAO 

(24.939,47) -0,80% 249.522,08 0,72% 99.078,45 -0,27% 

SERVICOS (66.219,40) -10,88% 3.552.282,90 10,23% 730.524,22 -8,29% 

USO DE MATERIAIS DE 

CONSUMO 
(168.717,23) -1,75% 754.631,21 2,17% 744.275,40 2,10% 

Total (259.876,10) -13,43% 4.556.436,19 13,12% 1.573.878,07 -6,46% 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

FINANCEIRA 

DESCONTOS 

FINANCEIROS 

CONCEDIDOS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

JUROS E ENCARGOS DE 

MORA 
0,00 0,00% 402,64 0,00% 402,64 0,00% 

Total 0,00 0,00% 402,64 0,00% 402,64 0,00% 

TRANSFERENCIAS 

E DELEGACOES 

CONCEDIDAS 

TRANSF. AO EXTERIOR 7.376,60 0,05% 0,00 0,00% (7.376,60) -0,05% 

TRANSF. INTER 

GOVERNAMENTAIS 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TRANSF. 

INTRAGOVERNAMENTAIS 
(5.510,17) -0,06% 6.364,76 0,02% 5.734,87 0,01% 

Total 1.866,43 -0,01% 6.364,76 0,02% (1.641,73) -0,03% 
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 Fonte: Departamento de Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVALORIZACAO 

E PERDA DE 

ATIVOS 

DESINCORPORACAO DE 

ATIVOS 
0,00 0,00% 511.822,70 1,47% 511.822,70 1,47% 

INCORPORACAO DE 

PASSIVOS 
    193.791,71 0,56% 193.791,71 0,56% 

REAVAL., RED.A VALOR 

RECUP. E AJUSTE P/ 

PERDAS 

    22.083.933,50 63,58% 22.083.933,50 63,58% 

Total 0,00 0,00% 22.789.547,91 65,62% 22.789.547,91 65,62% 

TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS, TAXAS E 

CONTRIBUICOES DE 

MELHORIA 

0,00 0,00% 53.901,09 0,16% 53.901,09 0,16% 

Total 0,00 0,00% 53.901,09 0,16% 53.901,09 0,16% 

OUTRAS 

VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

DIVERSAS VARIACOES 

PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 

0,00 0,00% 967,09 0,00% 967,09 0,00% 

INCENTIVOS 1.600,00 -0,67% 182.238,00 0,52% (8.532,00) -0,73% 

Total 1.600,00 -0,67% 183.205,09 0,53% (7.564,91) -0,72% 

Total 

 
  5.411.849,39 0,00% 34.732.179,17 100,00% 19.495.659,60 0,00% 

Total 

 
    5.411.849,39 0,00% 34.732.179,17 100,00% 19.495.659,60 0,00% 



 
178 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

7 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO  

 

7.1 Gestão de pessoas 

Atualmente, a força de trabalho da UFCSPA é composta por um total de 538 servidores em 

cargos efetivos. Destes, 203 correspondem a técnicos administrativos (área meio) e 335 a docentes 

(área fim). Também compõem a força de trabalho da Instituição, seis servidores contratados 

temporariamente e um servidor sem vínculo com a Administração Pública. No decorrer do exercício 

de 2015, a UFCSPA contou com o ingresso de 37 novos servidores de carreira, contratações 

realizadas mediante aposentadorias, vacância e novas autorizações do Ministério da Educação - MEC.   

Em 2015, a quantidade de servidores de carreira egressos da UFCSPA foi de 23, sendo estes 

em sua grande maioria egressos por motivo de aprovação em novo concurso público. Estes 

desligamentos por motivo de vacância (aprovação em outros concursos) afetam de forma negativa a 

força de trabalho da Instituição, tendo em vista que estes servidores egressos, normalmente, contam 

experiência na UFCSPA e ainda, grande parte deles, possuem cursos de aperfeiçoamento realizados 

às custas da universidade. A baixa remuneração e o plano de carreira dos servidores muito limitado, 

tem sido o principal motivo do número de vacâncias.  

Tendo em vista que a Instituição segue em crescimento com a abertura de novos cursos 

(graduação e pós-graduação) a cada ano, o quadro da força de trabalho da UFCSPA apresenta-se 

muito defasado em comparação com a quantidade ideal de servidores, principalmente devido à falta 

de autorização para novas contratações, por parte do MEC.  

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 desses servidores ocorre, portanto, aliando tal 

conhecimento à necessidade institucional e o cargo para o qual o servidor foi concursado. A Pró-

Reitoria de Administração (PROAD) é responsável pelo acolhimento dos servidores técnicos-

administrativos, enquanto a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) realiza o recebimento e 

acolhimento de servidores docentes.  

Os servidores docentes são distribuídos, pela PROGRAD, em departamentos, em 

conformidade com o edital de concurso público a que se submeteram. Já os servidores técnicos-

administrativos são distribuídos em 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.  

Com relação à qualificação dos servidores, as tabelas abaixo apresentam a o número dos 

docentes e dos técnicos-administrativos da UFCSPA, de acordo com sua qualificação:  
 

                                          Tabela 40 - Titulação do corpo docente da UFCSPA em 2015 

Titulação    Número de docentes 

Graduação/Especialização 13 

Mestrado 30 

Doutorado 298 

Total 341 

                                      Fonte: Departamento de Recursos Humanos 



 
179 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

 

 

  Tabela 41 - Titulação do corpo técnico-administrativo da UFCSPA em 2015 

Titulação  Número de técnicos-

administrativos 

Ensino médio 37 

Graduação 56 

Especialização 79 

Mestrado 22 

Doutorado 7 

Outros 2 

Total  203 

                                     Fonte: Departamento de Recursos Humanos  

 

 

 

Quanto à estrutura de CDs e FGs, 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.  

No que tange à 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 Departamento de Recursos Humanos, 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).   

Com relação 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 2015, a UFCSPA não realizou notificações 

relacionadas a acúmulo de cargos públicos, uma vez que não houve determinação do TCU ou CGU 

para tal providência.  

No tocante à terceirização irregular de cargos, este item não se aplica à UFCSPA, uma vez 

que a universidade não detém em seu quadro servidores terceirizados que ocupem ou exerçam cargos 

ou atividades típicas de categorias funcionais do plano de cargos da unidade.  

Já 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 

à demora para liberação de novas vagas para compor o quadro de pessoal por parte do MEC.  

Com relação aos 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.  

 No que concerne à capacitação dos servidores, a UFCSPA desenvolve inúmeras ações 

anuais dirigidas para docentes e técnicos-administrativos.  
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Especificamente dirigido aos servidores docentes, o Programa de Formação Continuada para 

Docentes da UFCSPA, ação de capacitação interna, implementada pela Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), foi realizado em 2015, atingindo 91 docentes, tendo sido desenvolvidos os seguintes 

cursos:   

 

● I Eixo: Formação Pedagógica 

● II Eixo: Formação em Educação Linguística 

● III Eixo: Formação para o Programa de Tutoria 

● IV Eixo: Formação para o Programa de Tutoria 

 

 

 Adicionalmente a esse importante curso destinado aos professores ingressantes na 

instituição, a UFCSPA incentivou a participação de 50 docentes em 113 ações de capacitação 

externas.  

Quanto à capacitação dos servidores técnicos-administrativos, cumpre referir que, como 

parte integrante do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação (PCCTAE), 

a Instituição, por meio de sua Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), oferece, anualmente, ações 

de capacitação, a fim de implementar o desenvolvimento de competências individuais de seus 

servidores. Tais ações foram planejadas por meio de reuniões conjuntas entre a Administração e a 

CIS-UFCSPA (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira), comissão que tem por 

finalidade o acompanhamento, a orientação, fiscalização e avaliação da implementação do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação (PCCTAE) na UFCSPA.  

Ademais, o empenho da instituição na capacitação de seus servidores técnicos-

administrativos também se encontra delineado no Eixo 3 (“Qualificação da Gestão”) do Plano de 

Metas - Gestão 2013-2017, onde se encontra como uma variável de ação a “ampliação de ações de 

capacitação e qualificação dos técnicos-administrativos”.  

Em 2015, 37% dos servidores técnicos-administrativos realizaram 141 ações de capacitação 

internas ou externas à instituição, participando de cursos, fóruns, seminários, entre outros, sobre 

temas vinculados à administração pública, os quais impactaram diretamente em suas atividades 

diárias. Entre as instituições que ministraram tais ações de capacitação, destacam-se o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).  

Além das ações referidas, destaca-se a participação conjunta dos servidores docentes e 

técnicos-administrativos em capacitações realizadas pelo Programa Gaúcho da Qualidade e 

Produtividade (PGQP), com vistas à melhoria na gestão da UFCSPA, e, também, no Programa de 

Línguas Adicionais (PLA) da Universidade, no qual foram ministradas aulas de língua inglesa, 

francesa, espanhola e de Libras.  

 

 

 

 

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 
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Quadro 7.1.1 - Força de Trabalho da UPC 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 538 538   

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   -   

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 538 538   

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 537 537 37 23 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado  -   

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 01 01   

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas  -X-   

2.   Servidores com Contratos Temporários 06 06 17 16 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 01 01   

4.   Total de Servidores (1+2+3) 545 545 54 39 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 Quadro 7.1.1 - Distribuição da Lotação Efetiva  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1)   

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

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 203 335 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado   

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 1 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas   

2.   Servidores com Contratos Temporários  06 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 01  

4.   Total de Servidores (1+2+3) 204 342 

  Fonte: Departamento de Recursos Humanos 

 

Quadro 7.1.1 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  
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Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 1 1   

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 1   

1.2.5.    Aposentados     

2.   Funções Gratificadas 128 128 32 08 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 128 128   

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)  129 129 32 08 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos 
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7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

   Quadro 7.1.2 - Despesas do pessoal 

Tipologias/ 

Exercícios 

 Vencimentos 

e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  

 Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores  

 Decisões 

Judiciais  
 Total   

Retribuições  
 Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 

Assistenciais 

e 

Previdenciári

os  

 Demais 

Despesas 

Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2015                     

2014                     

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios 

2015 21.193.723,33 2.085.243,00  3.477.017.34  15.346.693,11 2.500.902,83  1.048.598,02 200.646,91  16.266,53  -  45.869.091,07 

2014 

19.733.452,83 

  3.237.446,32 14.289.285,95 2.328.587,37 976.348,25 

186.822,08  55.354,50  215.971,1

  

41.023.268,49  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 
 

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios 
2015                     

2014                     

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 
 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios 
2015   63.546,12  5.295,51 1.765,17 4.476,00         75.082,80 

2014   58.991,04  4.915,92  3.277,28  4.476,00         71.660,24 
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Servidores cedidos com ônus 
 

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios 
2015 185.269,52  - 22.726,32 49.560,20 14.174,00         271.730,04 

2014 219.909,00    21.131,01 21.053,17  17.985,00 1.750,58  1.043,76      282.872,52 

Servidores com contrato temporário 
 

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2015 285.100,44  - 23.944,42 3.428,94 22,785,00         335.258,80 

2014 225.562,08    12.609,54 7.362,08 18.876,00         264.409,70 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos 
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7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

Os principais riscos identificados na área de gestão de pessoas estão relacionados à falta 

de definição de competências, 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 Ministério da Educação - MEC. 

 

7.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

Os principais contratos de mão de obra terceirizada pela UFCSPA são os de prestação de 

serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva. O contrato de limpeza e higiene, firmado com 

a empresa Ondrepsb Ltda., em 29/08/2011, durante o exercício de 2015 teve o quantitativo total 

de 52 funcionários a serviço da instituição, representando um montante anual de R$ 2.376.000,00 

(dois milhões, trezentos e setenta e seis mil reais). Em relação ao contrato de prestação de serviços 

de vigilância ostensiva, o qual foi firmado em 02/08/2013 com a empresa MZ Segurança Ltda., 

conta com 41 funcionários terceirizados, totalizando um custo anual de R$ 2.400.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais) para a instituição. 

Os demais contratos de mão de obra terceirizada firmada pela UFSCPA abrangem os 

serviços de apoio administrativo, manutenção predial, jardinagem, aluguel de veículos. Tais 

contratos representam o custo aproximado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) 

para a instituição, sendo que estes contratos contam com o número total de 45 funcionários 

terceirizados. 

A proporção que se estabelece entre a contratação de mão de obra terceirizada pela 

instituição e a força de trabalho do quadro é de 25,3%, representando um funcionário terceirizado 

para cada 4 servidores de carreira.   

Com relação à política de contratação de estagiários pela UFCSPA, a instituição conta 

com um Programa de Estágios Administrativos, normatizado durante o exercício de 2014, através 

da Ordem de Serviço nº 04/2014/PROAD, respeitando a Lei Geral de Estágios nº11.788/2008, que 

visa à contratação de estagiários para desenvolverem suas competências nas áreas administrativas 

da UFCSPA, realizando exclusivamente tarefas de atividade meio. O quantitativo total de vagas 

disponibilizado, pelo Ministério da Educação - MEC, à UFCSPA é de 50 vagas. A quantidade de 

vagas preenchidas pelo programa, em média, durante o exercício de 2015, foi de 36 estagiários. 
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Quadro 7.1.4 - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Contratante 

Nome: UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

UG/Gestão: 154032 

Informações sobre os Contratos 

Ano do Contrato Objeto Empresa Contratada (CNPJ) 

Período Contratual de Execução 

das Atividades Contratadas 
Nível de escolaridade 

mínimo exigido dos 

trabalhadores contratados 

Sit. 

Início Fim 

2015 Serviço de Apoio Administrativo 
Azteca – Serviços Profissionais 

Ltda. – ME (07.682.995/0001-67) 
05/10/15 04/10/16 Fundamental/Médio A 

2013 Serviço de Apoio Administrativo 
Hamirisi Serviços de Limpeza e 

Conservação Ltda. 
25/11/13 25/11/15 Fundamental/Médio E 

2011 Serviços de Limpeza 

Ondrepsb RS Limpeza e Serviços 

Especiais Ltda. (10.859.014/0 

001-19) 

29/08/11 28/08/15 Fundamental/Médio P 

2013 Serviços de Vigilância 
MZ Segurança Privada Ltda. 

(13.624.934/0001-46) 
02/08/13 01/08/16 Fundamental/Médio P 

2009 Manutenção Predial 
Moa Manutenção e Operação Ltda 

(00.192.707/0001-47) 
03/11/09 02/11/15 Médio E 

2015 Manutenção Predial 
DSD Engenharia Ltda. 

(01.837.998/0001-46) 
06/08/15 05/08/16 Médio A 

2014 Veículo Utilitário com Motorista 
Pontual Auto Locadora 

(00.568.594/0001-31) 
07/12/14 06/12/16 Médio A 

2014 Serviços de Impressão e cópias  
Copiadoras Astoria Ltda. – ME 

(92.732.676/0001-98) 
29/10/14 28/10/16 Médio P 
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2011 Locação de Veículo da Reitoria 
Lazzari Turismo Ltda. 

(93.892.115/0001-19) 
03/01/11 02/01/16 Médio P 

2012 Serviços de Jardinagem Braserv Ltda. (94.331.832/001-34) 12/01/12 11/01/16 Fundamental P 

       

Fonte: Departamento de Compras e Contratos   
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7.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura   

 

7.2.1 Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso  

 

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 essa demanda da Universidade, amparando-se na Lei Federal nº. 8.666/93 e demais 

alterações pertinentes. 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, proporcionando 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 foi 

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 

veículo, de três volumes, tipo sedan, com quatro portas laterais, preto, com capacidade para cinco 

passageiros para transporte executivo. Nesses 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 pelos Fiscais dos Contratos. 

 

7.2.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

A UFCSPA possui quatro imóveis (registrados no SPIU – Sistema de Patrimônio da 

União), com suas avaliações realizadas no exercício de 2013, por empresa especializada para 

realização desse serviço. Constituem patrimônio da UFCSPA os seguintes imóveis: 

 

 RIP 8801.00515.500-5: Campus Central da UFCSPA, localizado na Rua Sarmento Leite, 

nº 245, Centro Histórico, Porto Alegre – RS. O Campus Central da Instituição conta com 

três edificações construídas, sendo o Prédio Principal, com edificação de 12.509 m² de área; 

o Prédio 2, que conta com 8.843 m² de área total; e, recentemente inaugurado, em maio de 

2015, o Prédio 3, com área construída total de 6.064m². A metragem total do Campus Central 

da Instituição, incluindo as edificações e as demais áreas abertas totalizam 49.858m². 

 



 
189 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

 RIP 8801.00454.500-4: Terreno doado pela União para a construção do Campus Santa 

Tereza, localizado na Rua Corrêa Lima, nº 1239, Santa Tereza, Porto Alegre – RS. O terreno 

tem área total de 15.529m². 

 

 RIP 8589.00507.500-6: Terreno doado pela Prefeitura de Canoas/RS para a construção do 

Campus Igara, localizado na Rua Maria Zélia Carneiro de Figueiredo s/nº, bairro Igara, 

município de Canoas. O terreno conta área total de 24.636,82m². 

 

 RIP 8801.00969.500-4: Prédio localizado na Rua da Conceição, 434 e 432, Centro 

Histórico, Porto Alegre – RS. O terreno em que está situado o prédio consta com área total 

de 865,05m², e a área construída do prédio é de 1.749m². 

 

Diante dos dados apresentados, fica demonstrado que, como nos anos anteriores, no 

exercício de 2015, a UFCSPA teve acréscimo no seu patrimônio imobiliário, conforme estabelece 

o Eixo “Expansão sustentada da UFCSPA”, constante no Plano de Metas da Gestão 2013-2017 da 

Instituição. 

A manutenção do patrimônio da UFCSPA é realizada por empresa especializada, 

mediante contrato de terceirização, serviços estes que totalizam o custo anual de R$ 2.376.000,00 

(dois milhões, trezentos e setenta e seis mil reais) para a instituição. 

 

 

7.2.3 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas  

As cessões de uso de espaço físico da Universidade, todas a título oneroso, 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. Tratam-se de espaços para exploração de atividades de alimentos 

(restaurante/lanchonete) e atividades de reprografia, que 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 acrescidos das taxas de energia 

elétrica, água/esgoto e lixo, após emissão de GRU expedida pelo Departamento de Contabilidade 

às empresas dos respectivos contratos. 

A cessão de espaço para a prestação de serviços de reprografia foi concedida através da 

Concorrência nº01/2015, a qual culminou com a formalização do contrato nº25/2015 e que gera 

arrecadação anual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a instituição. 

Outro espaço concedido, este para a prestação de serviços de cafeteria, resultou na 

formalização do contrato nº23/2012 e que gera arrecadação anual de R$ 48.000,00 (quarenta e oito 

mil reais) para a UFCSPA. 

Por fim, a instituição concede espaço para a prestação de serviços e fornecimento de 

refeições (restaurante), resultante da Concorrência nº02/2010, com formalização através do 

contrato nº01/2011, que gera anualmente receita de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a 

UFCSPA.  
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7.2.4 Informações sobre os imóveis locados de terceiros 

A UFCSPA conta com um único imóvel locado de terceiros, o qual serve para abrigar o 

Arquivo Central da instituição. O contrato foi firmado em novembro/2009, tendo em vista a 

limitação de espaços existente. Anualmente, consulta-se à SPU – Superintendência 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, a UFCSPA permanece com a 

locação pela necessidade da guarda dos documentos institucionais. O custo aproximado anual 

desta locação é de R$110.000,00 (cento e dez mil reais). 

A UFCSPA não realiza quaisquer reformas e benfeitorias, os quais correm por conta do 

locador, no entanto, as ações para a manutenção predial estão previstas no contrato firmado pela 

instituição com a empresa terceirizada.    

 

 

7.3 Gestão da tecnologia da informação 

Baseado nas diretrizes estratégicas da Universidade, o Plano Diretor da Tecnologia da 

Informação (PDTI) da UFCSPA aponta as necessidades de informação e serviços de Tecnologia 

da Informação (TI), propondo metas, ações e prazos que possam atender às demandas das áreas 

institucionais. O Plano também contém o planejamento de investimentos, de contratação de bens 

e serviços, bem como de quantitativo e capacitação de pessoal relacionado à área de TI. 

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 do 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. Em 2015, 

realizou o acompanhamento e monitoramento do PDTI (elaborado para o quadriênio 

2012/2013/2014/2015), sendo oportuno destacar, no período, a ampliação da infraestrutura de TI, 

a construção de uma política de backup física e lógica, o desenvolvimento e implantação da 

política de atualização do parque computacional e a implantação do Portal do Professor, dentro do 

Sistema de Informações para o Ensino (SIE). Também se salienta o estabelecimento de parceria 

com a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) vinculada à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP).   

 

7.3.1 Principais sistemas de informação 

Os sistemas que mais contribuem para a realização da missão e objetivos institucionais 

encontram-se abaixo elencados:  
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Tabela 42 - Sistemas de informação da UFCSPA 

Sistema Descrição Objetivos Funcionalidades 
Resp. 

Técnico 

Resp. 

Área 
Criticidade 

Sistema de 

inscrições 

Residência 

Médica 2015 

Sistema para o 

cadastro de alunos 

para o processo 

seletivo nos 

programas de 

residência médica 

Ajustes no sistema já 

existente, a serem 

trabalhados com o 

lançamento de novo 

edital 

Formulário de 

cadastro a partir da 

lista de cursos 

disponíveis no 

edital 

Vinicius 

Lunkes 

César 

Edson 

Teodoro 
Baixa 

Sistema de 

inscrição de 

trabalhos e 

seleção de 

alunos PJTC 

Sistema desenvolvido 

para a inscrição e 

seleção de bolsistas 

para o Projeto Jovens 

Talentos para Ciência 

Cadastro dos projetos 

dos docentes. 

Inscrição e avaliação 

dos bolsistas 

Cadastro de 

projetos; escolha de 

3 projetos por 

aluno; avaliação das 

bolsistas 

Cristiano 

Lopes Lima 

Carolina 

Kechinsk

i 

Baixa 

Sistema auxiliar 

AVA-Moodle 

Sistema para cadastro 

de disciplinas, alunos 

externos e demais 

solicitações para o 

ambiente Moodle. 

Abertura de 

solicitações, 

avaliação e cadastro 

da disciplina no 

ambiente Moodle 

Abertura de 

solicitação; 

avaliação por 

pessoal especifico; 

cadastro no 

Moodle. 

Cristiano 

Lopes Lima 

Alessand

ra 

Dahmer 

Média 

Sistema Curso 

de Férias 

Sistema de cadastro 

de propostas de 

docentes para os 

cursos de férias 

Permitir o envio da 

proposta de cursos de 

férias, avaliação pelo 

pessoal pertinente e 

inscrição dos alunos 

interessados em 

ingressar no curso 

Cadastro de 

propostas dos 

cursos, inscrição de 

alunos e validação 

pelos técnicos 

Cristiano 

Lopes Lima 

Martha 

Marques 

da Silva 

Baixa 

Sistema de 

cadastro de 

disciplinas 

Eletivas e PDCI 

Sistema de controle 

de propostas de 

disciplinas como 

eletivas ou integrante 

do programa de 

desenvolvimento de 

conhecimento 

integrado 

Cadastro de propostas 

e avaliação por 

pessoal técnico 

Cadastro de 

proposta e 

validação por 

pessoal 

especializado 

Vagner 

Macedo 

Martins 

Martha 

Marques 

da Silva 

Alta 

Sistema de 

Avaliação 

Institucional 

Sistema de avaliação 

do ensino, da 

docência e da 

infraestrutura da 

instituição 

Permitir a avaliação 

dos quesitos 

propostos pelos 

membros de cada 

grupo que 

compreende o 

público da instituição 

Cadastro das 

avaliações e criação 

dos relatórios de 

respostas 

Elder de 

Macedo 

Rodrigues 

Sílvio 

César 

Cazella 

Média 

SiExt 

Sistema de cadastro 

de propostas de 

extensão na 

instituição, seguindo 

cada um dos tramites 

do processo 

Permitir o controle do 

fluxo e desafogar o 

processo manual que 

é realizado pela 

PROEXT. 

Cadastro de 

proposta, avaliação 

de fluxo da 

proposta, controle 

de portais para a 

atividade 

Cristina 

Almeida da 

Silva 

Deisi 

Cristina 

Gollo 

Marques 

Vidor 

Alta 
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O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFCSPA é composto por um total de 

27 pessoas, estando na tabela abaixo a especificação dos vínculos mantidos perante a Instituição: 

 

 

Portal do 

Aluno 

Sistema solicitação 

de matrículas dos 

alunos por série. 

Adequar o sistema 

atual com a 

finalidade de melhor 

atender as regras 

institucionais. 

Evitar que o aluno 

deixe de solicitar 

alguma disciplina 

obrigatória; 

priorizar as 

matrículas em 

disciplinas não 

vencidas; permitir 

que o aluno passe 

para a série 

seguinte mesmo 

com 2 ou mais 

reprovações. 

Roberto 

Rosa 

Martha 

Marques 

da Silva 

Alta 

Portal do 

Professor 

Sistema de 

Lançamento de Notas 

e Frequência pelo 

Docente 

Implantar de forma 

automatizada o 

lançamento de notas 

e frequências; 

integrar as 

informações 

acadêmicas entre os 

portais (aluno e 

professor) 

Lançamento de 

frequência com 

base nas turmas e 

períodos ofertados; 

lançamento de 

frequência com 

base no modelo de 

avaliação criado 

pelo professor 

regente; 

Roberto 

Rosa 

Maria 

Terezinh

a 

Antunes 

Alta 

AtoM -  Sistema 

de Patrimônio 

Documental 

Arquivístico da 

UFCSPA 

Este sistema visa 

disponibilizar a 

documentação de 

caráter permanente da 

UFCSPA, visando 

disponibilizar as 

informações contidas 

nos documentos aos 

usuários por meio do 

acesso rápido, seguro, 

eficaz e eficiente aos 

documentos. 

 

Este sistema tem 

como objetivo a 

divulgação e 

promoção do acesso 

aos documentos 

custodiados pela 

Divisão de Arquivo 

da UFCSPA. 

AtoM é uma 

abreviatura de 

Access to Memory. 

Funcionando em 

ambiente WEB, é 

uma aplicação de 

código aberto 

destinada à 

descrição 

normalizada em 

arquivos definitivos 

permitindo um 

acesso multilingue 

numa organização 

com múltiplos 

repositórios 

integrados. 

 

Vagner 

Macedo 

Martins 

Graziella 

Cé 
Alta 



 
193 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

Tabela 43 - Força de trabalho de TI 

Força de trabalho de TI - UFCSPA 

Cargo Quantidade 

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade 18 

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade 1 

Estagiários 8 

Total 27 

 

O NTI da UFCSPA, atualmente, é composto de 3 (três) divisões: 

1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

2. Manutenção e Suporte; 

3. Infraestrutura e Redes 

Estudos realizados pelo NTI da Instituição, após participações em capacitações no âmbito 

de Gerenciamento de Serviços, motivaram o início de um plano estratégico de implantação. A 

estratégia inicial leva em consideração as metas previstas no PDTI da UFCSPA, segundo as quais 

é necessário ter um Catálogo de Serviços publicado até o final de 2016 e ter 30% dos serviços de 

TI com práticas ITIL (Information Technology Infrastructure Library) já implementadas. 

Nessa fase, os serviços do NTI serão analisados com o intuito de formar uma versão 

inicial do Catálogo e do Portfolio de serviços que será objeto de aplicação das práticas ITIL. Essa 

versão será constantemente revisada no intuito de refinar a lista de serviços, seja na quantidade de 

serviços, seja no seu nível de detalhamento. 

Cada serviço é detalhado até um ponto em que seja possível ter uma visão gerencial sobre 

ele, a qual permita uma comparação de importância com os demais serviços e de modo que o 

Comitê Gestor de TI tenha condições de estabelecer prioridades. Nesta fase, as prioridades 

estabelecidas pelo comitê estarão assim relacionadas à implantação das práticas ITIL. 

 

Tabela 44 - Funções do modelo ITIL – implementadas na instituição 

Função ITIL Profissionais envolvidos 

Gerenciamento Técnico Infraestrutura e Redes 

Gerenciamento de Aplicativos Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Central de Serviços Manutenção e Suporte 

Gerenciamento Operações de TI Coordenação NTI 

 

Tabela 45 - Processos do modelo ITIL – implementados na instituição 

Processos ITIL % implementado 

Gerenciamento de Incidente 50% 

Gerenciamento de Problema 60% 

Gerenciamento de Continuidade do Serviço 100% 

Gerenciamento de Mudança 80% 

Gerenciamento de Capacidade 60% 
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Na tabela abaixo, encontram-se descritos os projetos de TI desenvolvidos em 2015, 

destacando-se os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e 

Planejamento de TI, bem como os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão. 

 

Tabela 46 - Projetos de TI desenvolvidos no exercício 

Projeto Resultados Alinhamento P. 

Estratégico 

Valores 

orçados 

Prazos 

Adesão a 

Comunidade 

Acadêmica 

Federada (CAFe) 

Usuários poderão acessar os 

serviços da própria instituição e 

os oferecidos pelas outras 

organizações que participam da 

federação, de qualquer 

computador sem a necessidade 

de software de terceiros. 

Serviços de ensino a distância, 

acesso a publicações científicas 

e atividades de colaboração 

estão entre os benefícios das 

infraestruturas oferecidas por 

federações. 

INST02 Reestruturar 

a prestação de 

serviços do setor de 

informática 

Sem custo 2 meses 

Implementação 

Rede Wireless 

Ampliação da capacidade de 

acessos simultâneos a rede 

Wireless. Eliminar em definitivo 

limitação de usuários à rede sem 

fio. 

 

 Sem custo 20 dias 

Passagem de fibra 

óptica entre a 

UFCSPA e a 

Secretaria de 

Ensino da Santa 

Casa 

Autonomia na administração do 

enlace de fibra óptica e ativos de 

redes. Utilização de 

infraestrutura da própria 

instituição, sem dependência da 

equipe de TI da Santa Casa. 

INST02 Reestruturar 

a prestação de 

serviços do setor de 

informática 

R$ 7.995,00 14 dias 

Implementação 

nos serviços de e-

mail e webmail 

Maior segurança no acesso ao 

webmail e mitigação de 

mensagens não solicitadas e e-

mails maliciosos/phishing. 

TI01 Melhorar o 

serviço de correio 

Eletrônico 

Sem custo 2 meses 

Passagem de fibra 

óptica entre os 

prédios 2 e 3 da 

universidade 

Disponibilizar link redundante 

entre os prédios da universidade. 

A rede ficará logicamente em 

anel. Evitar que os usuários do 

prédio 2 ou 3 fiquem sem acesso 

a rede lógica em caso de 

rompimento do enlace de fibra 

que interliga esses dois prédios 

ao prédio principal. 

TI11 Readequação da 

estrutura de 

cabeamento nos 

andares para suportar 

aumento de pontos 

lógicos 

Valor 

incluído no 

contrato 

firmado entre 

prefeitura e 

empresa 

TenSeg, 

durante 

implantação 

do sistema de 

CFTV. 

10 dias 

Configuração e 

Implantação da 

Disponibilizar acesso à rede 

lógica e serviços de TI aos 

usuários locados no prédio 3. 

TI11 Readequação da 

estrutura de 

cabeamento nos 

R$ 

169.000,00 
2 meses 
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rede lógica do 

prédio 3 

andares para suportar 

aumento de pontos 

lógicos 

Aquisição de 

computadores 

Renovação do parque de 

máquinas da instituição e maior 

prazo de garantia nos 

equipamentos 

 

TI02 Desenvolver e 

implantar a política 

para a atualização do 

parque de 

computadores 

R$ 

220.000,00 
3 meses 

Aquisição de 

computadores de 

alto desempenho 

Criação de laboratório de alto 

desempenho com a finalidade de 

melhor atender as necessidades 

do curso de Informática 

Biomédica. 

TI02 Desenvolver e 

implantar a política 

para a atualização do 

parque de 

computadores 

R$ 

399.000,00 
3 meses 

Fornecimento 

contínuo de 

softwares 

específicos para 

computadores de 

escritório e 

servidores 

corporativos 

Garantindo o uso legal das 

versões mais modernas das 

aplicações Windows. 

TI03 Adquirir 

softwares e sistemas 

operacionais 

R$ 

188159,00 
3 meses 

Fornecimento 

contínuo de 

softwares 

específicos para 

arte e fotografia 

Garantindo o uso das versões 

mais modernas de aplicações do 

gênero 

TI03 Adquirir 

softwares e sistemas 

operacionais 

R$ 10574,00 3 meses 

Aquisição de 

software 

específico para 

projetos de 

engenharia e 

arquitetura 

Garantindo o uso da mais 

moderna aplicação de CAD 

TI03 Adquirir 

softwares e sistemas 

operacionais 

R$ 37100,00 3 meses 

 

 

Acerca das medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas 

terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade, informa-se que todos os sistemas estão 

hospedados por completo nos servidores da instituição. Em torno de 80% dos mesmos são 

desenvolvidos internamente pela equipe de Desenvolvimento de Sistemas do NTI. 

As soluções de softwares quando contratadas já preveem passagem de conhecimento para 

cada funcionalidade solicitada bem como um plano de estratégia da contratação contendo estudos 

prévios de um futuro desenvolvimento interno com base nas regras de negócio vivenciadas/ 

acompanhadas no período de contratação. 

  

 

 



 
196 

  

 

Rua Sarmento Leite, 245 – Porto Alegre/RS – CEP 90050-170 – Telefone +55 (51) 3303-9000 – Fax +55 (51) 3303-8810 – www.ufcspa.edu.br 

 

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

A preocupação com a qualidade ambiental e o conhecimento relação direta com a área da 

saúde está estabelecida em um dos princípios da UFCSPA, definido em seu Estatuto. Assim, parte 

dos recursos financeiros é direcionada para o desenvolvimento de ações voltadas à 

sustentabilidade. A UFCSPA está comprometida com a implementação e monitoramento de 

diversas ações, objetivando o cumprimento das metas definidas em seu Plano de Gestão e Logística 

Sustentável (PGLS), conforme art. 16 do Decreto 7.746/2012, que permeiam a Agenda Ambiental 

da Administração Pública. O PGLS está formalizado conforme o art. 9° da IN SLTI/MPOG 

10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos, sendo sua comissão gestora constituída 

na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012. A UFCSPA publicou e 

disponibilizou no site da Universidade (http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-

gestao-de-logistica-sustentavel.pdf) seu PGLS.  

O PGLS, estabelecido pelo Núcleo de Gestão Ambiental (NGA), apresenta o 

compromisso da UFCSPA no estabelecimento de práticas sustentáveis e busca o uso racional de 

processos e gastos, incorporando critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios, 

equilibrando as dimensões social, ambiental e econômica.  

O PGLS define o objetivo da UFCSPA, no que tange à sustentabilidade ambiental, como: 

“Estabelecer o uso racional de recursos, a proteção ambiental e a melhoria da qualidade de vida”.  

Objetivos adicionais são previstos: realizar diagnóstico da situação atual das práticas de 

sustentabilidade na UFCSPA, por meio de consulta aos setores pertinentes e da colheita de 

informações em relatórios anuais da Instituição (Balanço Social); construir uma matriz de ações 

que norteiem a implantação, monitoramento, avaliação e atualização do PGLS na UFCSPA.   

Foram implementadas ações para o cumprimento das metas definidas no PGLS/UFCSPA, 

com o constante monitoramento das mesmas. Dentre as ações implementadas na Universidade 

estão: a adequação de infraestrutura física, desenvolvimento de ação de capacitação de servidores, 

elaboração de campanha/intervenção com vistas a orientações da comunidade da UFCSPA, 

participação do NGA em disciplinas da graduação, dentre outras atividades, pertinentes, 

principalmente relacionadas à separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação 

correta, conforme Decreto nº 5.940/2006, assim como ao uso racional de energia, água e materiais 

de consumo, visando à economia destes recursos. O NGA colaborou no planejamento de ações 

vinculadas ao Programa do Uso Racional de Água e Energia Elétrica, instituído pela Pró-Reitoria 

de Administração (PROAD), acessível no endereço eletrônico 

http://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-proad.  

 Além disso, existem outras ações em fase de implementação e que envolvem a melhoria 

em relação ao deslocamento de pessoal, como por exemplo, o incentivo ao uso de meios de 

transportes alternativos, além de outras práticas sustentáveis que colaborem para a melhoria na 

qualidade de vida da comunidade. 

As contratações de obras, serviços de engenharia e serviços terceirizados, realizadas pela 

UFCSPA, observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012. Em relação às demais 

contratações e aquisições, ainda são necessários ajustes para o efetivo cumprimento das 

disposições do referido decreto.  

http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
http://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/institucional/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel.pdf
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Os resultados alcançados, a partir da implementação das ações definidas no PGLS, são 

periodicamente registrados e serão publicados, detalhadamente, na página eletrônica da 

Universidade.  
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE  

 

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU  

 

No exercício de 2015, a UFCSPA teve as seguintes deliberações do TCU: 

 

a) Acórdão 3078/2015 - TCU – Segunda Câmara, Sessão de 16/6/2015. Encaminhado a 

esta Instituição pelo Ofício nº 7723/2015-TCU/SEFIP, de 24/6/2015, através do qual os Ministros 

do Tribunal de Contas da União acordaram, por unanimidade, em acatar integralmente as razões 

de justificativas apresentadas pela Reitora da UFCSPA, Miriam da Costa Oliveira, e em arquivar 

o processo TC 011.735/2010-4 que tratava de aposentadoria, cujas partes interessadas eram: 

Ecilda Silveira Maurício e Rivadávia Mendes Correa Meyer. Em 24/6/2015 o processo foi 

encerrado. 

 

b) Encerramento do processo TC 016.081/2010-2, em 14/7/2015, referente Acórdão 

777/2014-TCU-Plenário, Sessão de 02/04/2014. 

 

 

Não houve, neste exercício, determinações nem recomendações por parte do TCU a esta 

Instituição. 

 

Quanto às formas de acompanhamento das deliberações do TCU, a UFCSPA realiza em 

três instâncias: 

 

a) No Gabinete da Reitoria, quando do recebimento das deliberações; 

b) Na Pró-Reitoria de Administração (PROAD), com o acompanhamento das demandas 

e respostas providenciadas pelas diversas áreas envolvidas, sob sua coordenação; 

c) Na Auditoria Interna, através da verificação e acompanhamento das demandas do 

TCU, por parte do Auditor Interno. 

 

Não ficaram deliberações do TCU pendentes no exercício de 2015. 

 

 

 

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Em 2015, a UFCSPA não recebeu nenhuma recomendação do órgão de controle interno. 

No entanto, a Universidade cumpriu uma recomendação que havia ficado pendente no exercício 

de 2014, conforme se demonstra no quadro a seguir: 

 

 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=01608120102
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Tabela 47 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

Identificação 

do Relatório 

de Auditoria 

Recomendação 
Pendência em 

2014 
Adoção de Providências pelo Gestor em 2015 

OS: 253440 – 

constatação: 

004 

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. 

Aguardando um 

posicionamento 

da Procuradoria 

Federal atuante 

junto à UFCSPA. 

 03/08 – Retorno do processo da Procuradoria 

Federal atuante junto à UFCSPA, com o Parecer 

nº 104/2015/PF-UFCSPA; 

 

  03/08 – Emissão da Portaria do Gabinete nº 014, 

determinando ao Departamento de Recursos 

Humanos as providências cabíveis para o aceite 

da opção do servidor matrícula SIAPE nº 434047 

pela manutenção do cargo de Médico Legista 

junto à Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul em detrimento do 

cargo de Professor na UFCSPA, com sua 

imediata exoneração do cargo e o 

encaminhamento do desfecho do processo à 

Controladoria-Geral da União e ao Ministério 

Público; 

 

 19/08 – O Gabinete encaminhou ao 

Departamento de Recursos Humanos o processo 

administrativo com os documentos relativos à 

decisão da autoridade superior; 

 

 20/08 – Publicada no Diário Oficial da União nº 

159, Seção 2, Página 15 a Portaria nº 

429/2015/DRH, exonerando o servidor. 

 

As formas de acompanhamento das recomendações do Órgão de Controle Interno são as 

mesmas descritas no item 8.1, ou seja, se dá nas três instâncias: Gabinete da Reitoria, PROAD e 

Auditoria Interna. 

 
 

 

8.3 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

A UFCSPA observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, ao qual estabelece que 

o pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização 

de obras e prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 

mantendo ainda, em todos os casos, sua obrigação contratual de não ultrapassar o prazo de 90 

(noventa) dias para realizar os pagamentos devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei. 
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No momento da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, a Instituição segue as orientações da Lei 8.666/1993 e demais legislação correlata, pois 

não possui regulamento próprio de licitações e contratações. 

 

 
 
8.4 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas 

pela desoneração da folha de pagamento 

 

Os contratos em vigor durante o exercício de 2015 firmados pela UFCSPA junto às 

empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, encontram-se adequados à 

legislação vigente, sendo que, em cada processo licitatório, ocorre a apresentação das planilhas de 

custos por parte da licitante vencedora, as quais são devidamente analisadas pela área responsável. 

Os contratos afetados por esta legislação, durante o exercício de 2015, são os que seguem 

abaixo listados: 

  

a) Contrato nº 23/2015 – Portal Construções Ltda – CNPJ: 05.007.989/0001-89, 

reforma do laboratório de empreendedorismo; 

 

b) Contrato nº 03/2015 – FAGUNDES INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E 

TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 91.271.528/0001-50 – Implantação da Infraestrutura básica do 

Campus Igara; 

 

c) Contrato nº 04/2015 – FAGUNDES INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E 

TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 91.271.528/0001-50 – Reforma do Entorno do Campus Central 

da UFCSPA; 

 

d) Contrato nº 33/2015 – GECAR COMÉRCIO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÕES 

INDUSTRIAIS LTDA - ME; CNPJ: 82.868.027/0001-65, Ampliação da Rede de Gases da Central 

Analítica; 

 

e) Contrato nº 46/2015 – CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA – EPP, 

CNPJ: 08.489.244/0001-91, Reforma da Cobertura do Prédio Principal; 

 

f) Contrato nº 49/2014 – CONSTRUTORA FORTES LTDA – ME – CNPJ:  

06.070.362/0001-35, Reforma dos Sanitários do Prédio Principal; 

 

g) Contrato nº 14/2014 – PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 93.008.647/0001-40, Conclusão das Obras do Prédio 3 da 

UFCSPA. 

 

Os contratos formalizados durante o exercício de 2014, vigentes e encerrados durante o 

ano de 2015, igualmente estavam adequados à nova legislação. 
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   8.5 Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 

As informações financeiras relativas às ações de publicidade e propaganda realizadas, em 

2015, no âmbito da UFCSPA encontram-se abaixo destacadas: 

 
Quadro 8.5 - Despesas com publicidade 

Publicidade Programa Valores empenhados Valores pagos* 

Institucional 

Livretos institucionais R$ 5.376,00 R$ 5.295,36 

Jornal Panorama UFCSPA R$ 13.692,00 R$ 13.538,28 

Observatório Unesco R$175,00 R$ 173,25 

Catálogo de Indicadores R$ 4.290,00 R$ 4.118,40 

TOTAL Institucional R$ 23.533,00 R$ 23.125,29 

Legal 
   

TOTAL Legal R$156.860,47 R$162.017,68 

Mercadológica 
Inauguração do prédio 3 R$ 5.214,03 R$ 5.154,08 

TOTAL Mercadológica R$ 5.214,03 R$ 5.154,08 

Utilidade 

pública 

Cultura R$ 22.336,79 R$ 22.073,67 

Extensão R$ 6.102,00 R$ 6.073,31 

Graduação R$ 17.918,30 R$ 14.850,77 

Pesquisa e Pós-Graduação R$ 10.495,10 R$ 10.485,69 

Gestão Ambiental R$ 38.349,60 R$ 38.261,30 

Doação de Corpos R$ 7.738,00 R$ 7.556,38 

TOTAL Utilidade pública R$ 102.939,79 R$ 99.301,12 

TOTAL R$ 131.686,82 R$ 127.580,49 

        Fonte: ASCOM                                                                                              * Incluindo desconto por multa 

 

Inicialmente, destaca-se que, em relação à publicidade legal, o valor pago (R$162.017,68) 

foi superior ao valor empenhado (R$156.860,47), pois havia saldo de empenho relativo ao 

exercício de 2014. 

Os demais valores expressam os custos de produção de materiais impressos. A UFCSPA 

elabora internamente todos os materiais de publicidade e propaganda, utilizando fornecedores 

somente para prestação de serviços gráficos. Os contratos para estes serviços contemplam também 

outros materiais, como impressos de expediente. No ano de 2015, foram utilizados os serviços dos 

seguintes contratos, previstos no pregão 21/2014: 

 

 Impressão offset: 

o Contratada: Sidnei Folini Monteiro EPP 

o Contrato 28/2014: vigência de 22/07/2014 a 21/07/2015 

o Termo aditivo: vigência de 22/07/2015 a 21/07/2016 

o Valor contratado (2014-2016): R$ 457.884,00 

o Valor desembolsado em 2015: R$ 72.586,90 

 

 Banners: 

o Contratada: Publifix Serigrafia Ltda EPP 
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o Contrato 30/2014: vigência de 22/07/2014 a 21/07/2015 

o Valor contratado (2014-2015): R$ 40.819,38  

o Valor desembolsado em 2015: R$ 7.296,27 

 

 Impressão digital: 

o Contratada: Gráfica RJR Ltda EPP 

o Contrato 31/2014: vigência de 22/07/2014 a 21/07/2015 

o Termo aditivo: vigência de 22/07/2015 a 21/07/2016 

o Valor contratado (2014-2016): R$ 163.689,00 

o Valor desembolsado em 2015: R$ 17.332,29 

 

Os contratos 28/2014 e 31/2014 sofreram reajustamento de preços de 7,4131% (IGP-DI 

07/2014-07/2015) em 28/09/2015. 

Foi também contratada a produção de materiais exclusivamente para o Núcleo de Gestão 

Ambiental da UFCSPA: 

 Camisetas: dispensa de licitação, nota de empenho 2015NE800634. 

 Placas da campanha: pregão 45/2015, nota de empenho 2015NE800738. 

As ações do Núcleo de Gestão Ambiental destacaram-se em 2015. Previstas no Plano de 

Gestão de Logística Sustentável (PGLS) da UFCSPA e em consonância com a portaria MEC nº 

370, estimularam as melhores práticas em consumo de água e energia elétrica, bem como a 

separação correta de resíduos sólidos na Universidade. A campanha iniciou no último trimestre do 

ano, de modo que só poderá ser avaliada em 2016. 

A tiragem do jornal Panorama UFCSPA atingiu 4.800 exemplares. Além dos distribuídos 

internamente, foram enviados para outras 150 instituições acadêmicas, escolares, culturais e 

profissionais em todo o país. 

 
 

 

 

 

 


