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Centro de Filosofia e Ciências Humanas

CCJE

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

CCS

Centro de Ciências da Saúde

CT

Centro de Tecnologia

PR-1
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Auditoria Interna
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Coordenação Adjunta de Relações Externas

CAJ

Coordenação Adjunta de Relações com os Órgãos Jurídicos
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Divisão de Relacionamento com os Órgãos de Controle e Representação
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Divisão de Atendimento aos Procedimentos Licitatórios
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Secretaria de Órgãos Colegiados
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Escritório Técnico da Universidade
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Superintendência Geral de Políticas Estudantis
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Diretoria de Relações Internacionais
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Apresentação do Reitor
O presente Relatório de Gestão é um documento de trabalho. Colige informações relevantes sobre
matrículas, número de docentes e técnicos e administrativos, orçamento, medidas administrativas,
em suma, é uma forma de publicizar a situação da universidade. Evidentemente, é um documento
sempre em transformação, objetivando aperfeiçoar os dados quantitativos e melhorar a apreciação
da situação geral da instituição. Seu objetivo é prestar contas aos órgãos de controle, notadamente a
CGU, mas, em conformidade com tal objetivo, prestar contas à sociedade. E isso seguirá exigindo
aperfeiçoamentos substantivos na forma de apresentação do balanço da UFRJ. A tarefa não é
simples. A realidade é complexa e não esta circunscrita ao âmbito interno da instituição. Questões
relativas ao orçamento, por exemplo, são nacionais. A UFRJ é parte de um importante conjunto de
instituições universitárias brasileiras e que, sem arrogância, compõe a coluna vertebral do sistema
universitário público: o conjunto das 63 universidades federais brasileiras.
O principal determinante da situação geral das Federais é o orçamento. E o orçamento das
universidades federais está sendo profundamente reduzido e redefinido desde a aprovação da EC 95
no final de 2016. Em poucas palavras: até 2016 o principal problema do orçamento era o seu
contingenciamento; após a referida Emenda, é o próprio orçamento, voltado na Lei Orçamentária
Anual (LOA), que esta sendo drasticamente reduzido. E, com isso, recursos para investimentos
praticamente deixaram de existir, visto que residuais. A própria estrutura do custeio foi transformada.
A redução é tão acentuada que atualmente o orçamento de custeio está reduzido ao pagamento
parcial das contas da unidade básica de custeio – a saber, energia, limpeza, segurança, água e esgoto
etc. E, desse modo, inexistem recursos para imprescindíveis reformas de instalações fortemente
depreciadas por décadas de uso sem reformas substantivas. A seguir, a situação da UFRJ pode ser
vista mais de perto.
O ano de 2018 iniciou com nova e profunda queda orçamentária. Um curto retrospecto ajuda a
dimensionar a escala do problema. A Lei Orçamentária de 2016 destinou R$ 461 milhões para o
custeio e o capital da UFRJ; em 2017, R$ 421 milhões e, em 2018, já com as consequências da
Emenda Constitucional 95/2016, despencou para R$ 388 milhões. Após mais de uma década de
valores ascendentes na LOA, corrigidos pela inflação, e com acréscimo da taxa de expansão do
sistema de universidades federais, os orçamentos (LOA) dos anos de 2017 e 2018 foram formalmente
reduzidos, muito reduzidos.
Isso não quer dizer que os orçamentos dos anos 2014 a 2016 tenham sido integralmente executados.
Longe disso: em 2016, 430 milhões; em 2017, R$ 407 milhões. Todos esses valores são nominais.
Em valores constantes, o que é mais preciso e realista, a queda é ainda mais acentuada,
despencando de um valor na LOA de R$ 575 milhões em 2015 para os referidos R$ 388 milhões.
Se esses números já são autoexplicativos, a consideração dos recursos de capital (investimento) são
ainda mais preocupantes: a LOA de 2015 previa R$ 57,7 milhões (nominais) em 2015 e, em 2018,
irrisórios R$ 6,7 milhões. Em âmbito nacional, tendência semelhante ocorreu no MCTIC, os recursos
do FNDCT caíram de R$ 1,7 bilhão em 2015 para R$ 951 milhões em 2018, ano de crise na FAPERJ
que, igualmente, teve seu orçamento minguado.
A UFRJ foi muito fortemente afetada por essas reduções e cortes orçamentários. É uma instituição
intensiva em pesquisa, possui 5 hospitais credenciados como de ensino, 1200 laboratórios, entre os
quais muitos requerem gastos substantivos, em suma, a UFRJ requer muita infraestrutura, energia,
equipamentos, bolsistas. É uma instituição na qual suas principais edificações foram construídas no
final dos anos 1960 e nos primeiros anos de 1970; prédios por conseguinte muito depreciados por
anos de uso sem reformas substantivas; isso sem contar com seus 11 prédios tombados pelo IPHAN,
todos sem dotação orçamentária específica.
Em contraste com essas condições objetivas difíceis, o ano foi muito fecundo em termos acadêmicos.
Entre as principais mudanças, por relevância, é necessário destacar:
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A institucionalização do Complexo de Formação de Professores, criando um novo espaço
e novas estratégias de formação de professores para a educação básica em estreita
articulação com a rede municipal de educação do município do Rio de Janeiro, mudança que,
de modo original no país, foi materializada por meio de uma reforma do Estatuto como
estrutura média da UFRJ, indicando a prioridade conferida à interação com a educação
básica, à formação sofisticada de professores e às pesquisas em educação.
a criação da Pró-reitoria de Políticas Estudantis, possibilitando melhorias significativas na
assistência estudantil, revisão de contratos de alimentação, medidas de aperfeiçoamento do
funcionamento das Coordenações de Acompanhamento e Orientação Acadêmica e avanços
na participação estudantil em diversos âmbitos que contribuíram para a melhoria dessas
ações. Foi possível ampliar os serviços de alimentação para os estudantes, abrangendo o
campus da Praia Vermelha e as unidades do Centro da Cidade.
A implementação do Programa de Qualificação Institucional, criando condições para que
servidores técnicos e administrativos e docentes possam frequentar a pós-graduação
(mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) na própria UFRJ, evitando
transferência de recursos para instituições sem qualidade reconhecida e elevando a
qualificação de seus servidores, especialmente técnicos e administrativos.
O estabelecimento de políticas de ação afirmativa para democratização do acesso aos
programas de pós-graduação da UFRJ, alcançando mais de 45 programas de reconhecida
excelência.
A mudança, ainda em curso, das unidades acadêmicas do Polo de Xerém para Santa Cruz
da Serra, uma parceria da UFRJ com a Prefeitura do município de Duque de Caxias,
possibilitando, em futuro próximo, melhores condições de trabalho e de desenvolvimento
acadêmico do novo campus.

De fato, o vigor acadêmico da instituição, a despeito das adversidades, seguiu sendo extraordinário.
O principal ranking universitário brasileiro, o Ranking Universitário Folha de 2018 atribuiu a UFRJ o
segundo lugar entre as 196 universidades brasileiras, empatada (97,29) com a USP, a primeira
colocada (97,52). A UFRJ ficou em primeiro lugar em inovação. O Webometrics Ranking of World
Universities de 2018 classificou a UFRJ como a Terceira melhor universidade da América Latina. O
QS (Quacquarelli Symonds) atribuiu a UFRJ a terceira posição entre as que propiciam a melhor
empregabilidade de seus estudantes. Muito significativamente, o ranking da Nature, umas das mais
prestigiosas revistas científicas do mundo, coligindo informações de 2017 e 2018, situou a UFRJ com
a terceira de maior produção científica de alto impacto no país (a melhor posicionada entre as
Federais).
O lugar destacado da excelência acadêmica conquistado pela UFRJ está relacionado ao esmero de
sua graduação e da qualidade de seus programas de pós-graduação stricto sensu. A avaliação
quadrienal da CAPES, concluída em dezembro de 2017, indica que dos 135 programas de pósgraduação, 53% possuem conceitos 5, 6 e 7, confirmando a liderança científica da UFRJ no país, ao
lado das maiores universidades públicas brasileiras.
Foi um ano em que a política de fortalecimento da internacionalização da UFRJ ( a rigor, de
fortalecimento de suas redes de colaboração e integração mundial) foi extremamente significativa. A
partir do edital da CAPES (Print-CAPES) e do Projeto Institucional da UFRJ foi possível ampliar o
número de programas de pós-graduação no referido Edital, valorizando suas experiências de
internacionalização e a diversidade do conjunto. É importante lembrar que poucas instituições
optaram por tal linha de trabalho. Cinquenta e oito dos mais destacados programas de pós-graduação
se envolveram com a proposta, aderindo ao projeto institucional elaborado em torno da temática da
"Sustentabilidade". Nesse processo, a opção pela construção coletiva garantiu não apenas a
qualidade do projeto institucional, mas constituiu uma oportunidade singular para a maior articulação
e conhecimento interno dos diferentes grupos de pesquisa, fortalecendo a instituição e seus vínculos
internacionais. Aderiram ao PrInt na UFRJ: 58 PGs (de um total de 128 - ainda não tínhamos os 132
que temos hoje), sendo: 22 PGs nota 6 (total de PG nota 6 na instituição: 23); 13 PGs nota 7 (total de
PG nota 7 na instituição no momento do edital: 13, atualmente são 17); 16 PGs nota 5, e 07 PGs nota
4.
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Outro avanço importante logrado em 2018 foi a mudança na gestão do HUCFF – em forte parceria
com as unidades acadêmicas e com a Reitoria, propiciando melhorias substantivas. A infraestrutura
tecnológica foi substantivamente melhorada, com equipamentos como PETSCAN, ressonâncias,
tomógrafos. Novos leitos de enfermaria foram abertos, o telhado foi finalmente reformado, o centro
cirúrgico está em reforma, assim como os espaços dedicados ao CTI, possibilitando a retomada de
transplantes e procedimentos de alta complexidade. A revisão na contratualização com o município
do Rio de Janeiro permitiu melhorar a arrecadação. A nova avaliação da residência médica ratificou
a qualidade e a excelência da unidade e, por isso, removeu todas as exigências feitas anteriormente.
Ademais, houve forte redução de aquisições de insumos por dispensa de licitações e os recorrentes
problemas de abastecimento de medicamentos e demais insumos foram superados. Não menos
importante, foi elaborado um exaustivo estudo sobre o dimensionamento de pessoal de todas as
unidades acadêmico-assistenciais da UFRJ, garantindo melhor planejamento dos concursos e
avanços na substituição dos extraquadros.
Na esfera administrativa ocorreram importantes mudanças. A criação de um setor dedicado ao
patrimônio da instituição acelerou a revisão de contratos de cessão, adequando o valor dos alugueis.
A título de exemplo, o valor do aluguel das áreas utilizadas pela Petrobrás foi triplicado. Todas as
ocupações irregulares estão em processo de revisão, diversas ações de retomada de áreas não
regularizadas foram efetivadas, a exemplo da área utilizada pela Fundação BioRio. Contratos de
serviços continuados foram fortemente modernizados, possibilitando acentuada redução de custos, a
exemplo da alimentação servida nos restaurantes universitários. Ações no sentido de viabilizar uma
política substantiva de gestão de riscos, integridade e implementação do SEI lograram considerável
avanço em 2018.
O programa de valorização do patrimônio da UFRJ, a partir da contratação da consultoria do BNDES,
foi consolidado. Neste ano ocorreu a licitação, pelo BNDES, de um consórcio cujo vencedor foi o
banco Fator que já está realizando os estudos com o objetivo de possibilitar a licitação para a cessão
de áreas da instituição, tendo como contrapartidas a construção de infraestruturas, como o espaço
cultural da UFRJ no campus da Praia Vermelha (no lugar do antigo Canecão), a edificação de novas
moradias estudantis, restaurantes universitários, a conclusão das obras interrompidas, e a construção
de prédios para salas de aula e gabinetes de trabalho para a comunidade da Praia Vermelha e, ainda,
de laboratórios multiusuários no CCS.
Contudo, apesar das conquistas acadêmicas e administrativas, 2018 está inscrito na história da UFRJ
como o ano do maior evento catastrófico dos seus quase 100 anos: o incêndio do Museu Nacional
em 2 de setembro.
Museu Nacional
O Museu Nacional é unidade acadêmica integrada à UFRJ desde 1946 e criada em 1818, por D. João
VI, como primeiro museu e instituição científica do país, destinada à "propagar os conhecimentos e
estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de
observação e exame e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das
artes". Ao longo de sua história, consolidou os campos da antropologia, botânica, mineralogia,
paleontologia, zoologia, e campos complementares. Essas áreas estão organizadas academicamente
em departamentos: Antropologia; Botânica; Entomologia; Geologia e Paleontologia; Invertebrados e
Vertebrados. A pesquisa possibilitou programas de pós-graduação de alta qualidade, como Ciências
Biológicas (Botânica); Ciências Biológicas (Zoologia); Geociências (Patrimônio Geopaleontológico);
Antropologia Social; Arqueologia e Linguística e Línguas Indígenas. Apesar de seu lugar de destaque
entre as instituições museais da América Latina, o MN não dispõe de recursos específicos para seu
desenvolvimento institucional.
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Grande parte desse singular acervo, resultante de anos de pesquisa sistemática, foi perdido no
violento incêndio de 2 de setembro de 2018 que devastou o prédio principal do MN.
É relevante destacar que em 2018 a comunidade do MN estava fortemente empenhada nos
preparativos da celebração dos seus 200 anos. Desde 2014, todas as expectativas de recursos
adicionais foram frustradas. Em 2014, foi aprovada uma emenda de bancada de R$ 20 milhões que,
significativamente, não foi liberada, inviabilizando a reforma estrutural do Paço. A atual Reitoria, ao
assumir em julho de 2015, ciente do problema, realizou, em setembro de 2015, reunião com o então
presidente do BNDES Luciano Coutinho, na qual o Banco anunciou a possibilidade da reforma geral
da edificação, a partir da avaliação do projeto, processo que envolveu intensa colaboração técnica
entre a UFRJ/ MN e o BNDES. Inicialmente, o teto do apoio estava restrito a R$ 10 milhões, contudo,
o plano de trabalho permitiu ampliar o escopo do projeto e aumentar os recursos para R$ 21 milhões.
Mudanças sucessivas na direção do Banco e aspectos técnicos atrasaram a liberação dos recursos,
frustrando as expectativas de que a UFRJ celebraria os 200 anos com a edificação totalmente
reformada, inclusive com modernização da prevenção de incêndios. Em 2016, adicionalmente, o MN
buscou apoio na Lei Rouanet: os projetos foram aprovados, mas não houve doações para o projeto
do sistema de prevenção de incêndio.
Em síntese: a requalificação da edificação adaptando-a com modernos sistemas de prevenção de
incêndio demandaria medidas articuladas, todas elas previstas no plano de desenvolvimento do MN,
mirando a meta de celebrar os 200 Anos do MN em 2018. O MN é reconhecido por sua imensa
coleção de invertebrados, muitos deles conservados em meio liquido. A segurança contra incêndio
exigia o deslocamento de todos os acervos armazenados no Palácio para os referidos Anexos (a
serem construídos parcialmente com os recursos do BNDES). Contudo, os recursos não foram
liberados a tempo. A UFRJ, como apontado anteriormente, não possuía orçamento para tal objetivo.
E a comunidade do MN e a reitoria buscaram, de diversas formas, recursos extra orçamentários, mas
diversos fatores concorreram para que esses esforços não lograssem êxito. O completo esvaziamento
orçamentário do Ministério da Cultura, por exemplo, tornaram as transferências para o MN residuais.
A perícia realizada pela PF, concluída em abril de 2019, apontou como possíveis causas, problemas
na parte elétrica. Os estudos ainda não foram concluídos, mas é certo que uma reforma geral da
edificação principal poderia ter reduzido a possibilidade do incêndio de tão devastadora proporção.
Mas 2018 também foi o ano em que toda a UFRJ abraçou o desafio de reconstruir a edificação
histórica do Museu Nacional e assegurar novos espaços para as coleções científicas, um criativo
espaço educativo, laboratórios, gabinetes de trabalho e salas de aula (ANEXO, viabilizando a cessão
da área da antiga cavalariça para a UFRJ, em processo na Secretaria do Patrimônio da União).
O objetivo institucional de recuperação do MN envolveu a constituição de uma rede de instituições:
UFRJ/ MN, do MEC, do MCTIC, do BNDES, da UNESCO, do IPHAN, do IBRAM, entre outras
instituições que estão comprometidas com esse complexo e necessário projeto.
Com os auspiciosos resultados da captação de recursos após o incêndio, sumarizados a seguir, será
possível realizar buscas ativas de acervos, tanto na edificação atingida pelo incêndio, como por meio
de doações e empréstimos de acervos de outras instituições museais.
O terrível incêndio não interrompeu as atividades acadêmicas do MN e, por isso, foi necessário agir
rápido para que os programas de pós-graduação e as atividades educativas pudessem seguir ativos
e pulsantes. O mote da instituição é #Museu Vive!
Principais frentes de ação 2018:
A primeira etapa foi contratar, com apoio decidido do MEC (R$ 10 milhões emergenciais),
uma empresa especializada para fazer o reforço estrutural do prédio e trabalhar na remoção
qualificada de escombros, por meio de uma arqueologia dos acervos no interior do Museu.
Este contrato inclui a sobrecobertura de toda edificação. Compõe ainda esta etapa a
aquisição de módulos para que os trabalhos de recuperação dos acervos encontrados
possam ser realizados adequadamente.
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A segunda etapa, de curto e médio prazos, é a busca de acervos e a institucionalização da
colaboração de instituições nacionais e internacionais. O MN tem contado com forte apoio de
museus e governos o redor do mundo. Foi com muita alegria que, logo no início das obras,
anunciamos o resgate da Luzia, fóssil humano mais antigo do Brasil, de 11,5 mil anos, e do
meteorito Angra dos Reis, encontrado no litoral fluminense em 1869. Ao longo de 2018 foi
possível reunir muitas peças e fragmentos que seguem sendo tratados e classificados,
possibilitando a realização de duas exposições no início de 2019, uma no Centro Cultural da
Casa da Moeda, outra no Centro Cultural do Banco do Brasil.
Obtivemos apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (CNPq)
que aportou recursos (R$ 10 milhões) para a edificação da infraestrutura acadêmica dos
cursos de pós-graduação, assim como apoio da CAPES (R$ 2,5 milhões) e da FAPERJ que
está assegurando bolsas de pesquisa para que a infraestrutura dos pesquisadores possa ser
recuperada, em benefício da comunidade do MN. É importante ressaltar que
aproximadamente 2 milhões de peças estão intactas, sob guarda em prédio anexo ao
principal, e mantêm o Museu Nacional como um dos mais importantes museus da América
Latina.
Com o apoio da bancada Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ obteve uma importante
emenda parlamentar de bancada de R$ 55 milhões, impositiva, que permitirá recuperar a
fachada e os telhados, realizar reforços estruturais, e, também, construir as novas instalações
de pesquisa, ensino e administração dos cursos de pós-graduação, assim como a
infraestrutura para as coleções e para as atividades de ensino e extensão, intervenções essas
que serão iniciadas ainda em 2019.
As próximas etapas envolvem o estudo e definição de um novo conceito de museu para o
prédio original, com apoio do MEC que já disponibilizou recursos (R$ 5 milhões) para
elaboração do projeto executivo necessário para a requalificação do MN. Este processo está
sendo realizado por especialistas do corpo docente da UFRJ e da Unesco.
A UFRJ avançou em muitas frentes para a recuperação e preservação do maior museu de história
natural e antropologia do Brasil. Somente em 2018 foi possível captar perto de R$ 90 milhões para
reconstruir o MN, confirmando o compromisso institucional e a responsabilidade pública da instituição.
Por fim, cabe destacar que o complexo e difícil ano de 2018 pode ser caracterizado como um ano em
que ocorreram combinações entre as fortalezas da UFRJ, sua imensa capacidade criadora, expressa
pela liderança na pesquisa básica e na inovação, e as dificuldades estruturais agravadas pela queda
do orçamento dos últimos anos. O déficit corrente ultrapassa R$ 160 milhões, montante explicado
pelos contingenciamentos, pela perda orçamentária e pelo aumento de tarifas de energia (a maior
conta individual da UFRJ, superior a R$ 60 milhões com os tributos). É importante esclarecer que vem
ocorrendo forte redução de gastos. A UFRJ chegou a ter perto de 5 mil trabalhadores terceirizados,
atualmente, possui menos de 2 mil, afetando as condições de trabalho. A encruzilhada está clara:
sem revisão da política de financiamento, a UFRJ poderá ter sua extraordinária capacidade de
pesquisa, ensino e extensão comprometida. E isso será muito negativo para o presente e o futuro do
país.
Roberto Leher
Reitor da UFRJ

14

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas

Relatório de Gestão 2018

Identificação da Unidade
Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro CNPJ: 33.663.683/0001-16
Natureza Jurídica: Direito público, estruturada na forma de autarquia de natureza especial, dotada de autonomia didáticocientífica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, conforme Decreto nº 60.455-A de 13 de março de
1967.
Vinculação Ministerial: Poder Executivo - Ministério da Educação - MEC
Endereço: Av. Pedro Calmon, 550, Edifício da Reitoria, 2º andar – Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 21.941-901, Tel.: (21) 2598-9602 / 9603
Site: www.ufrj.br e-mail: webmaster@reitoria.ufrj.br
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: MEC

Código SIORG:
000426

Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora
Denominação Completa: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Denominação Abreviada: U.F.R.J.
Código SIORG: 000426
Código LOA: 26245
Código SIAFI: 153115
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
CNPJ: 33.663.683.0001-16
Principal Atividade: Universidade Pública
Código CNAE: 8030-6
(021)
Telefones/Fax de contato:
(21) 25989666
(21) 25989623
25989602
Endereço Eletrônico: reitoria@reitoria.ufrj.br
Página na Internet: http://www.ufrj.br
Endereço Postal: Avenida Pedro Calmon 550 Edificio da Reitoria 2º Andar, CEP 21941-901, Rio de Janeiro
Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas
Nome
CNPJ
Código SIAFI
Situação
UFRJ
Complexo Hospitalar e de
Saúde da UFRJ

33663683/0001-16
33663683/0069-04

153115
158432

Ativa
Ativa

0
0
0
4
2
6

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada pelo Decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920, com o nome de
Universidade do Rio de Janeiro mediante ato de justaposição de instituições de ensino superior previamente existentes. –
Faculdade de Medicina; Escola Politécnica e Faculdade de Direito.
A Lei nº 452, de 1937, mudou sua denominação para Universidade do Brasil passando a ser integrada por 15 escolas ou
faculdades, a saber: Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade Nacional de Educação; Escola Nacional de
Engenharia; Escola Nacional de Minas e Metalurgia, Escola Nacional de Química, Faculdade Nacional de Medicina;
Faculdade; Nacional de Odontologia; Faculdade Nacional de Farmácia; Faculdade Nacional de Direito; Faculdade Nacional de
Política e Economia; Escola Nacional de Agronomia; Escola Nacional de Veterinária; Escola Nacional de Arquitetura; Escola
Nacional de Belas Artes e Escola Nacional de Música.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
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153115
153116
153117
153118
153119
158224
153120
153121
153122
153123
153124
153125
153126
153127
153128
153129
153130
153131
153132
153133
153134
153135
153136
153137
153138
153139
153140
153141
153142
153143
153144
153145
153146
153147
153148
153149
153150
153151
153152
153153
153154
153155
153156
153157
153158
153159
153160
153161
153162
153343
153490
153491
153492
154494
153515
158229
158239
158432
158240
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Pró-reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças
Pró-reitoria de Graduação
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa
Pró-reitoria de Extensão
Prefeitura da Cidade Universitária da UFRJ
Pró-reitoria de Gestão e Governança
Centro de Ciências da Matemática e da Natureza
Instituto de Matemática
Instituto de Química
Instituto de Física
Instituto de Geociências
INCE
Observatório do Valongo
Centro de Letras e Artes
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
Instituto de Psicologia
Faculdade de Educação
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
IPPUR
Instituto de Economia
Coordenação de Programa de Pós-Graduação em Administração
Centro de Ciências da Saúde
Faculdade de Medicina
Faculdade de Odontologia
Faculdade de Farmácia
Escola Enfermagem Anna Nery
Instituto de Ciências Biomédicas
Instituto de Microbiologia
Instituto Nutrição
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
Núcleo Pesquisa de Produtos Naturais
Instituto de Ginecologia
Instituto de Neurologia Dfeolindo Couto
Instituto de Psiquiatria
IPPMG
Instituto de Doenças do Tórax
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Escola de Educação Física e Desportos
Instituto de Biologia
Maternidade Escola
Núcleo de Tecnologia Educacional para Saúde
Centro de Tecnologia
Escola Politécnica
Escola de Química
Coppe
Fórum de Ciência e Cultura
Museu Nacional
Escola de Belas Artes
Faculdade de Letras
Escola Música
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Instituto de Macromoléculas
IESC
Instituto de Bioquímica Médica
NUPEM
Insituto Coração
Complexo Hospitalar e da Saúde da UFRJ
Núcleo de Políticas Públicas
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Todas relacionadas acima

Código SIAFI da Gestão
15236
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Estrutura orgânica
Órgãos colegiados superiores
1. Conselho Universitário (Consuni)
2. Conselho de Curadores
3. Conselho de Ensino de Graduação (CEG)
4. Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa (Cepg)
5. Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE)
Órgãos de direção superiores
1. Reitor
2. Vice-Reitor
3. Pró-Reitoria de Graduação (PR-1)
4. Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR-2)
5. Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR-3)
6. Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)
7. Pró-Reitoria de Extensão (PR-5)
8. Pró-Reitoria Gestão e Governança (PR-6)
9. Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7)
10. Prefeitura Universitária (PU)
11. Escritório Técnico da Universidade (ETU)
12. Fórum de Ciência e Cultura (FCC)
13. Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBi)
14. Colégio Brasileiro de Altos Estudos (Cbae)
Órgãos da estrutura acadêmica
1. Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)
2. Centro de Letras e Artes (CLA)
3. Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)
4. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)
5. Centro de Ciências da Saúde (CCS)
6. Centro de Tecnologia (CT)
7. Campus Macaé
8. Campus Duque de Caxias
Publicação do Estatuto da UFRJ no Diário Oficial da União (DOU)
O estatuto da UFRJ encontra-se disponível no site www.ufrj.br, tendo sido aprovado pelo Parecer
CES 0021/2002 — CNE. Homologado pela Portaria nº 509, de 27/02/2002, do ministro da Educação
(DOU 28/02/2002 – Seção 1)
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Alterações ocorridas:
Parecer CES 232/2004 — CNE. Homologado pela Portaria nº 3.239, de 18/10/2004, do ministro da
Educação (DOU 19/10/2004 — Seção 1)
Parecer CES 002/2005 — CNE. Homologado pelo despacho do ministro da Educação de 23/03/2005
(DOU 24/03/2005 — Seção 1)
Parecer CES 263/2005 — CNE. Aprovado pela Portaria nº 3.438, de 05/10/2005, do ministro da
Educação (DOU 07/10/2005 — Seção 1)

Papel e Funcionamento dos Colegiados
A estrutura administrativa e acadêmica da UFRJ é definida por cinco conselhos superiores: o
Conselho Universitário (Consuni), o Conselho de Curadores, o Conselho de Ensino de Graduação
(CEG), o Conselho de Ensino e Pesquisa para Graduados (Cepg) e o Conselho Superior de
Coordenação Executiva (CSCE).
Conselho Universitário (Consuni)
O Conselho Universitário (Consuni) é o órgão máximo da Universidade nas funções normativa,
deliberativa e de planejamento, responsável por formular a política geral da UFRJ nos planos
acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. É formado pelo reitor, vice-reitor, próreitores, decanos dos Centros Universitários, além de representantes de diversas categorias de
professores, servidores técnicos-administrativos, governos estadual e municipal e antigos alunos.
Organizado em Comissões específicas (Legislação e Normas; Ensino e Títulos; e Desenvolvimento),
o Consuni é responsável por exercer a jurisdição superior na Universidade, aprovando as propostas
de orçamento e deliberando sobre recursos de órgãos colegiados da estrutura universitária. Cabe
ainda ao Conselho aprovar as propostas relativas à criação de cursos de graduação e de pósgraduação e a nomeação de pró-reitores.
Conselho de Curadores
O Conselho de Curadores é o órgão deliberativo para assuntos de patrimônio da UFRJ cuja finalidade
precípua é o controle do movimento financeiro e patrimonial da Universidade. É formado pelo reitor e
por representantes do Conselho Universitário, do Ministério da Educação, dos antigos alunos e da
comunidade. Compete ao Conselho apreciar a proposta do orçamentária enviada ao MEC, aprovar a
prestação de contas e autorizar pedidos de utilização de recursos e execução de despesas, bem
como a abertura de créditos especiais e suplementares.
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Conselho de Ensino de Graduação (CEG)
O Conselho de Ensino de Graduação (CEG) é o órgão colegiado deliberativo, em matéria didática e
pedagógica, que traça as diretrizes para a orientação e normatização das atividades acadêmicas e
participa da elaboração e implementação das linhas de ação que visam à melhoria da qualidade do
ensino. É formado por representantes de Centros Universitários, dos antigos alunos, de técnicosadministrativos e da comunidade externa, e presidido pelo pró-reitor de Graduação. O CEG define,
por meio de suas Câmaras e Comissões (Corpo Discente; Corpo Docente; Currículos; Legislação e
Normas; Fomento; Acesso aos Cursos de Graduação; Licenciatura; Monitoria; Ensino a distância e
Câmara Mista CEG/Cepg), a política acadêmica dos cursos, fixando as normas de ensino dos cursos
de graduação e da Coordenação do Acesso.
Conselho de Ensino para Graduados (Cepg)
O Conselho de Ensino para Graduados (Cepg) é o órgão deliberativo responsável pelas diretrizes
didáticas e pedagógicas dos cursos de pós-graduação. É composto por membros eleitos em cada um
dos Centros Universitários e presidido pelo pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa. Os membros do
Conselho integram Câmaras Permanentes (Legislação e Normas; Acompanhamento e Avaliação de
Cursos de Pós-Graduação; Corpo Docente e Pesquisa; Corpo Discente e Câmera Mista CEG/Cepg),
que possuem assessoria especializada de técnicos-administrativos da Universidade e têm por
finalidade conduzir de forma organizacional o andamento dos processos.
Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE)
O Conselho Superior de Coordenação Executiva (CSCE) é o órgão de coordenação da estrutura da
Universidade. É composto pelo reitor, vice-reitor, pró-reitores, decanos dos Centros Universitários,
diretor do Escritório Técnico da Universidade e o prefeito da Cidade Universitária, além de membros
convidados. É responsável por apreciar as propostas de plano e orçamentos, tendo em vista um plano
global de atividades universitárias; avaliar relatórios de atividades dos Centros Universitários e
examinar propostas de acordos, convênios ou auxílios, subsidiando pareceres para o Conselho
Universitário.

Descrição das Competências dos Órgãos Internos
Pró-Reitoria de Graduação (PR-1)
Pró-reitor: Eduardo Gonçalves Serra
A Pró-Reitoria de Graduação (PR-1) responde pelos cursos de graduação, bem como pela política
acadêmica a eles relacionada, sendo responsável pela supervisão e controle da execução pelas
diversas instâncias acadêmicas das atividades didáticas, culturais, desportivas, recreativas e
extracurriculares. Por meio do seu Conselho de Ensino de Graduação, estabelece as normas e
procedimentos de todos os processos de acesso aos cursos e das políticas para concessão de bolsas
nas várias modalidades. É responsável também pelo sistema de gestão de todas as atividades
pertinentes aos cursos de graduação e seus estudantes.
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Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR-2)
Pró-reitora: Leila Rodrigues da Silva
A Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PR-2) é a responsável pela formulação, coordenação
e cumprimento da política institucional da UFRJ no âmbito da pós-graduação e da pesquisa
universitária, em parceria com seus programas e grupos de pesquisa, com o objetivo de contribuir
para a formação de cidadãos com alto nível de qualificação, o crescimento e a disseminação da
produção científica, artística e cultural e o desenvolvimento tecnológico do país.
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR-3)
Pró-reitor: Roberto Antônio Gambine Moreira
A Pró-reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR-3) concentra as atividades de
arrecadação, distribuição e controle dos recursos financeiros da Universidade, visando à elaboração
de normas e critérios para o planejamento estratégico, físico, financeiro e orçamentário da instituição
e à coordenação e acompanhamento das atividades de planejamento das instâncias que a compõem.
É responsável também por indicar propostas de alteração de dotações orçamentárias, abertura de
créditos adicionais e criação de fundos, assim como de fixação de preços de serviços prestados, taxas
e emolumentos.
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)
Pró-reitora: Agnaldo Fernandes Silva
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) é o órgão responsável pelo planejamento e acompanhamento das
estratégias e políticas de gestão de pessoal da Universidade. Seu escopo abrange as atividades
relativas à elaboração de normas e planos referentes ao desenvolvimento e qualificação de
servidores; execução administrativa dos planos aprovados, quando de implementação centralizada;
coordenação, acompanhamento e controle, quando de implementação descentralizada; supervisão
da administração e consequente alocação de pessoal nos órgãos administrativos e nas unidades e
controle permanente dos assentamentos de pessoal.
Pró-Reitoria de Extensão (PR-5)
Pró-reitora: Maria Mello de Malta
A Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) é o órgão responsável pela gestão das atividades de extensão
realizadas pela UFRJ. Tem por finalidade articular e apoiar a execução da política de extensão da
Universidade, coordenando as atividades de extensão dos diversos setores que a compõem. No
geral, articula-se com os cursos de graduação e pós-graduação na criação de espaços de
convergência que estimulem a integração entre as unidades acadêmicas para o desenvolvimento das
ações de extensão.
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Pró-Reitoria de Gestão e Governança (PR-6)
Pró-reitor: André Esteves da Silva
A Pró Reitoria de Gestão e Governança (PR-6) é responsável pela operação dos processos
administrativos relativos a contratos, licitações, materiais e serviços, gestão patrimonial (mobiliário e
imobiliário) e normatização de procedimentos administrativos, de forma a assegurar a integridade e o
controle dos riscos inerentes às atividades da Universidade. É também de sua competência
estabelecer, consolidar e dirigir um sistema para monitorar, avaliar e prover meios para a melhoria
contínua dos processos administrativos envolvendo suas unidades, os servidores técnicosadministrativos e demais atores sociais e políticos intervenientes nos processos da UFRJ.
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7)
Pró-reitor: Luiz Felipe de Oliveira Cavalcanti
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7) é responsável pela política que visa garantir a
permanência, com qualidade, dos estudantes de graduação e pós-graduação na UFRJ. Os principais
eixos de atuação estão relacionados à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, cultura,
esporte, integração pedagógica, acessibilidade e auxílios financeiros. Essas ações são viabilizadas
através de recursos próprios e outros oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil
(Pnaes). A PR-7 também promove ações específicas para dar suporte a estudantes gestantes, mães
e pais e estudantes estrangeiros, além de atuar na prevenção da violência e combate a todas as
formas de discriminação, assegurando o caráter democrático e inclusivo da Universidade.
Auditoria Interna (Audint)
Auditor-chefe: Carlos Moreira
A Auditoria Interna (Audint) da UFRJ é um importante órgão de assessoramento da administração da
Universidade. Visa avaliar de forma independente as operações contábeis, financeiras e
administrativas executadas pelos diversos órgãos que a compõem e é um importante instrumento de
controle para antecipar-se a desperdícios, improbidade, negligência e omissão, buscando garantir
uma alocação de recursos mais eficaz, o fortalecimento da gestão e a reafirmação dos princípios de
eficiência, eficácia e economicidade.
Ouvidoria-Geral
Ouvidora-geral: Cristina Ayoub Riche
A Ouvidoria-Geral da UFRJ é a principal interface de comunicação entre o cidadão e a Universidade.
Busca ser um canal condutor de opiniões, sugestões, reclamações e problemas da sociedade e da
comunidade acadêmica, garantindo os direitos dos cidadãos e concretizando o princípio da ética e da
transparência das relações com a sociedade. A Ouvidoria atua no pós-atendimento, mediação de
conflitos entre o cidadão e instituição, busca por soluções, acompanhamento das providências
adotadas e mapeamento de eventuais falhas em procedimentos da instituição.
Escritório Técnico Universitário (ETU)
Diretor: Mauricio Marinho Alves de Castilho
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O Escritório Técnico da Universidade é o órgão responsável pela elaboração e supervisão de planos
e projetos de engenharia e arquitetura relativos à construção, reforma, restauração e conservação
das edificações da Universidade. Dentre suas principais atividades estão a fiscalização da execução
de novas construções, reformas, modificações de uso, demolição e/ou conservação dos edifícios e
emissão de pareceres técnicos sobre as eventuais patologias nas edificações da UFRJ. É também
responsável por realizar levantamento do estado de conservação e suas patologias nos imóveis
tombados, criando procedimentos para analisar e elaborar projetos arquitetônicos de intervenção de
todos os pedidos de tombamento de qualquer edificação da UFRJ.
Prefeitura Universitária (PU)
Prefeito: Paulo Mário Rippler
A Prefeitura Universitária é um órgão executivo da estrutura superior com competência para gerir a
segurança, por meio de serviços de segurança e monitoramento, das áreas físicas comuns dos campi
universitários; o controle do sistema viário, com políticas de mobilidade sustentável e gestão de
serviços de transporte integrado; a manutenção e conservação das vias e equipamentos públicos e a
gestão ambiental, a partir do controle da ocupação do solo, conservação das áreas verdes e
gerenciamento da coleta e tratamento de resíduos sólidos — executando serviços imprescindíveis
para criar um ambiente harmonioso que possibilite à Universidade desenvolver as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Finalidade e Competências


Reformular a institucionalidade da UFRJ de acordo com um projeto universitário coletivo e
atualizado;



Internalizar a gestão estratégica de forma sistêmica e aprimorar a comunicação interna e os
instrumentos de gerenciamento de riscos e de planejamento, monitoramento e avaliação
dos resultados;



Fortalecer a robustez política e institucional da UFRJ, neutralizando possíveis ameaças e
alavancando as oportunidades;



Consolidar a UFRJ como polo de desenvolvimento social, tecnológico e de inovação;



Ampliar a cooperação com as demais universidades brasileiras e intensificar a
internacionalização da atuação da UFRJ;



Assegurar a todos os estudantes uma formação universitária que possibilite o
desenvolvimento da imaginação criadora e um sentido ético voltado para o bem viver dos
povos;



Aprofundar o compromisso com projeto de educação pública e gratuita para a nação;



Garantir seu papel de instituição estratégica para o país, fazendo jus aos recursos públicos
nela investidos com finalidade pública, coletiva e transformadora.
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1. MISSÃO
Instituição pública comprometida com o desenvolvimento socioeconômico do país e construtora de
futuros.
2. VISÃO
Ser reconhecida como instituição pública comprometida com o bem viver dos povos, a partir do
ensino, pesquisa e extensão, e uma das cinco melhores universidades da América Latina.
3. ESTRATÉGIAS
a. Reconfigurar a organização interna e a articulação institucional da UFRJ no esforço coletivo
em prol da realização de sua função social de instituição pública comprometida com o
desenvolvimento socioeconômico do país;
b. Tornar-se um espaço de liberdade ilimitada da produção de conhecimento e experiências
de fazer social.

Estratégias de atuação
Os objetivos permanentes:


A educação em nível superior — pública, gratuita e universal;



A formação de diplomados nas diferentes áreas de conhecimento e habilitação profissional,
aptos a se inserir em qualquer campo de atividade e a participar no desenvolvimento da
sociedade brasileira;



O trabalho de pesquisa e investigação científica, filosófica e tecnológica, voltado para o
desenvolvimento da ciência e tecnologia e da criação/difusão da cultura, o que permite o
conhecimento do ser humano e do meio em que vive;



A criação artística;



A divulgação da cultura e dos conhecimentos científicos e técnicos, que constituem
patrimônio da humanidade, através do ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de
graduação e para graduados, da extensão e da difusão dos resultados da pesquisa, bem
como por meio de outras formas de comunicação;



A formação de cidadãos movidos pelo desejo de aperfeiçoamento cultural e profissional
permanente e capazes de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico, a criação
cultural e a valorização da ciência, do pensamento reflexivo e crítico e das conquistas da
razão humana;



O conhecimento e a busca de soluções para os problemas da sociedade humana,
especialmente os da sociedade brasileira;



A prestação de serviços especializados à comunidade;
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A contribuição, por intermédio de todos os meios possíveis, à criação de uma opinião pública
informada acerca dos grandes temas do desenvolvimento científico, tecnológico e cultural e
dos desafios enfrentados para a construção de uma sociedade social e ambientalmente justa;



A extensão, aberta à participação popular, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;



O desenvolvimento de permanente intercâmbio com a sociedade civil, assegurando o
ingresso e a circulação no interior da Universidade das múltiplas formas de saber e da
experiência técnica, bem como da cultura e da arte, diversas daquelas que são associadas
às práticas estritamente acadêmicas, com reconhecimento da relevância dos conhecimentos
e experiências desses atores sociais para a pesquisa e o ensino universitários.

O diagnóstico
A elevada qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela UFRJ não
oculta as dificuldades e problemas que a instituição enfrenta para cumprir sua missão institucional e
tornar-se uma verdadeira “construtora de futuros”. Alguns desses problemas decorrem das políticas
equivocadas das últimas décadas; outros, de sua estrutura peculiar e de seu próprio processo de
constituição.
Dentre os primeiros, podem-se destacar:


As restrições à plena aplicação do princípio da autonomia universitária, estabelecido pela
Constituição Federal em seu artigo 207;



A insuficiência dos recursos orçamentários destinados ao custeio e à manutenção de
instalações e equipamentos;



A inadequação dos mecanismos públicos de financiamento e apoio institucional à pesquisa,
no âmbito dos governos federal e estadual, que compromete a continuidade de vários
programas.

Desenvolvimento estratégico


Estrutura e gestão acadêmicas;



Estrutura e gestão administrativas e processo decisório;



Planejamento, finanças e patrimônio;



Relações de trabalho e desenvolvimento dos corpos docente e técnico-administrativo.
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Estrutura da gestão


Adequação das estruturas didático-pedagógicas às exigências do desenvolvimento científico
e tecnológico e valores culturais constitutivos da identidade nacional;



Integração entre ensino, pesquisa e extensão e entre graduação e pós-graduação;



Envolvimento com o sistema de ensino como um todo, em particular com os níveis
fundamental e médio.

Objetivos


Adequação das estruturas didático-pedagógicas e de gestão acadêmica, de modo a induzir
a interdisciplinaridade e a formação integral do estudante;



Flexibilização dos currículos, de modo a tornar a extensão e a pesquisa partes organicamente
integrantes da formação do estudante e da prática cotidiana de professores e pesquisadores;



Ampliação do número de vagas oferecidas nos cursos de graduação e pós-graduação, em
conformidade com o orçamento e as metas do Plano Nacional de Educação;



Eliminação do vestibular como principal via de acesso ao ensino superior oferecido pela
UFRJ;



Criação de efetivas condições de permanência do estudante na UFRJ;



Construção de mecanismos efetivos de articulação com os sistemas públicos de educação
básica do estado e do município do Rio de Janeiro;



Institucionalização da estrutura e da gestão acadêmicas de extensão, de modo a possibilitar
a interação com as demandas sociais da população, por meio de ações institucionais
integradas com as atividades de ensino e pesquisa.

Gestão administrativa


As estruturas da Administração Central e das instâncias de processo decisório devem guardar
estrita relação com as estruturas didático-pedagógicas e de gestão acadêmica;



A UFRJ se organiza com base em sua democracia interna, fundada na participação de todos
os segmentos na gestão da Universidade e no respeito às decisões dos órgãos colegiados.

Objetivos


Adequação das estruturas da Administração Central e das instâncias decisórias colegiadas
da UFRJ às novas exigências do desenvolvimento científico e tecnológico, bem como às
modificações a serem realizadas nas estruturas didático-pedagógicas e de gestão
acadêmica;



Manutenção de relações com todos os segmentos que integram a comunidade universitária
da UFRJ;
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Ampliação da integração entre a Universidade e as demais instituições representativas da
sociedade civil, da comunidade científica e do próprio governo;



Adequação das estruturas de comunicação da UFRJ às demandas comunicacionais
contemporâneas e às necessidades de uma universidade vocacionada para o debate dos
grandes temas científicos, culturais e sociais;



Criação da Câmara Comunitária do Fundão, constituída por representação, além da UFRJ,
do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes), Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), Instituto
de Energia Nucler (IEN), Parque Tecnológico, CET-RIO, Incubadora Popular, Associação de
Moradores da Vila Residencial (Amavila), 17º Batalhão de Polícia Militar, 19º Grupamento de
Bombeiros Militar, Guarda Municipal da Ilha do Governador e Subprefeitura da llha do
Governador.

Planejamento, Finanças, Gestão e Governança


Uma estrutura complexa e diversificada, do porte da UFRJ, deve basear todas as suas
atividades — acadêmicas, administrativas e financeiras — em modelos de planejamento
participativo e integrado;



A eficácia da gestão pressupõe a adoção de princípios de descentralização administrativa e
financeira e valorização do patrimônio imobiliário, através de políticas que garantam sua
preservação e o tornem fonte de recursos para investimento.

Objetivos


Ampliação e consolidação da sistemática de planejamento e orçamentação global;



Adoção de mecanismos de acompanhamento flexíveis e transparentes e controle da
execução orçamentária;



Promoção da descentralização administrativa e financeira;



Desenvolvimento de políticas efetivas de desmobilização patrimonial.

Relações de Trabalho e Desenvolvimento dos Corpos Docente e Técnico-administrativo


Unificação das políticas de gestão de recursos humanos e de desenvolvimento dos corpos
docente e técnico-administrativo;



Valorização permanente do servidor público, docente e técnico-administrativo, com respeito
à liberdade de expressão e de organização;



Defesa dos direitos do servidor e esforços para reconquista daqueles que lhe foram retirados;



Formação e qualificação progressiva de todos os servidores da Universidade;



Estabelecimento do mérito e da qualificação como critérios para o desenvolvimento de todos
os servidores da UFRJ;
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Conduta ética em todos os campos de atividades, com estrita observância aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Objetivos


Superação da dispersão e fragmentação existentes na área de gestão de recursos humanos
da UFRJ;



Recomposição dos quantitativos de pessoal docente e técnico-administrativo, para atender
às atuais necessidades da Universidade — e planejar sua ampliação, quantitativa e qualitativa
—, bem como aos projetos de expansão;



Adoção de políticas permanentes de qualificação continuada e progressiva dos corpos
docente e técnico-administrativo;



Descentralização das atividades de gestão de pessoal, tendo em vista a descentralização da
atividade acadêmica em um campus descontínuo.

Normas e Regulamentos de Criação
A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada pelo Decreto nº 14.343/1920 com o nome de
Universidade do Rio de Janeiro mediante ato de justaposição de instituições de ensino superior
previamente existentes — Faculdade de Medicina, Escola Politécnica e Faculdade de Direito.
A Lei nº 452/1937 mudou sua denominação para Universidade do Brasil, que passou a ser
integrada por 15 escolas/faculdades: Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade
Nacional de Educação; Escola Nacional de Engenharia; Escola Nacional de Minas e Metalurgia,
Escola Nacional de Química, Faculdade Nacional de Medicina; Faculdade Nacional de Odontologia;
Faculdade Nacional de Farmácia; Faculdade Nacional de Direito; Faculdade Nacional de Política e
Economia; Escola Nacional de Agronomia; Escola Nacional de Veterinária; Escola Nacional de
Arquitetura; Escola Nacional de Belas Artes e Escola Nacional de Música.
A mesma lei previu a incorporação ou a criação de institutos, que deveriam cooperar com as
atividades das escolas e faculdades: Museu Nacional; Instituto de Física; Instituto de Eletrotécnica;
Instituto de Hidro-Aéreo-Dinâmica; Instituto de Mecânica Industrial; Instituto de Ensaio de Materiais;
Instituto de Química e Eletroquímica; Instituto de Metalurgia; Instituto de Nutrição; Instituto de EletroRadiologia; Instituto de Psicologia; Instituto de Criminologia; Instituto de Psiquiatria; Instituto de
História e Geografia e Instituto de Organização Política e Econômica.
Vários desses institutos não existiam e, embora a lei especificasse que deveriam ser criados,
muitos não o foram. A lei previu a criação do Hospital das Clínicas e do Colégio Universitário,
destinado ao ensino secundário, bem como a incorporação da Escola de Enfermagem Anna Nery,
todos considerados órgãos complementares. Finalmente, a lei determinou a criação da Cidade
Universitária, inaugurada em 1972.
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Em 1945 foi promovida nova reforma, recompondo a Universidade com as seguintes
unidades: Faculdade Nacional de Medicina; Faculdade Nacional de Direito; Faculdade Nacional de
Odontologia; Faculdade Nacional de Filosofia; Faculdade Nacional de Arquitetura; Faculdade
Nacional de Ciências Econômicas; Faculdade Nacional de Farmácia; Escola Nacional de Belas Artes;
Escola Nacional de Música; Escola Nacional de Minas e Metalurgia; Escola Nacional de Química;
Escola Nacional de Educação Física e Desportos; Escola de Enfermagem Anna Nery; Instituto de
Eletrotécnica; Instituto de Psicologia; Instituto de Psiquiatria e Instituto de Biofísica.
A sua atual identidade lhe foi conferida pela Lei nº 4.831/1965, e desde então a UFRJ vem
desempenhando suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, impondo-se como a maior
universidade pública do país.

Ambiente de Atuação
A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma instituição pública de ensino, atuando no tripé
ensino–pesquisa–extensão. Como órgão público, não faz avaliações de mercado ou analisa atuações
de outras instituições de ensino e pesquisa. Avaliações sobre “produtos e similares” são feitas
diretamente pelos cursos — por seus coordenadores, corpo docente e pesquisadores — e nos fóruns
— como congressos científicos e seminários acadêmicos —, entre outras iniciativas. As avaliações
também são realizadas por outras entidades públicas, como o MEC, por meio do índice de qualidade
dos cursos de graduação, e a Capes, com avaliações sobre os cursos de pós-graduação.
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Organograma
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Macroprocessos Finalísticos
Graduação
Missão
Atuar com eficiência nos processos de gestão da educação superior e criar condições que favoreçam
a excelência do ensino de graduação na UFRJ, difundir o conhecimento, socializar boas práticas e
formar profissionais e cidadãos socialmente responsáveis capazes de promover os avanços
científicos, tecnológicos, educacionais, culturais para o desenvolvimento da sociedade.
Visão
Ser referência em processos de gestão acadêmica; implementar políticas e ações que promovam o
ensino de graduação diante dos novos desafios da educação superior.
Valores
Responsabilidade corporativa; inclusão social; sustentabilidade; transparência e ética; convívio
universitário saudável, fraterno e coletivo; respeito à diversidade, com estímulo ao pensamento crítico
e ao relacionamento multicultural; formação humanística com capacidade de liderar, criar, adaptar e
transformar positivamente o meio em que atua; compromisso com a produção e distribuição do
conhecimento; e excelência – estimular o alcance da qualidade e a melhoria contínua.
Objetivos e Metas alcançadas de 2015 a 2018
Nos últimos quatro anos a Pró-Reitoria de Graduação executou um modelo de gestão que
impulsionou o aumento na sua capacidade de resposta, a adoção de ações efetivas e inovações
capazes de potencializar suas atividades visando o desenvolvimento da gestão da graduação de
forma eficiente, eficaz e pró-ativa, visando qualidade, simplificação, eficiência, transparência e
avanços Institucionais, dentro da legalidade que norteia seu funcionamento.
No âmbito acadêmico, foram criados dois novos cursos de graduação presenciais (Engenharia
Matemática; e Musicoterapia, ambos em 2018) e um novo curso na modalidade EAD (Ciências
Contábeis, em 2017), totalizando 175 cursos presenciais e 4 à distância, por meio da parceria com o
Consórcio CEDERJ. Além disso, a UFRJ passou a reservar 12,5 por cento das vagas de ações
afirmativas às pessoas com deficiência, investindo na estrutura acadêmica e física das suas unidades
para adequar-se às novas formas de convivência universitária, estimulando uma sociabilidade
saudável e fraterna.
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A Pró-Reitoria de Graduação também investiu na adequação/reorganização da sua estrutura
organizacional e física, bem como do seu quadro de gestores/servidores no sentido de remodelar,
simplificar e desburocratizar os processos de trabalho e de comunicação, com
ênfase na melhoria contínua, na eficácia dos resultados e na busca da qualidade total. Em relação à
Gestão de Pessoas, destacaram-se as propostas internas de valorização e promoção dos gestores e
servidores, a fim de intensificar a participação nos cursos e programas de capacitação e de
qualificação, objetivando promover o desenvolvimento pessoal e institucional, além de atender às
necessidades de inovações, requisitos legais e as demandas apresentadas tanto na área
administrativa quanto na área acadêmica.
No que tange a eficiência, transparência e publicidade das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria
de Graduação, em particular no âmbito da Superintendência Administrativa, intensificamos esforços
visando a qualidade da comunicação (interna e externa) e do atendimento ao usuário com o objetivo
de otimizar o acesso às informações, aos dados abertos de graduação, aos serviços e oportunidades
oferecidos no âmbito desta pró-reitoria.
Os resultados positivos alcançados face às ações de planejamento, organização, direção, execução,
controle e avaliação, contemplam todo ciclo de gestão e refletem as prioridades institucionais da
UFRJ.
Principais Objetivos e Metas para o período de 2019 a 2022
A Pró-Reitoria de Graduação orienta suas ações de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO a partir do
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) da UFRJ através de um MODELO DE
GESTÃO baseado na MELHORIA CONTÍNUA.
O desenvolvimento organizacional da PR1 está assentado sobre três pilares: GESTÃO
PARTICIPATIVA, GESTÃO DE RESULTADOS e GESTÃO DO CONHECIMENTO. Estes princípios
têm como objetivo nortear o caminho a ser seguido e o cumprimento dos REQUISITOS LEGAIS
pertinentes à graduação, bem como cumprir a MISSÃO de alcançar os objetivos estratégicos
estabelecidos, visando a ampliação das POLÍTICAS DE ACESSO e PERMANÊNCIA, das políticas
de ACESSIBILIDADE e das políticas de AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.
Desta forma, estamos buscando elevar a QUALIDADE e a EFICÁCIA ADMINISTRATIVA das nossas
ações a partir do AUTOCONHECIMENTO INSTITUCIONAL, da projeção de ESTRATÉGIAS e da
PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS, tendo como referência a análise do comportamento das demandas
constantes dos INDICADORES DE GRADUAÇÃO sempre em busca de QUALIDADE, INOVAÇÃO,
SIMPLIFICAÇÃO,

TRANSPARÊNCIA

ATIVA,

MELHORIA

CONTINUA

E

GERAÇÃO

RESULTADOS.
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Macroprocessos
Item do
Relatório
de Gestão

Macroprocesso
finalístico

Detalhamento

Gestão
Responsável

Atribuições:
Divisão de
Diplomas

Certificação
acadêmica







PR1

Expedir e registrar diplomasde graduação da UFRJ;
Analisar e registrar diplomas de graduação de faculdades
externas;
Expedir e registar diplomas de pós-graduação (lato e
stricto sensu) da UFRJ e de faculdades externas;
Revalidar diplomas de cursos de graduação e pósgraduação realizados fora do país;
Realizar todos os registros de modo informatizado.
Principais realizações no período:
 Registro de Diplomas no âmbito da UFRJ:
Graduação: 4398;
Pós-Graduação Stricto Sensu: 3227;
Especialização: 2564;
Residências: 347;
Aperfeiçoamento: 99;
Convênio: 15;
Apostilamento UFRJ: 5.
 Revalidações
Cursos de graduação: 162;
Cursos de pós-graduação: 520.
 Registro de diplomas de faculdades isoladas:
Graduação 1948;
Pós-Graduação 975;
Apostilamento isoladas 9;
Faculdades atendidas 40.
 Verificação de autenticidade185.
Atribuições:

Conselho
de Ensino
de
Graduação

Órgão
Colegiado
formado por
professores e
alunos de
graduação

Define as políticas acadêmicas dos cursos de graduação,
além das normas de acesso aos mesmos. Entre as várias
atribuições podemos destacar:







Analisar e deliberar sobre os processos relativos aos
corpos discente e docente;
Analisar e deliberar sobre processos relativos a reformas
e alterações curriculares, assim como criação de cursos
novos.
Analisar e deliberar sobre os processos referentes à
legislação e às normas vigentes no âmbito da UFRJ;
Examinar e deliberar sobre processos relativos a apoio
financeiro à graduação e à educação básica
Definir as diretrizes e o planejamento dos concursos de
acesso aos cursos de graduação e para contratação de
professores.
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Principais realizações no período:
 Processos analisados pela Câmara de Corpo
Discente: 958;
 Processos analisados pela Câmara de Corpo
Docente: 1110;
 Processos analisados pela Câmara de Currículo: 10;
 Processos analisados pela Câmara de Legislação e
Normas: 74;
 Processos analisados Comissão de Acesso: 70.
 Foram publicados 30 editais, incluindo oseditais
semestrais do concurso de acesso aos cursos de
graduação da UFRJ e os editais para contratação de
professores substitutos.
 Houve adesão da UFRJ às cotas ENEM/SISU –
Ações Afirmativas.
 Foram publicadas 9 novas resoluções.
 Em 2018 a Sessão conjunta CEG/CEPG aprovou o
edital PIBIC, sobre Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica e Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação; assim como a Resolução 01/2018 que
estabelece Normas para o Funcionamento da
Câmara Mista CEG/CEPG e a Resolução 02/2018
que dispõe sobre a Política Institucional de Iniciação
Científica e Tecnológica da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
Atribuições:
Divisão de
Ensino

Assessoria das
questões
relacionadas
ao ensino de
graduação:
cursos e
programas;
normas e
legislação de
ensino

PR1











Assessorar aos docentes, coordenadores/diretores
adjuntos de curso, chefes de departamentos e as
Congregações das Escolas, Faculdades e Institutos;
Fornecer aos docentes, aos chefes de departamento, aos
coordenadores/diretores adjuntos de curso e às
Congregações das Escolas, Faculdades e Institutos desta
Universidade, subsídios (legais e operacionais) para a
criação, a implantação, a sistemática de instrução e a
tramitação dos processos, e o posterior reconhecimento
dos cursos de graduação junto ao Conselho Nacional de
Educação (CNE);
Fornecer informações atualizadas sobre legislação
educacional à comunidade da Universidade e de outras
instituições e prover fundamentação legalà Comunidade
Acadêmica;
Manter atualizado banco de dados sobre legislação;
Encaminhar solicitações de ajuda de custo, transporte
e/ou diárias para viagens relacionadas às disciplinas que
possuem o trabalho de campo como característica de
aulas práticas de diversos cursos.
Conferir dignidade acadêmica aos alunos da UFRJ, nos
seus diferentes graus;
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Assessorar a Divisão de Diplomas (DIP), através de
análise e possíveis correções dos Boletins de Orientação
Acadêmica (BOA), no despacho dos processos de
Registro de Diploma que apresentem problemas na
contagem de carga horária/ créditos.
Cancelar a matrícula dos alunos dos cursos de
graduação que estiverem inclusos no Art.1º da Resolução
CEG 10/2004;
Principais realizações no período:
Processos analisados:
Ajuste de Boletim de Orientação Acadêmica: 25;
Alteração de carga horária: 12;
Alteração de códigos/requisitos: 26;
Alteração de inscrição no título do diploma: 0
Alteração de nome de disciplina/RCS: 5;
Alteração de periodização recomendada: 1;
Alteração em ementa / bibliografia: 16;
Alteração de nome de curso: 1;
Atendimentos/reuniões sobre cursos e comissões: 109;
Cancelamento de matrícula 6;
Correção de dados no SIGA: 10;
Criação exclusão de disciplina / RCS / optativas: 101;
Criação de curso ênfase: 3;
Criação de departamento: 5;
Equivalência de disciplinas e requisitos: 14;
Inclusão / exclusão de requisitos: 0;
Redistribuição de processos enviados à DEN por engano:
7;
Trabalho de campo: 89.






Divisão de
Acesso
aso
Cursos de
Graduação

Coordenação
dos processos
de acesso aos
cursos de
graduação da
UFRJ

Divisão de
Registro
de

Matrícula e
assentamento
dos alunos nos
cursos de
graduação

Foram analisadas 37 reformas curriculares.
Além disso, foram analisados três processos de criação
de curso novos cursos / ênfases. Contudo, somente um
foi aprovado em 2018: Musicoterapia.
Atualmente, existem 175 cursos de graduação. Dentre
eles, 27 cursos já se adequaram à nova legislação de
extensão (10% da carga horária em atividades de
extensão).
Atribuições:
PR1





Responsável pela elaboração das propostas de todos os
editais de acesso aos cursos de graduação: SiSU/MEC,
THE/ENEM, TCE/ENEM e demais processos abaixo
discriminados.
Editais, planejamento, organização e execução dos
concursos de Transferência Externa Facultativa (TEF) e
Transferência Externa Especial(TEE); Isenção de
Concurso de Acesso, Reingresso Especial e Mudança de
Curso.
Planejamento, elaboração de editais e acompanhamento
dosTeste de Verificação de Habilidade Específica- THE e
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Estudante
s






do Teste de Conhecimentos Específicos TCE, referente
ao acesso ao curso de Letras/Libras.
Realizar serviços de informação tais como call center,
respostas de mensagens eletrônicas e atendimento de
balcão.
Responsável pelo gerenciamento de documentos dos
alunos de graduação, digitalização, formação de banco
de dados e formas de acesso ao banco.
Responsável pelo cadastramento das informações do
censo MEC
Principais realizações no período:
 Em 2018 ingressaram nos cursos de graduação da
UFRJ 11759 alunos, através das formas de ingresso
listadas abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Núcleo de
Pesquisa
Institucion
al

Comunicação
com instâncias
superiores;
pesquisa e
avaliação
institucional

SiSU/MEC: 8655;
THE/ENEM: 518;
TCE/ENEM: 45;
Transferência Externa Especial: 190;
Reingresso Especial: 165;
Transferência Externa Facultativa: 59;
Isenção de Concurso de Acesso: 82;
Transferência ex-ofício: 65;
Mobilidade Acadêmica: 16;
Intercâmbio: 179;
Convênio PEC-G: 12;
Cortesia: 0;
Refugiado político: 0;
Outros: 0;
Vestibular CEDERJ (EAD): 1763.

Atribuições:

PR1

 Coordenação do ENADE no âmbito da UFRJ;
 Representar a Universidade junto às instâncias
superiores;
 Atender às demandas do E-MEC;
 Coordenar informações recebidas das Unidades, em
relação aos dirigentes;
 Coordenar as atividades do Censo do Ensino Superior no
âmbito da UFRJ.
Principais realizações no período:





Melhora na comunicação com os coordenadores
(divulgação de prazos e esclarecimento de dúvidas) e
maior envolvimento com os procedimentos exigidos pelo
MEC.
Participação em todos os treinamentos e seminários
oferecidos pelo MEC e INEP.
Desenvolvimento de Sistema de acompanhamento de
processos do e- MEC para divulgação às autoridades
competentes da UFRJ.
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Dinamização do preenchimento em razão da maior
cooperação entre os setores envolvidos.

Atribuições:
Divisão de
Integração
Acadêmica

Integração
acadêmica:
convênios e
estágios;
bolsas e
programas
acadêmicos









PR1

Operacionalizar os processos para firmar convênios com
empresas/instituições públicas e privadas, para serem
campo de estágio dos alunos de graduação da UFRJ.
Operacionalizar processos de convênios bilaterais com as
empresas/instituições publicas, para alunos do ensino
médio, técnico e graduação.
Gerenciar programas de bolsas (Apoio Administrativo ao
PIBID, Monitoria, Monitoria de Apoio Pedagógico,
PAELIG, PBPDI, PIBIAC, PROMISAES)
Gerenciar os seguintes programas acadêmicos:
Programa Estudante Convênios – Graduação - PEC-G; e
Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional
(ANDIFES).
Principais realizações no período:








Em 2018 pudemos contar com a parceria de 116
empresas/instituições públicas e 1976
empresas/instituições privadas, conveniadas.
Foram oferecidas 1916 bolsas, em 6 programas e
distribuídas em 225 projetos vinculados.
O programa do PEC-G contempla 50 países da África e
27 países da América Latina e Caribe. Foram recebidos
12 novos alunos no primeiro semestre e1 no segundo
semestre. Assim, o total de alunos ativos no primeiro
semestre foi de 88 e no segundo semestre de 77.
A UFRJ recebeu 26 alunos oriundos de 18 IFES e enviou
13 alunos por meio do Programa de Mobilidade
Acadêmica Nacional da ANDIFES.
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Pós-Graduação
Para nortear as ações a serem desenvolvidas durante o ano de 2018, a equipe da PR-2
elaborou um conjunto de metas, que foram apresentadas para a equipe da Reitoria e o Conselho de
Ensino para Graduados (CEPG). São elas:

















Consolidação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Pós-graduação Stricto Sensu, para
reunir, estudar e avaliar diversos aspectos dos Programas de Pós-graduação da UFRJ, a fim de
fundamentar a elaboração de diretrizes e políticas;
Consolidação das ações que valorizem a interlocução com a graduação e a extensão;
Intensificação das relações interinstitucionais;
Intensificação do processo de divulgação permanente das atividades de pesquisa e ensino de
pós-graduação realizadas na instituição;
Consolidação do processo de reestruturação do programa institucional de iniciação científica;
Consolidação das ações visando à ampliação de projetos e iniciativas dos Programas de Pósgraduação voltados às ações afirmativas;
Consolidação das iniciativas visando à ampliação da adesão dos Programas de Pós-graduação
ao Plano de Qualificação Institucional;
Coordenação e acompanhamento da elaboração do Projeto Institucional de Internacionalização
em resposta ao Edital Capes-PrInt;
Consolidação das ações voltadas à integração dos Programas de Pós-graduação com atuação
na área de ensino;
Consolidação das ações voltadas à integração dos Mestrados Profissionais;
Consolidação do processo de reestruturação da Câmara Técnica em Ética e Pesquisa;
Revisão e implantação de mudanças no sistema de registro dos cursos Lato Sensu, visando ao
acompanhamento regular da oferta de tal modalidade;
Acompanhamento e orientação aos Programas de Pós-graduação no que concerne ao
preenchimento da Plataforma Sucupira e outras questões correlatas à Avaliação Capes;
Identificação e revisão de resoluções do CEPG com a perspectiva de atualização das normativas
concernentes à pós-graduação e à pesquisa;
Valorização dos mecanismos que favoreçam a utilização multiusuária de equipamentos e
instalações;
Criação e acompanhamento do Programa Institucional de Pós-doutorado da UFRJ.

Macroprocessos
Ao longo de 2018, diversas estratégias foram elaboradas e implantadas visando a alcançar
tais metas. Além dessas, outras ações foram realizadas objetivando, por um lado, a manutenção do
funcionamento dos Programas de Pós-graduação e o desenvolvimento da Pesquisa na UFRJ, e, por
outro, responder a demandas extraordinárias. A seguir, passamos a descrever os Macroprocessos
desenvolvidos pela PR2, organizados por temáticas:
I.Desenvolvimento de políticas para a pós-graduação e a pesquisa pelo Conselho de Ensino
para Graduados (CEPG)
Produto:
Aprovação de Curso de Mestrado Profissional em Inovação em Biblioteconomia e em Gestão de
Unidades de Informação
Ações:
- Análise pelo CEPG do processo de abertura do Curso de Mestrado Profissional em Inovação em
Biblioteconomia e em Gestão de Unidades de Informação.
- Reuniões do grupo proponente com as seguintes câmaras do CEPG: Legislação e Normas e
Acompanhamento e Avaliação de Cursos.
- Apresentação, pelos proponentes, da proposta do curso para a plenária do CEPG em sessão
ordinária pública.
- Debate sobre a pertinência da proposta e aprovação pelo CEPG da proposta de criação do curso
de Mestrado Profissional em Inovação em Biblioteconomia e em Gestão de Unidades de Informação.
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Produto:
Aprovação de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu
Ações:
- Análise pelo CEPG dos processos de abertura de novos cursos de Pós-graduação Lato Sensu.
- Aprovação pelo CEPG dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública, Ortodontia,
Hemoterapia, Nutrição Clínica, Terapia Nutricional em Pediatria, MBA Empreendedorismo Gestão de
Novos Negócios, MBA em Gestão de Transporte de Cargas e Gestão da Tecnologia (Tech
Management).
Produto:
Aprovação de Residência Médica em Neurocirurgia
Ações:
- Análise da proposta de Residência Médica em Neurocirurgia pela Comissão de Residência Médica
(COREME) da UFRJ.
- Análise e aprovação pelo CEPG da Residência Médica em Neurocirurgia.
- Credenciamento da Residência Médica em Neurocirurgia submetida à Comissão Estadual de
Residência Médica do Rio de Janeiro (CEREMERJ) e à Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM).
Produto:
Resolução CEPG - Nº 01/2018
Ações:
- Estudos para preparação da minuta da resolução que “dispõe sobre o uso do nome social por
estudantes transgêneros, travestis e transexuais, dos cursos de pós-graduação, nos registros
acadêmicos”.
- Discussão e aprovação pelo CEPG da resolução nº 01, em 20 de julho de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Resolução CEPG - Nº 02/2018
Ações:
- Estudos para preparação da minuta da resolução que altera artigos das resoluções CEPG 02/2002,
04/2012 e 01/2006, que tratam de aspectos formais dos trabalhos de conclusão, “objetivando adequar
as normas da UFRJ para o incremento do intercâmbio e cooperação internacionais”.
- Discussão e aprovação pelo CEPG da resolução nº 02, em 20 de julho de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Resolução CEPG - Nº 03/2018
Ações:
- Formação de Grupo de Trabalho no âmbito do CEPG para estudar o tema das ações afirmativas
nos Programas de Pós-graduação.
- Levantamento das ações afirmativas já adotadas pelos Programas de Pós-graduação da UFRJ.
- Preparação da minuta da resolução que trata sobre “a adoção de cotas nos Cursos de PósGraduação stricto sensu da UFRJ”.
- Discussão e aprovação pelo CEPG da resolução nº 03, em 23 de outubro de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Resolução CEPG - Nº 04/2018
Ações:
- Formação de Grupo de Trabalho no âmbito do CEPG para estudar o tema da regulamentação do
estágio pós-doutoral, analisando demandas da UFRJ e experiências de outras universidades.
- Preparação pelo grupo de Trabalho de minuta da resolução para a criação e regulamentação do
Programa Institucional de Pós-doutorado na UFRJ.
- Discussão e aprovação pelo CEPG da resolução nº 04, em 21 de setembro de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
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Produto:
Resolução CEG/CEPG - Nº 01/2018
Ações:
- Estudo e elaboração de minuta de resolução pela Câmara Mista CEG/CEPG.
- Discussão e aprovação pelo CEG/CEPG da resolução conjunta nº 01, que “estabelece Normas para
o Funcionamento da Câmara Mista CEG/CEPG”, em 7 de dezembro de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Resolução CEG/CEPG - Nº 02/2018
Ações:
- Estudo e elaboração de minuta de resolução pelo Comitê PIBIC e pela Câmara Mista CEG/CEPG.
- Discussão e aprovação pelo CEG/CEPG da resolução conjunta nº 02, que “Dispõe sobre a Política
Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro”, em 7
de dezembro de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Editais 646/2018, para a categoria de Professor Visitante (PV), e 647/2018, para a categoria de
Professor Visitante Sênior (PVS)
Ações:
- Avaliação, pelo CEPG, dos editais aprovados em 2017 e dos resultados alcançados.
- Estudo e elaboração de minuta de edital pela Câmara de Corpo Docente e Pesquisa do CEPG.
- Discussão e aprovação pelo CEPG dos editais 646/2018, para a categoria de Professor Visitante
(PV), e 647/2018, para a categoria de Professor Visitante Sênior (PVS), em 29 de junho, com oferta
de 05 vagas por edital.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação para o corpo social da UFRJ.
- Recebimento de 20 processos preparados e encaminhados pelos Programas de Pós-graduação
para concorrer ao edital de Professor Visitante e 18, para Professor Visitante Sênior, que foram
analisados por consultores ad hoc e pela Câmara de Corpo Docente e Pesquisa do CEPG.
- Elaboração e apresentação de relatório ao CEPG, que homologou o resultado final.
- Divulgação do resultado final para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Edital I Prêmio Ações Afirmativas (Edital CEPG Nº 678/2017 de 06 de outubro de 2017)
Ações:
- Instituição pela PR2, conforme o art.12 do Edital, de Comissão de Premiação formada por
especialistas, para julgar os trabalhos.
- Elaboração, pela comissão julgadora, de relatório, que foi apresentado ao CEPG.
- Organização e realização da cerimônia de Premiação, em parceria com o Parque Tecnológico da
UFRJ, que também é responsável pelo aporte dos recursos ao prêmio.
- Foram outorgados prêmios em dinheiro, nos valores de sete, três e dois mil reais, respectivamente,
para os três primeiros colocados, e mil reais a dois trabalhos merecedores de menções honrosas.
Produto:
Edital II Prêmio Ações Afirmativas
Ações:
- Estudo do relatório produzido pela comissão julgadora referente à primeira edição do prêmio e
preparação de minuta de edital do II Prêmio de Ações Afirmativas, que será outorgado em parceria
com o Parque Tecnológico da UFRJ, responsável pelo aporte dos recursos.
- Discussão e aprovação do edital CEPG Nº 696, II Prêmio de Ações Afirmativas, em 25 de julho 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ, divulgação do edital e recebimento de inscrições.
Produto:
Edital Distribuição de Bolsas de Mestrado para alunos cotistas matriculados em Programas de PósGraduação da UFRJ, como ação afirmativa
Ações:
- Estudo e preparação de minuta de edital, a partir de parceria com o Parque Tecnológico da UFRJ,
que é o responsável pelo aporte dos recursos.
- Discussão e aprovação pelo CEPG do edital Nº 911, de 01 de novembro de 2018, “que regulamenta
a distribuição de Bolsas de Mestrado para alunos cotistas matriculados em Programas de PósGraduação da UFRJ como ação afirmativa”.
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- Publicação no Boletim da UFRJ, divulgação do edital e recebimento de inscrições.
Produto:
Edital Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018
Ações:
- Estudo e preparação pelo Comitê PIBIC de minuta de edital.
- Discussão e aprovação do edital CEG/CEPG Nº 98, de 21 de fevereiro de 2018.
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação do edital.
Produto:
Edital 9ª Semana de Integração Acadêmica (SIAc-2018)
Ações:
- Estudo e preparação pela Comissão Organizadora da 9ª SIAc da minuta de edital.
- Discussão e aprovação do edital CEG/CEPG Nº 196, de 27 de abril de 2018. Este edital foi retificado
pelo edital (nº 247/2018).
- Publicação no Boletim da UFRJ e divulgação do edital.
Produto:
Grupos Temáticos do CEPG
Ações:
- Considerando o grande volume de temas a serem objeto de análise e acompanhamento pelo CEPG,
foram formados grupos temáticos para, junto à equipe da PR2, abordar, durante o ano de 2018, os
temas: Criação, Avaliação e Acompanhamento de Cursos de Pós-graduação Lato Sensu;
Acompanhamento dos Cursos Stricto Sensu; Pós-Doutorado e Egressos; Critérios para a avaliação
de propostas de Cursos Novos de Pós-graduação Stricto Sensu; Reconhecimento de Diplomas;
Residência Médica; Internacionalização e Cooperação Internacional; Relação Pós-Graduação e
Extensão; Ações Afirmativas; Orçamento da Pós-Graduação e Marco Legal e Políticas de Patentes.
- Os grupos temáticos realizaram reuniões periódicas e apresentaram relatórios parciais de trabalho
ao conjunto do CEPG para debate.
Produto:
Relatório Final do Grupo de Estudo e Acompanhamento da Pós-graduação Stricto Sensu (CEPG /
UFRJ)
Ações:
- Apresentação ao CEPG do Relatório Final do Grupo de Estudo e Acompanhamento da Pósgraduação Stricto Sensu, reunindo o resultado dos trabalhos desenvolvidos entre agosto de 2016 a
julho de 2018, com o objetivo de construir uma base de conhecimento da Pós-graduação Strictosensu da UFRJ.
- Discussão do documento no CEPG.
- Divulgação do relatório para o corpo social da UFRJ.
Produto:
Integração entre as câmaras do CEPG
Ações:
- Realização de reuniões periódicas da presidente do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG),
a Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa, com os Presidentes de Câmaras do referido Conselho,
para identificar temas e questões relacionados à Pós-graduação e à Pesquisa na UFRJ a serem
pautados para a discussão no Conselho.
Produto:
Acompanhamento e formulação de políticas visando ao desenvolvimento da pós-graduação e
pesquisa na UFRJ
Ações:
-Realização de reuniões semanais.
- Análise de processos relacionados a: emissão e reconhecimento de diplomas, acordos e contratos
de cooperação acadêmica e científica, aprovação de cursos novos, reformulação didática e mudanças
de regulamentos dos programas e/ou cursos de pós-graduação, dentre outros temas.
- Acompanhamento da elaboração do Projeto Institucional de Internacionalização em resposta ao
edital Capes PrInt.
- Acompanhamento das etapas de seleção de projetos para representar a UFRJ nas chamadas CTInfra da Finep.
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- Discussão em plenário do CEPG de temas diversos. Durante o ano de 2018, foram pautados debates
sobre Ações Afirmativas na Pós-graduação, Reconhecimento de Diplomas, Plataforma Carolina Bori,
Avaliação da Pós-graduação, Ações de segurança da Prefeitura Universitária da UFRJ,
Pertencimentos Temporários no Âmbito da Pós-Graduação da UFRJ, Edital CAPES – PrInt, Plano de
Cooperação e Intercâmbio Internacionais da UFRJ para 2018-2022, Plenária de Programas de PósGraduação de Ensino e Formação Docente, Complexo de Formação de Professores, Programa
Institucional de Iniciação Científica, Câmara Técnica de Ética e Pesquisa e Calendário Acadêmico.
Produto:
Reformulação dos procedimentos para solicitação de reconhecimento de diplomas
Ações:
- Estudo e discussão por Grupo temático do CEPG e equipe da PR2 acerca das normativas do MEC
sobre reconhecimento de Diplomas obtidos no Exterior e as potencialidades da Plataforma Carolina
Bori para a tramitação de processos.
- Acesso à Plataforma Carolina Bori para montagem de tutorial usado como material de apoio para
as discussões.
- Levantamento preliminar junto aos PPGs sobre sua capacidade numérica de recebimento e análise
de processos de reconhecimento por ano, por nível e curso.
- Levantamento dos processos de cotutelas registrados na PR2.
- Reuniões da Câmara de Legislação e Normas do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG),
com o Grupo temático do CEPG responsável por acompanhar o tema e a equipe da PR2 para discutir
e propor minuta de resolução em substituição à CEPG 01/2009, que trata do tema.
- Apresentação e discussão no CEPG da proposta de nova resolução.
- Com a Plataforma Carolina Bori (MEC) totalmente operante a partir do segundo semestre de 2018,
o CEPG aprovou o seu uso para a completa tramitação dos processos de reconhecimento.
Produto:
CEPG itinerante
Ações:
- O CEPG realizou sessões plenárias, mediante convite, no Museu Nacional, em 29 de junho, e no
CCMN, em 23 de novembro, ocasiões em que os conselheiros conheceram o espaço das unidades
e dialogaram com o corpo social local.
Produto:
Oferta das disciplinas “Educação, Ética e Sociedade” e “Rio de Janeiro: desafios e perspectivas” para
todos os alunos da Pós-graduação da UFRJ.
Ações:
- Proposição pela Plenária de Pós-Graduação em Educação e Ensino da UFRJ da PR-2 da disciplina
em “Educação, Ética e Sociedade”.
- Proposição pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ da
disciplina “Rio de Janeiro: desafios e perspectivas”.
- Análise e aprovação pelo CEPG das propostas de disciplinas, registro no Siga para oferta no
segundo semestre letivo.
Premiações de trabalhos acadêmicos desenvolvidos no âmbito dos Programas de Pósgraduação e do Programa de Bolsas de Iniciação Científica
Produto:
Premiação no Prêmio CAPES de Teses 2018
Ações:
Divulgação do edital e, posteriormente, do resultado do Prêmio. Foram premiados os trabalhos de:
 Luiz Ricardo da Costa Vasconcellos, do Programa de Imunologia e Inflamação do Instituto
de Microbiologia Paulo de Góes, orientado pelos Professores Leonardo Travassos e Marcelo
Bozza, da área de Ciências Biológicas III, que também recebeu o Grande Prêmio da área
Ciências Biológicas.
 Luan Pereira Diniz, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfológicas da UFRJ,
orientado pelos professores Flávia Carvalho Alcântara Gomes e Luciana Ferreira Romão, na
área de Ciências Biológicas II.
 João Carlos Tavares da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Letras (Letras
Vernáculas), orientado pelo professor Carlos Alexandre Gonçalves, na área de Linguística e
Literatura.
Receberam Menção honrosa:
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Fernando Tadeu de Araújo Lima, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, orientado
pelo professor Rodrigo Cury Paraízo, na área de Antropologia/ Arqueologia.
Suane Felippe Soares, do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde
Coletiva, orientado pela professora Maria Clara Marques Dias, na área deSaúde Coletiva.
Sagid Salles Ferreira, do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica, orientado por
Otávio Bueno, na área de Filosofia.
Erika Fernandes-Pinto do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de
Comunidades e Ecologia Social, orientada por Marta de Azevedo Irving, na área de
Psicologia.

Produto:
Indicações para o Prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica CNPq
Ações:
- Elaboração pelo Comitê PIBIC de regulamento para seleção dos indicados ao prêmio representando
a UFRJ.
- Divulgação do regulamento e recepção de inscrições. No total, foram 49 bolsistas inscritos; 14 para
a categoria Tecnológica, 16 para a categoria de Humanas, Letras e Artes e 29 para a categoria de
Ciências da Saúde.
- Seleção interna, seguindo três etapas: análise de documentação pelo Comitê PIBIC e pré-seleção
de 5 bolsistas por categoria; apresentação oral dos resultados das pesquisas dos pré-selecionados;
escolha final de 3 bolsistas.
- Divulgação do resultado final, a ser encaminhado ao CNPq, ao corpo social da UFRJ. O resultado
final, por grande área, é:
 Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Lucas Ferreira Bernardino
 Ciências da Vida: Viviane Valença
 Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes: Tais Cristina Pinheiro Capucho
Aos bolsistas pré-selecionados, mas não indicados para o Prêmio, foram concedidas menções
honrosas. São eles:
 Ciências Exatas, da Terra e Engenharias: Vinícius Cardoso, Camila de Sá Freitas, Carolina
Lazzari, Gabriel Fontes
 Ciências da Vida, Raiane Ferreira, Lucas Ascari e Raphael Pereira
 Ciência e Humanas Letras e Artes: Arthur Rafael Dias dos Santos, Lucas Almeida de Melo,
Gisele Soares de Oliveira Faria e Gabriel Braz de Oliveira
III- Relação da PR2 com o corpo social e diferentes instâncias da UFRJ
Produto:
Participação, como membro, no Conselho de Relações Internacionais, instância vinculada à Diretoria
de Relações Internacionais da UFRJ.
Ações:
- Participação nas reuniões mensais para discussão de temas relacionados à política institucional de
cooperação internacional.
Produto:
Participação, como membro, no Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, instância consultiva
da Reitoria
Ações:
- Participação nas reuniões mensais do Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva e na
Comissão Executiva, para discussão, elaboração e suporte ao desenvolvimento e implementação da
política institucional em acessibilidade.
Produto:
Interlocução regular e permanente com os programas de pós-graduação
Ações:
- Realização de atendimentos e reuniões, durante todo o ano, da equipe da PR2 com os
coordenadores de Pós-graduação, docentes, discentes e pesquisadores que demandaram,
objetivando discutir questões específicas.
- Reuniões da equipe PR2 com os coordenadores de Pós-graduação do CCMN em 15 de março e 23
de novembro.
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- Comunicação por meio de boletins, emails e redes sociais com as coordenações dos PPGs, com
informes, notícias referentes a editais e comunicações das agências.
Produto:
Seleção para indicação ao Schmidt Science Fellowship Program
Ações:
-Divulgação da seleção e recebimento de inscrições.
- Organização e realização do processo seletivo, com a participação de pesquisadores da UFRJ
convidados para este fim.
- Publicização e envio da lista de indicados para a Schmidt Science & Rhodes Trust.
Produto:
Seleção interna para indicação de trabalho ao Prêmio Péter Murányi- 2019
Ações:
-Divulgação da seleção e recebimento de inscrições.
- Organização do processo de indicação.
- Comunicação e envio à Fundação Péter Murányi do trabalho indicado.
Produto:
Complexo de Formação de Professores da UFRJ
Ações:
- Participação nas reuniões de construção do Complexo de Formação de Professores, para reflexão
conjunta e debates objetivando a construção da proposta, com atenção à formação em nível de pósgraduação.
Produto:
Fomento à Cultura de Inovação na UFRJ
Ações:
-Preparação, oferta e realização dos cursos e minicursos: “Empreendedorismo e Inovação”; “Desenho
de Trajetórias Inovadoras”; “Práxis Inovadora”, “Trabalho e contemporaneidade: cartografias
inovadoras na economia criativa”; “Busca em banco de patentes (pesquisa) - componentes da
redação de Patentes”.
-Participação em disciplinas ofertadas em Programas de Pós-graduação da UFRJ (Ciência de
Alimentos e Gestão de Nits/Profinit).
-Diálogo acadêmico com o Laboratório de Trajetórias Inovadoras para empreendedores residentes, o
Universidade das Quebradas e o Programa Trajetórias Convergentes.
-Desenvolvimento de parcerias, com diferentes ações junto a projetos de inovação social, com o
PACC - Programa Avançado de Cultura Contemporânea/Universidade das quebradas/Faculdade de
Letras, Incubadora de Empresas da Coppe, Parque Tecnológico, Labfuzzy, LTDS/Coppe, IPPMG,
Instituto de Psiquiatria/Clube da Esquina, Instituto de Nutrição e Sistema de Alimentação, NIDES/CT,
Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares, HUB de Inovação da UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Alimento,
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Nits/Profinit, LASIN/ USIS - Rede Latino Americana de
Inovação Social e Unidade de Suporte à Inovação Social,Alunos Contadores de Histórias.
- Realização da Feira Agroecológica, projeto de apoio à agricultura familiar e produção agroecológica
na perspectiva do comércio justo e direto e fomento a estudos voltados à temática.
- Apoio técnico e promoção de articulação do Mercado Vivo, espaço de experimentação de novas
formas de consumo por meio do compartilhamento e da troca de bens materiais e imateriais.
- Articulação de todas as iniciativas em agroecologia existentes na UFRJ (Rede de Agroecologia) com
a perspectiva de ampliar a produção do conhecimento e as ações neste campo.
-Palestra “Contexto, desafios e circunstâncias do (des)envolvimento na Cadeia Produtiva da Música”
para profissionais da cadeia produtiva da música, no Auditório Oi Futuro, em 06 de setembro.
Produto:
Aplicação gratuita de 600 testes para discentes de Pós-graduação da UFRJ
Ações
Articulação com a Coordenação Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras da UFRJ para divulgação
das inscrições no TOEFL-ITP, via programas de pós-graduação.
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Organização e/ou participação em eventos
Produto:
Participação no XXXIV Encontro Nacional de Pró-Reitores, com o tema “Conhecimento, Soberania e
Desenvolvimento Nacional” (UFSC, 24 a 26 de outubro)
Ações:
- Preparação prévia para a participação no encontro, por meio de leitura e produção de documentos.
- Participação nas reuniões das seções Sudeste e Universidades Federais do Foprop, para discutir
temas específicos e participar do encaminhamento de decisões.
- Participação como ouvinte em todas as sessões de exposição realizadas durante o evento.
- Participação na Assembleia Geral.
- Realização de reuniões com a Diretoria de Avaliação, Diretoria de Bolsas e Diretoria de Relações
Internacionais da CAPES para consultoria sobre temas específicos concernentes à UFRJ.
Produto:
Participação da PR2 no Conhecendo a UFRJ 2018, evento realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio na
Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ (Cidade Universitária - Ilha do Fundão) e
coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão.
Ações:
- Participação nas reuniões de planejamento e organização do evento;
- Convite aos Programas de Pós-graduação da UFRJ a encaminharem seus materiais de divulgação
(folders, cartazes, livretos, etc.) para distribuição ao longo do evento.
- Solicitação de sugestões de projetos às Decanias a serem apresentados durante o evento. Convite
aos coordenadores de pesquisa indicados. Durante o evento houve a apresentação de sete
projetos de pesquisa desenvolvidos por Programas de Pós-Graduação da UFRJ de diversas áreas.
- Montagem de dois estandes para a divulgação de materiais relacionados à pós-graduação e à
pesquisa;
- Seleção de dois bolsistas para auxiliar nos estandes da PR-2 por meio do edital nº 147/2018
chamada para seleção de bolsistas e estudantes curriculares do evento Conhecendo a UFRJ – edição
2018.
- Elaboração de uma apresentação com slides sobre a Pós - Graduação e Pesquisa da UFRJ
(disponível
<https://www.facebook.com/pr2ufrj/videos/conhecendo-a-ufrj/479016302530474/>),que
foi
reproduzida nos estandes da PR-2.
- Atualização de conteúdo do folder produzido para a edição de 2017, que foi distribuído durante o
evento.
Produto:
Realização da 9ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ – 9ª SIAc/UFRJ-2018, ocorrida no
período de 15 a 21 de outubro, reunindo os eventos 40ª Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica,
Artística e Cultural (JICTAC), 15º Congresso de Extensão, 10ª Jornada de Pesquisa e Extensão da
UFRJ-Macaé, 5ª Jornada de Formação Docente – PIBID e a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT/UFRJ).
Ações:
- Participação na Coordenação Geral da SIAc, nas atividades de planejamento, preparação e
divulgação do edital, inscrições, análise de resumos, montagem da programação, realização e
avaliação.
- Efetivação e acompanhamento dos alunos bolsistas que auxiliam às coordenações de locais dos
Campi/ Centros na realização da SIAc. Foram distribuídas 21 bolsas, com vigência de maio a
dezembro de 2018.
- Procedimentos para a disponibilização e distribuição de repasse de verba para auxílio à realização
da SIAc nos Campi/Centros.
- Convite e viabilização da participação de bolsistas PIBIC, PIBICT e PIBIC-EM como comunicadores
no ‘Encontro de Bolsistas’, uma das atividades da SIAc, que tem como objetivo reunir bolsistas para
troca de experiências e incentivo aos alunos não bolsistas a ingressarem nos programas de Iniciação
Científica e Extensão da UFRJ.
- Convite e viabilização da participação de Avaliadores Externos. Como parte das exigências do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq relacionadas ao Programa
de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, faz-se necessário a participação de avaliadores externos,
que sejam bolsistas de produtividade do CNPq, para que venham acompanhar a Semana de
Integração Acadêmica - SIAc e, na ocasião, avaliar os processos e resultados alcançados pelo PIBIC
no âmbito da UFRJ. Em 2018, participaram da SIAc 13 Avaliadores Externos/CNPq, vinculados às
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universidades UENF, UERJ, UEZO, FIOCRUZ, PUC-Rio, Observatório Nacional, UNIRIO, UFF e
UFPR.
Produto:
Participação no V ABERLING (Programa de Pós-graduação em Linguística, 14 de março)
Ações:
- Preparação, realização de palestra e discussão com o público sobre Ações Afirmativas e
Cooperação Internacional na UFRJ.
Produto:
Participação no Primeiro Encontro dos Gestores Internacionais da UFRJ de 2018 (26 de junho)
Ações:
- Preparação, realização de palestra e discussão com o público sobre a construção do Projeto
Institucional de Internacionalização em resposta ao Edital Capes PrInt e Cooperação Internacional na
UFRJ.
Produto:
Palestras e aulas ministradas sobre Propriedade Industrial
Ações:
- Com o objetivo de difundir a reflexão sobre propriedade intelectual, mediante convite, foram
ministradas palestras, pela equipe da Agência UFRJ de Inovação, em diferentes unidades da UFRJ
(NCE, Incubadora de Empresas da COPPE, Biblioteca Central do CCS, Programa de Engenharia
Biomédica da COPPE.
- Tendo como meta suscitar discussões sobre a questão da Propriedade Intelectual, foram ministradas
aulas em disciplinas ofertadas em cursos de graduação em Engenharia de Computação, Química
(Escola de Química), Engenharia e Química Industrial, Microbiologia Instituto de Microbiologia),
Biologia (NUPEM/Macaé).
- Ampliando a discussão para além da UFRJ, foi ministrada palestra na UFMG sobre o tema e houve
participação no debate “Guerra de Patentes”, promovido pelo Centro Cultural da Justiça Federal do
Rio de Janeiro.
Produto:
Encontro da Regional Sudeste do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia- FORTEC (dias 2 e 3 de agosto de 2018).
Ações:
- Participação do Coordenador da Agência UFRJ de Inovação, Vice Coordenador do FORTEC de
2015 a 2018, na organização do evento, ocorrido em Belo Horizonte.
Produto:
XII Encontro Anual de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia- FORTEC (dias 15 e 19
de outubro de 2018).
Ações:
- Participação do Coordenador da Agência UFRJ de Inovação, Vice Coordenador do FORTEC de
2015 a 2018, na organização do evento, realizado no Rio de Janeiro.
Produto:
Estande na I Feira de Inovação Biotecnológica do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG)
da UFRJ.
Ações:
- Reunião e eventual produção de materiais de divulgação da Agência UFRJ de Inovação.
- Montagem de dois estandes para a divulgação de materiais relacionados à propriedade intelectual.
Produto:
Participação no projeto “Hoje nossa escola é a Universidade”, promovido pelo Instituto de
Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) da UFRJ.
Ações:
- Pesquisa prévia e preparação de jogo da memória com as principais invenções brasileiras.
- Apresentação do jogo para os alunos do ensino básico de Escola Pública.
Produto:
Participação no 1º Encontro de Educação Empreendedora na América Latina (Universidade Municipal
de São Caetano do Sul, 08 a 10 de maio)
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Ações:
- Preparação do paper Inovação como projeto de vida: desafios aos projetos de [des]envolvimento,
para apresentação no Painel Boas práticas na Educação Empreendedora.
Produto:
Participação no V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo (UFBA, 08 a 10 maio de 2018)
Ações:
- Preparação e apresentação de palestra sobre processos de gentrificação: o caso do Porto do Rio
de Janeiro.
Produto:
Evento Médicos sem Fronteiras (23 de outubro de 2018)
Ações:
- Articulação e organização de evento em parceria com a organização Médicos sem Fronteiras para
apresentação das possibilidades de atuação profissional junto ao grupo.
Produto:
Workshop Mosaico de Fatores Críticos (08 de novembro de 2018)
Ações:
- Articulação com a Unidade de Suporte de Inovação Social (USIS), projeto de extensão
multidisciplinar da UFRJ, e organização conjunta da atividade, voltada para os inovadores sociais
participantes do ciclo 2018 da USIS.
Produto:
Visita da delegação de pesquisadores do Brasil e da Suíça à UFRJ, como atividade do AcademiaIndustry Training – AIT (29 de novembro de 2018)
Ações:
- Articulação com o Swissnex Brazil, o Parque Tecnológico, o HUB UFRJ e a Incubadora de Empresas
da Coppe para organização conjunta da visita.
Produto:
Participação na Semana Global do Empreendedorismo 2018 (12 e 13 de novembro de 2018)
Ações:
- Organização e coordenação, em parceria com o SEBRAE, o Parque Tecnológico e a Incubadora de
Empresas da Coppe, dos eventos “Matéria (Prima) Empreendedorismo – encontro docente”,
“Interação Empresas Juniores e startups” e “Conexões Empreendedoras UFRJ: alunos em ação”,
atividades da Semana Global de Empreendedorismo 2018.
Produto:
Participação no VI Congreso Internacional em Sostenibilidad Ambiental com Responsabilidad Social
(UNIMETA,Colômbia, 23 e 24 de agosto de 2018)
Ações:
- Preparação e apresentação do paper “Responsabilidad social como futuro de los jóvenes - Diseño
de trayectorias emprendedoras como respuesta a los desafíos contemporâneos”.
Produto:
Participação no 5º Simpósio Internacional de Educação Empreendedora (Escola de Negócios do
Sebrae – SP, 4 de setembro de 2018)
Ações:
- Preparação e apresentação do paper “Por que inovar e empreender como projeto de vida e os
desafios e as visões de futuro?”
Produto:
Participação no II Encontro de Sensibilização UFRJ pela Acessibilidade (16 e 17 de maio de 2018)
Ações:
- Participação nas discussões relacionadas às dificuldades enfrentadas pelas pessoas com
deficiência no cotidiano acadêmico e as soluções que vêm sendo desenvolvidas na UFRJ para a
conquista de um convívio igualitário e de um ambiente, de fato, acessível e inclusivo.
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Produto:
Participação nos Workshops sobre Comunidade de Práticas Educação Empreendedora no CER
(Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora) e na FDC (Fundação Dom Cabral), em
Belo Horizonte, em 5 de outubro e 10 e 11 de dezembro de 2018, respectivamente.
Ações:
- Presença nos encontros, que tiveram como objetivo reunir estudiosos e pesquisadores para
compartilhar, debater e validar métodos capazes de gerar impacto na disseminação do
empreendedorismo e das práticas pedagógicas empreendedoras.
Produto:
Participação na Feira de Empreendedorismo Social/FND, evento organizado pela Faculdade Nacional
de Direito em 20 de junho de 2018.
Ações:
- Atendimento aos empreendedores sociais para tirar dúvidas e prestar orientações.
Produto:
Workshop Redes e Empreendedorismo Social no Século XXI, com Carlos Nepomuceno da FIOCRUZ,
em 25 de junho de 2018.
Ações:
- Organização da atividade, vinculada ao projeto Caminhos da Inovação.
Produto:
Workshop Métricas para manutenção de portfólio de patentes: estudo de caso das patentes
farmacêuticas da Fundação Oswaldo Cruz, com Karoline da Mota Coelho da FIOCRUZ, em 24 de
outubro de 2018.
Ações:
- Organização da atividade, vinculada ao projeto Caminhos da Inovação.
Produto:
Programa Trajetórias Convergentes no Parque Tecnológico da UFRJ, 07 a 28 de agosto de 2018.
Ações:
- Realização da atividade, vinculada ao Programa de Vivência Intensiva, tendo como objetivo central
a criação de uma ambiência que permita aos colaboradores aprofundarem conhecimento em relação
aos setores que atuam e que pretendem atuar, a partir de uma ampla análise dos fatores críticos,
oportunidades, desafios e tendências, colaborando para uma melhor compreensão do papel do
Parque no Ecossistema de Inovação.
Produto:
X Encontro Sabores e Saberes, 29 a 30 de agosto de 2018.
Ações:
Organização da atividade, em parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro/INJC da UFRJ,
como parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, com atividades científicas e culturais
em torno do tema Alimentação, tais como exposições, apresentação de trabalhos, debates e oficinas
culinárias coordenadas.
Políticas de comunicação e de apoio às atividades de ensino e pesquisa
Produto:
Auxílio financeiro aos cursos de mestrado profissional e aos programas recém-criados com a verba
PROAP da PR2
Ações:
Levantamento dos cursos de mestrado profissional e dos programas recém-criados.
Procedimentos administrativos para a disponibilização e distribuição dos recursos financeiros.
Produto:
Reestruturação da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP), em andamento.
Ações:
- Nomeação das professoras Sônia Vasconcelos e Raquel Tardin para coordenar as atividades de
reestruturação da Câmara Técnica de Ética em Pesquisa (CTEP).
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-Reuniões periódicas das professoras coordenadoras da reestruturação com a equipe da PR2 para
discutir competências, organização, funcionamento e relacionamento da CTEP com outras instâncias
da UFRJ, como a Ouvidoria.
- Apresentação de relatório dos avanços alcançados na reestruturação ao CEPG.
Produto:
Distribuição das bolsas de mestrado e doutorado da cota de bolsas da Pró-Reitoria
Ações:
-Elaboração e divulgação da chamada.
- Recepção, análise e hierarquização dos dados sobre o número de alunos matriculados nos cursos
elegíveis à bolsa, número atual de alunos bolsistas; implantação e/ou aprovação de ações afirmativas;
nota do PPG nas duas últimas avaliações da Capes e a inexistência de bolsas ociosas.
- Divulgação do resultado, implantação das bolsas e acompanhamento administrativo dos bolsistas.
Produto:
Apoio aos Programas de Pós-graduação do Museu Nacional
Ações:
- Reuniões periódicas com o corpo social dos Programas de Pós-graduação do Museu Nacional.
- Interlocução com a Faperj, a Capes e o Museu Smithsonian para liberação de recursos
emergenciais, concessões de bolsas, lançamento de editais específicos para a concessão de auxílios
individuais aos pesquisadores.
- Organização, em parceria com os Programas de Pós-graduação do Museu Nacional, da visita de
técnicos da CAPES, no dia 9 de novembro, e de coordenadores de áreas da CAPES, no dia 04 de
dezembro.
- Reunião, durante o XXXIV Encontro Nacional de Pró-Reitores, com as diretorias de Avaliação e
Programas de Bolsas da CAPES para debater formas de apoio da agência aos Programas de Pósgraduação do Museu Nacional.
Produto:
Preparação de Proposta de Edital Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018
Ações:
-Reuniões periódicas do Comitê PIBIC e da equipe PR2 para analisar o edital anterior e preparar uma
nova proposta para submissão ao CEG e CEPG.
- Introdução de duas principais modificações em relação ao edital anterior: a simplificação de pedido
para apenas um Projeto, mantendo o direito de solicitar até 2 bolsas e a possibilidade daquele
estudante que faz estágio não-obrigatório receber bolsa PIBIC.
Produto:
Processo de Seleção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018
Ações:
- Divulgação do edital.
- Diálogo com os pesquisadores para sanar dúvidas relacionadas ao edital e ao sistema online de
inscrição.
- Acompanhamento de todas as etapas da seleção.
- Elaboração da síntese final do processo de seleção: 1680 pesquisadores solicitaram um total de
2842 bolsas; foram distribuídas 1039 bolsas PIBIC-UFRJ, 758 PIBIC-CNPq(o CNPq concedeu 15
bolsas adicionais no mês de dezembro/18) e 69 bolsas PIBITI-CNPq, atendendo a 1579
pesquisadores.
Produto:
Acompanhamento dos recursos apresentados ao Conselho Superior da Capes face à Avaliação
Quadrienal
Ações:
- Recepção e organização do material para envio de recurso à CAPES junto ao Conselho Superior.
- Acompanhamento, por meio da página eletrônica da Capes, do resultado do julgamento dos
recursos.
- Divulgação dos resultados.
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Produto:
Habilitação dos pesquisadores da UFRJ para o acesso ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – SisGen
Ações:
- Realização de reuniões com os pesquisadores para discussão sobre o Sisgen.
- Criação de comissão com representantes indicados pelos centros diretamente envolvidos com a
gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.
- Estabelecimento de procedimento padrão para envio de informações à PR2.
- Verificação de vínculo e habilitação de pesquisadores no sistema.
Produto:
Organização da Seleção de projetos para representar a UFRJ em resposta às Chamadas Públicas
CT-Infra 03/2018 e 04/2018.
Ações:
- Divulgação dos editais FINEP.
- Organização da pré-inscrição.
- Análise, por comissão formada pela equipe da PR2 e conselheiros do CEPG, das pré-inscrições.
- Divulgação das pré-inscrições aprovadas.
- Recebimento e organização dos dados dos projetos submetidos à seleção interna.
-Organização e divulgação do calendário das apresentações públicas dos projetos para o Comitê
Assessor da PR2.
- Acompanhamento das apresentações públicas dos projetos.
- Acompanhamento da elaboração de relatório final pelo Comitê Assessor de Avaliação das propostas
submetidas às Chamadas Públicas CT-Infra 03/2018 e CT-Infra 04/2018, com a indicação dos
projetos selecionados, que foi submetido à avaliação do Conselho Universitário (CONSUNI).
- Elaboração dos textos introdutórios dos projetos institucionais, preenchimento de formulários e envio
via FAP-FINEP e entrega à Finep: dois para concorrer ao edital CT-Infra 03/2018, nas linhas temáticas
1 (Manutenção de Equipamentos) e 2 (Biotérios) , e cinco no edital CT-Infra 04/2018, para concorrer
nas linhas temáticas 1 (Ciências Biomédicas); 2 (Engenharias), 3 (Biotecnologia), 4 (Ciências Sociais)
e 5 (Nanotecnologia).
-Acompanhamento da publicação e divulgação dos resultados preliminares das Chamadas Públicas
CT-Infra 03/2018 e CT-Infra 04/2018.
- Produção e envio à FINEP de recursos referentes aos projetos não aprovados.
Produto:
Encaminhamento de propostas da UFRJ em resposta à Carta Convite MCTIC/FINEP/CT-Infra
01/2018
Ações:
- Diálogo com os elegíveis à Carta Convite no âmbito da UFRJ.
- Encaminhamento dos documentos exigidos em resposta à carta convite à Finep.
Produto:
Acompanhamento dos PROINFRAS 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014
Ações:
- Organização e arquivamento (digital e físico) da correspondência referente aos Proinfras.
- Elaboração e manutenção de histórico dos Proinfras vigentes.
- Contato permanente com a FUJB no que se refere a esclarecimentos e acompanhamento dos
Proinfras em execução.
- Contato permanente com a FINEP no que se refere a esclarecimentos e acompanhamento dos
Proinfras em execução.
- Elaboração, emissão, envio e recepção de documentos referentes aos trâmites necessários para o
desenvolvimento dos Proinfras em execução.
- Contato permanente com professores coordenadores dos diversos subprojetos dos Proinfras
vigentes para solicitação de documentos e orientações no que tange a questões administrativas
referentes à etapa de execução dos diversos convênios.
- Participação nas reuniões mensais sobre os Proinfras em execução com a FUJB, realizando o
acompanhamento dos convênios e confeccionando as atas das reuniões.
- Participação em reunião na FINEP para acompanhamento dos Proinfras e confecção da respectiva
ata.
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Produto:
Atendimento ao corpo social da UFRJ e a interessados em geral para esclarecimentos sobre patentes,
modelos de utilidade, parcerias e transferência de tecnologia.
Ações:
- Recebimento de consultas, por meio digital, que foram analisadas e respondidas.
- Atendimentos presenciais, derivados da consulta digital.
Produto:
Plano de Desenvolvimento Institucional da PR2
Ações:
- Revisão e atualização do texto referente à PR2, com a inclusão de metas para os próximos anos.
Produto:
Participação da UFRJ rankings internacionais, Censo INEP e Relatório CPA 2019
Ações:
- Elaboração de tutoriais para documentação das etapas de trabalho referentes ao preenchimento
dos rankings universitários internacionais e do Censo INEP.
- Levantamento e tratamento de dados coletados junto às demais pró-reitorias e setores da UFRJ, às
fundações de apoio (FUJB e COPPETEC) e às agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPERJ e
FINEP) para constituição de indicadores necessários ao preenchimento dos formulários online dos
rankings internacionais, do Censo INEP 2017, do Relatório CPA 2019 e Relatório de Insumos (PR1).
-Preenchimento do Times Higher Education World University Rankings (THE) .
-Preenchimento do Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS) .
- Envio de Informações para o Censo INEP 2017.
- Preenchimento do Relatório CPA 2019.
- Acompanhamento de resultados e notícias referentes aos rankings internacionais e seus sub
rankings, os quais utilizam dados fornecidos quando do ranqueamento mundial (THE Latin America
Rankings, THE Subjects Rankings, THE Emerging Economies Rankings) .
- Envio de informações solicitadas pela Coordenação de Comunicação da UFRJ para atender a
demandas de jornalistas com pautas relativas aos rankings nos quais a universidade figura.
Produto:
Propostas para reformulação das diretrizes norteadoras da Pós-graduação Lato Sensu e da
Residência
Ações:
- Realização de seminários para identificar, analisar, discutir os problemas e propor estratégias para
aperfeiçoar o sistema de acompanhamento acadêmico dos Cursos Lato Sensu e das Residências
Médica e Multiprofissional.
- Reuniões da equipe da PR2 com os grupos temáticos do CEPG responsáveis pelos temas Lato
Sensu e Residência
- Elaboração de proposta de novo sistema para acompanhamento dos cursos Lato Sensu e
Residência.
- Elaboração de minuta de duas novas resoluções: uma sobre cursos Lato Sensu e outra específica
sobre Residências, a serem submetidas ao CEPG.
Produto:
Pedidos de 23 patentes depositados
Ações:
- Recebimento, análise de realização de pedidos de patente.
Produto:
Processos relacionados a contratos firmados entre a UFRJ e parceiros públicos ou privados,
nacionais ou internacionais.
Ações:
- Recebimento e análise de processos visando à proteção das criações, licenciamento, inovação e
outras formas de transferência de tecnologia de conhecimentos produzidos na UFRJ.
Produto:
Página
Eletrônica
da
PR2
(<www.pr2.ufrj.br>),
página
no
Facebook
da
PR2
(<https://www.facebook.com/pr2ufrj/>) e Boletim Informativo da PR2
Ações:
- Ajustes na estrutura da página eletrônica da PR2.
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- Levantamento, seleção e publicação de notícias relacionadas à Pós-graduação e a Pesquisa na
Página Eletrônica da PR2 e/ou na Facebook da PR2 e/ou Boletim Informativo.
- Inclusão para acesso ao público, sempre que demandado, de documentos produzidos no âmbito do
Conselho de Ensino para Graduados e dos diferentes setores e divisões da PR2, como pautas e atas
de sessões, resoluções, editais, moções, portarias, etc.
Produto:
Carta ao Usuário, em construção
Ações:
- Participação no Grupo de Trabalho para elaboração da Carta de Serviços da UFRJ, colaborando
com a construção do sistema para cadastramento dos serviços prestados pela instituição.
- Realização de testes no sistema para cadastramento dos serviços.
- Preenchimento dos formulários do sistema para cadastramento dos serviços objetivando a
elaboração da Carta ao Usuário pelos diferentes setores da PR2.
Produto:
Expansão do alcance da página da PR2 no Facebook, passando de cerca de 700 seguidores em
janeiro de 2018 para 1068 até 17/01/2019.
Ações:
- Divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-graduação da
UFRJ, bem como de prêmios, indicações e resultados de editais, nos quais professores, alunos,
técnicos e comunidade universitária em geral foram contemplados.
- Criação de campanha, a ser divulgada em 2019, para incentivar os usuários a seguirem, curtirem
e/ou acompanharem as mídias sociais da PR2.
Produto:
Parceria da Divisão de Integração Acadêmica e da Agência UFRJ de Inovação, setores da PR2, para
divulgação de informações e notícias de interesse comum.
Ações:
- Reuniões para o estabelecimento de canais de comunicação direta e do compartilhamento de
informações e notícias.
- Divulgação na página eletrônica da PR2 do Boletim Eletrônico da Agência UFRJ de Inovação.
Produto:
Divulgação de ações desempenhadas pela Agência UFRJ de Inovação.
Ações:
- Manutenção de página eletrônica (www.inovacao.ufrj.br).
- Manutenção de páginas nas redes sociais: Facebook (www.facebook.com/inovacao.ufrj) e Twitter
(www.twitter.com/inovacaoufrj).
- Publicação mensal do Boletim Eletrônico da Agência de Inovação enviado por mala direta ao corpo
social da UFRJ.
Produto:
Acesso ao Sistema Financiar para consulta sobre editais de apoio a pesquisa.
Ações:
- Renovação do contrato com o Sistema Financiar.
- Uso do Sistema Financiar para pesquisar informações sobre fontes financiadoras para projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D&I) e disponibilizá-las pelas mídias sociais ao corpo
social da UFRJ.
Produto:
Acompanhamento do registro formal de grupos de pesquisa da UFRJ no Diretório de Grupo de
Pesquisa CNPq.
Ações:
- Cadastramento de líderes no sistema do CNPq, a partir da demanda do pesquisador e indicação da
direção de sua unidade e coordenação de Programa de Pós-graduação.
- Certificação dos grupos de pesquisa no sistema do CNPq.
- Orientação aos professores / pesquisadores sobre o Diretório do Grupo de Pesquisas do CNPq.
Produto:
Cadastramento de laboratórios da UFRJ no sistema interno da PR2
Ações:
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- Solicitação, orientação e esclarecimento de dúvidas, via e-mail, junto aos coordenadores de
laboratórios, visando à inserção de dados no sistema interno da PR2, para homologação pelos
diretores.
Produto:
Livreto de Pós-graduação Stricto Sensu 2018
Ações:
- Reunião de dados sobre a avaliação da Capes, cursos ofertados, página eletrônica e, data de criação
dos Programas e Cursos de Pós-graduação da UFRJ.
- Preparação do material, supervisão do trabalho de edição e diagramação e envio para publicação
online na página eletrônica da PR2.
- Impressão de pequena tiragem impressa para distribuição entre os conselheiros do CEPG, Decanos,
Diretores e Coordenadores de Pós-graduação.
Produto:
Catálogo dos Laboratórios de Pesquisa da UFRJ 2018
Ações:
- Reunião de dados sobre os Laboratórios de Pesquisa da UFRJ que foram homologados pelos
diretores das unidades.
- Preparação do material, supervisão do trabalho de edição e diagramação e envio para publicação
online na página eletrônica da PR2.
- Impressão de pequena tiragem impressa para distribuição entre os conselheiros do CEPG, Decanos,
Diretores e Coordenadores de Pós-graduação.
Relações Interinstitucionais, Acordos, Cooperação e Intercâmbios Nacionais e Internacionais
Produto:
Elaboração de Projeto Institucional de Internacionalização em resposta ao Edital Capes nº. 41/2017
Ações:
- Participação de seminários organizados pela Diretoria de Relações Internacionais da Capes sobre
os programas de internacionalização promovidos pelo órgão.
- Realização de reuniões com as coordenações dos Programas de Pós-graduação com o objetivo de
elaborar coletivamente Projeto Institucional de Internacionalização da UFRJ.
- Criação de um Núcleo formado por conselheiros do CEPG, docentes de diferentes áreas e equipe
da PR2, para sistematização do Projeto Institucional de Internacionalização.
- Elaboração de formulários para coletas de informações sobre atividades de cooperação
internacional dos programas de Pós-graduação.
- Diálogo constante com os coordenadores e representantes dos PPGs, via mensagens ou em
reuniões presenciais, para sanar dúvidas e auxiliar no preenchimento de formulários.
- Organização das planilhas com informações sobre os benefícios (Bolsas, missões no exterior e
manutenção de projetos) solicitados à Capes.
- Preenchimento de formulários de inscrição no edital e envio para a Capes.
- Formalização da implantação do Projeto Institucional de Internacionalização aprovado pela Capes
para o recebimento dos recursos, com preenchimento de informações nos sistemas SICAPES e
SCBA da Capes.
- Manutenção da comunicação com a CAPES via sistema “Linha Direta”.
- Acompanhamento da submissão de informações à CAPES por parte dos coordenadores de projetos
de pesquisa em cooperação internacional
Produto:
Participação de alunos de doutorado da UFRJ no Programa Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE)
Ações:
- Divulgação do edital.
- Recepção das indicações dos Programas de Pós-graduação e remanejamento de cotas ociosas.
- Homologação de 157 candidaturas, perfazendo 1080 meses de permanência dos alunos no exterior
com financiamento da Capes, seguindo as regras do edital.
Produto:
Interlocução com as agências e órgãos de financiamento e avaliação.
Ações:
- Diálogo permanente com as agências e órgãos de fomento e pró-reitores de outras instituições
acerca de temas diretamente associados ao financiamento e à avaliação da pós-graduação e da
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pesquisa, por meio da participação em reuniões e troca de documentos com a Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), o Fórum de Pró-reitores (FOPROP), a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Fundação José Bonifácio (FUJB) e a Frente Rio (Grupo dos
Pró-Reitores das IES públicas do Rio de Janeiro e da PUC-RIO).
- Organização da memória das interlocuções, por meio do arquivamento de documentos e do registro,
por escrito, da síntese das reuniões.
Produto:
Formação do Setor de Acordos de Cooperação Acadêmica, Técnica, Científica e Cultural da PR2
Ações:
- Controle e acompanhamento dos processos de acordo de cooperação acadêmica.
- Estabelecimento de novas rotinas e modelos de acordos, divulgados na nossa página eletrônica
(http://www.pr2.ufrj.br/acordoCooperacao).
Produto:
Redação do Plano de Dados Abertos (PDA) da UFRJ
Ações:
- Participação na Comissão de Dados Abertos, responsável pela redação do Plano de Dados Abertos
(PDA) da UFRJ.
Produto:
Participação na Chamada Pública CNPq para Doutorado Acadêmico para Inovação – DAI
Ações:
- Acompanhamento da submissão de proposta da UFRJ, sob a coordenação do Parque Tecnológico,
à Chamada Pública CNPq para Doutorado Acadêmico para Inovação – DAI.
Produto:
Minuta do acordo de cooperação institucional com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
Ações:
- Reuniões com os representantes do Inea para definir o escopo do acordo de cooperação.
- Preparação e discussão da minuta do acordo de cooperação institucional, com base nas normas
vigentes.
Projetos e Programas
Produto:
Desenvolvimento, Administração e Manutenção de Sistemas
Ações:
- Criação de um protótipo para o Banco de Projetos de Pesquisa da UFRJ.
- Refatoração do Kit-Diploma para impressão e registro dos diplomas Stricto e Lato pela PR2.
- Refatoração do Kit-Diploma para registro de Reconhecimento de Diplomas.
- Refatoração do Kit-Diploma para atender à nova portaria MEC 1095/18 e incluir a data de
credenciamento dos cursos no verso dos diplomas.
- Criação de Sistema para solicitação de registro feito pelas Faculdades Isoladas.
- Criação de novos formulários para o sistema Lato-Sensu (Formulário de Efetivação e Avaliação).
- Administração e Manutenção do Sistema Intranet da PR2 para ControlDoc, Gerência de
Laboratórios, SISCEPG, Análise de Processos (Stricto e Lato), Registro de Diplomas, Impressão de
Diplomas e Certificados, Reconhecimento de Diplomas, Gerência de Cursos, Gerência de Notícias
da página eletrônica daPR2,
Gerência da Atas e Pautas do CEGP na página eletrônica da
PR2,Gerência das Portarias de Credenciamento do Curso, Gerência do PROAP.
- Ajustes para implantação do novo modelo de folha de ponto da PR2 como solicitado pela PR4.
- Administração e Manutenção dos acessos aos sistemas (App) da PR2 para cadastro de
Laboratórios, criação, reestruturação, oferta de turma e relatório final de Curso Lato-Sensu,
solicitação de Impressão/Registro de Diplomas.
- Ajustes na estrutura e inclusão de dados na página eletrônica da PR2.
- Administração do Servidor localizado na TIC, responsável pela publicação da página eletrônica
daPR2 e dos Sistemas (APP) da PR2.
- Criação do Servidor para publicar o novo site do PIBIC.
- Geração de Sistema para consulta na base de dados PR2.
- Desenvolvimento de Sistema para Extração de dados do Curriculum Lattes, junto ao NCE.
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Produto:
Organização de Colóquio e oferta de disciplina pela Plenária dos Programas de Pós-Graduação em
Educação e Ensino da UFRJ
Ações:
- Realização de reuniões dos Programas de Pós-Graduação da UFRJ vinculados a diferentes
unidades acadêmicas e Comitês de área na CAPES, oferecendo cursos de Mestrado Profissional, de
Mestrado Acadêmico e/ou de Doutorado, com a equipe da Pró-Reitoria.
- Organização, pela Plenária dos Programas de Pós-Graduação em Educação e Ensino da UFRJ, do
II Colóquio dos Programas de Pós-Graduação em Ensino e Educação da UFRJ, realizado em 06 e
07 de junho.
- Preparação coletiva da proposta, submetida e aprovada pelo CEPG, da disciplina compartilhada
“Educação, Ética e Sociedade”, oferecida pela primeira vez em 2018/2.
- Participação, por meio da Coordenação das atividades acadêmicas da Plenária dos Programas de
Pós-Graduação em Educação e Ensino da UFRJ, do Complexo de Formação de Professores.
Produto:
Programa de Bolsas de Iniciação Científica para alunos do Ensino Médio (PIBIC-EM)
Ações:
- Acompanhamento administrativo dos alunos de ensino médio bolsistas, para implantação,
renovação ou substituição, nos sistemas do CNPq e da COPPETEC.
Produto:
Programa de Qualificação Institucional (PQI)
Ações:
- Divulgação e esclarecimentos sobre o PQI para os Programas de Pós-graduação da UFRJ;
- Recepção das adesões, realizadas por meio de memorando do coordenador, ao PQI. Durante o ano
de 2018, 23 (vinte e três) Programas de Pós-Graduação aderiram ao PQI.
- Atualização permanente da lista de Programas de Pós-graduação participantes no PQI.
- Recebimento dos relatórios de desempenho dos servidores/alunos vinculados aos Programas de
Pós-graduação que ingressaram por meio do PQI.
Produto:
Reunião de dados sobre as mulheres na Ciência
Ações:
- Coleta de dados quantitativos sobre pesquisadoras e coordenadoras de laboratórios, e principais
temas de pesquisa.
- Elaboração de síntese sobre a presença das mulheres na Ciência.
Produto:
Levantamento sobre Empresas-filhas da UFRJ
Ações:
- Coleta de dados sobre as empresas-filhas da UFRJ. Empresa-filha é a denominação dada a
empreendimentos criados por alunos, ex-alunos e pessoas com vínculo empregatício com a UFRJ,
assim como a negócios cuja atividade principal derive de uma inovação licenciada pela universidade.
Produto:
Rede de docentes em empreendedorismo (Minerva Empreendedora)
Ações:
- Fomento e apoio à criação de uma rede formada por pessoas relacionadas ao empreendedorismo em suas variadas possibilidades e abordagens - na UFRJ, com especial atenção aos docentes que
estudam sobre a temática.
Produto:
Web série Desafios da Inovação
Ações:
-Produção de vídeos sobre temas pertinentes à temática da Inovação e Propriedade Intelectual.
-Disponibilização dos vídeos em canal do youtube e no facebook da Agência UFRJ de Inovação
<https://www.facebook.com/inovacaoufrj/>.
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Balanço do alcance das metas propostas para 2018 e metas e ações planejadas para 2019
Como é possível concluir pelos processos acima apresentados, todas as metas propostas para 2018
foram alvo de diferentes ações. Algumas metas foram alcançadas em sua totalidade, outras,
parcialmente. Assim, ao elaborarmos as metas para 2019, partimos de uma avaliação dos resultados
obtidos em 2018. Criamos metas, portanto, a partir do desdobramento das que foram totalmente
alcançadas e da revisão dos objetivos e estratégias das parcialmente atingidas. Passamos a
apresentá-las:
Meta:
Desenvolver sistema de informação da produção acadêmica, pesquisa, artístico-cultural e projetos
(envolvendo patentes, protótipos e desenvolvimento em produtos e processos), discriminando as
interações e colaborações internacionais sistemáticas, em interfaces com os sistemas do MCTI,
CAPES (Plataforma Sucupira), CNPq (Lattes, DGP), FINEP e FAPERJ, aperfeiçoando, em conjunto
com SIBI, a bibliometria na UFRJ.
Ações planejadas:
- Finalização do sistema de informação de produção acadêmica, pesquisa, projetos e produção
artístico-cultural.
- Migração dos dados dos sistemas da CAPES (Plataforma Sucupira), do CNPq (Lattes, DGP), da
FINEP e da FAPERJ para o sistema desenvolvido.
Meta:
Reorganizar e fortalecer o Núcleo de Políticas para a Pós-graduação e Pesquisa, com destaque para
a criação de setores específicos voltados às particularidades das diversas modalidades de pesquisa
realizadas na instituição - básica, aplicada, inovação e desenvolvimento –e em interação com a
Diretoria de Relações Internacionais da UFRJ e órgãos de fomento.
Ações planejadas:
-Identificação dos objetivos e funções do Núcleo de Políticas para a Pós-graduação e Pesquisa, tendo
como base a experiência de outras IES.
- Desenho do organograma do Núcleo de Políticas para a Pós-graduação e Pesquisa, designando as
diversas funções para acompanhamento das diversas atividades de pesquisa em desenvolvimento
na instituição e da gestão dos recursos provenientes de editais institucionais de agências de fomento.
- Articulação das funções do Núcleo de Políticas para a Pós-graduação e Pesquisa relacionadas a
projetos em cooperação internacional com a Diretoria de Relações Internacionais, além da criação de
um setor específico para a gestão de recursos do PrInt - Capes.
Meta:
Elaborar termos de referência para o registro de patentes que possibilite a participação da
universidade, por meio de royalties, na aplicação dos conhecimentos produzidos na UFRJ em
processos industriais, serviços ou na forma de produtos.
Ação planejada:
- Criação de estratégias para ampliar a participação de pesquisadores em processos envolvendo
patentes e produtos na interlocução com setores industriais.
Meta:
Promover, por meio de atividades diversas, a maior interação entre grupos de programas de pósgraduação com afinidade temática, como nanotecnologias, biotecnologias, energia, Atlântico,
mudanças climáticas globais, soberania e segurança alimentar, futuro do trabalho, formação de
professores e educação básica, saúde, arte e cultura, entre outros, buscando contrarrestar o processo
de fragmentação que, sob determinadas circunstâncias, o sistema nacional ensejou.
Ações planejadas:
- Organização de fóruns e atividades diversas envolvendo os programas de pós-graduação e grupos
de pesquisas com afinidades temáticas, a exemplo da Plenária dos Programas de Pós-Graduação
em Educação e Ensino da UFRJ;
- Consolidação dessas plenárias a fim de articular as pesquisas em campos específicos, contribuindo
efetivamente para a proposição de políticas e programas públicos;
- Articulação das plenárias com o Complexo de Formação de Professores, com o Complexo Hospitalar
da UFRJ e com instituições parceiras, como a Fiocruz, o INEA, dentre outros.
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Meta:
Criar, em conjunto com Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), cátedras sobre temas
emergentes e estratégicos, por meio da colaboração internacional de pesquisadores, estudantes e
protagonistas sociais, promovendo ambiente acadêmico de intercâmbio e cooperação.
Ações planejadas:
- Atração, por meio de editais e com recursos do PrInt, professores visitantes e jovens pesquisadores,
para realização de estágios de pesquisa ou pós-doutoramento, especializados nos temas
identificados pela UFRJ como emergentes e estratégicos;
- Criação de mecanismos institucionais para creditar atividades de ensino e pesquisa de curta duração
realizadas por estudantes estrangeiros na UFRJ;
- Ampliação do número de acordos de cotutela com multititulação.
Meta:
Promover as condições favoráveis à elevação dos conceitos dos cursos de pós-graduação
acadêmicos e profissionais da UFRJ para um patamar mínimo de 4 ao final da próxima avaliação
quadrienal.
Ações planejadas:
- Diagnóstico dos programas de pós-graduação atualmente avaliados pela CAPES com nota 3,
buscando a superação das dificuldades assinaladas;
- Elaboração de estratégias específicas para sanar os problemas identificados, concomitantemente à
realização de amplo debate acerca do arcabouço de acompanhamento e avaliação dos programas
de pós-graduação pela CAPES.
Meta:
Ampliar a oferta de cursos de especialização de qualidade em domínios estratégicos para a sociedade
brasileira.
Ações planejadas:
- Revisão e atualização da resolução 02/2009, que trata dos cursos de pós-graduação lato sensu.
- Criação de resolução específica para as residência nas áreas médica e multiprofissional de saúde.
- Implantação de módulo específico para registro e acompanhamento de turmas de pós-graduação
lato sensu no sistema de informação e gerenciamento da PR2;
- Elaboração de editais para induzir à criação de cursos de especialização gratuitos e de qualidade
sobre temas estratégicos para a sociedade brasileira;
- Articulação entre a promoção dos cursos de especialização com as políticas de cooperação e
intercâmbio internacionais da UFRJ, incorporando docentes e alunos estrangeiros, com a
possibilidade de realização de turmas fora da sede.
Meta:
Consolidar a política de ações afirmativas na Pós-Graduação
Ações planejadas:
- Aperfeiçoamento dos editais de bolsas provenientes de parceria com o Parque Tecnológico da UFRJ
para programas de pós-graduação que adotaram ações afirmativas em suas seleções;
- Continuidade do “Grupo de Trabalho sobre Ações Afirmativas” do Conselho de Ensino Para
Graduados (CEPG), com o objetivo de acompanhar os programas que adotaram ações afirmativas,
propor estratégias para estimular novas adesões e avaliar continuamente os resultados da adesão ao
longo do tempo, produzindo estatísticas sobre inclusão e permanência e relatórios;
-Ampliação do Edital Ações Afirmativas, que premia trabalhos relacionados ao tema.
- Aumento de 10% de adesões à política de ações afirmativas pelos Programas de Pós-graduação.
Meta:
Ampliar oferta de Bolsas de Iniciação Científica (Graduação e Ensino Médio) e implementar, em
consonância com firme perspectiva inclusiva, uma Política Institucional de Iniciação Científica (PIIC).
Ações planejadas:
- Elaboração da Política Institucional de Iniciação Científica (PIIC), envolvendo todas as atividades
voltadas ao ensino e à pesquisa desenvolvidas na instituição;
- Ampliação do número de bolsas de Iniciação Científica (Graduação e Ensino Médio)
proporcionalmente à demanda qualificada.
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Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) é o órgão responsável pela gestão e fomento das ações de
extensão realizadas pela UFRJ. Tem por finalidade articular e apoiar a execução da política de
extensão da UFRJ, articulando e integrando as atividades de extensão dos diversos setores da
Universidade. Entende que a extensão universitária é fundamental na formação dos estudantes e
colabora com os cursos de graduação e pós-graduação na criação de espaços de convergência que
estimulem a integração entre as unidades acadêmicas para o desenvolvimento das ações de
extensão.
A gestão julho de 2015 a junho de 2019 definiu as seguintes prioridades para o ano de 2018, para
as quais apresentamos o planejado e o executado:
1. Organização da produção e das informações sobre a Extensão na UFRJ
Ações planejadas
Organizar dados acadêmicos disponíveis
nos sistemas utilizados pela Pró-Reitoria
de Extensão (SIGProj e SIGA).

Executado em 2018
Desenvolvimento de novas funcionalidades no módulo
Extensão no SIGA, que está implementado desde janeiro de
2017.
Finalizada a migração do SIGPROJ do MEC para a UFMS e
UFRJ. Atualmente o sistema funciona num domínio da
UFRJ no endereço http://sigproj.ufrj.br/ , porém foi
anunciado pela UFMS que o sistema será descontinuado
tendo sido suspenso o projeto de alterações e ajustes a
serem realizados no sistema, de modo a atender as
demandas da UFRJ. Este processo foi realizado em
conjunto com a TIC-UFRJ.

Estimular o registro das ações de
extensão no sistema adotado pela Próreitoria, o SIGA

Realizado reuniões por Programas Articulados e Centros
Uniuversitários com vistas a orientação sobre o registro das
ações.
Aprimorado o edital semestral de registro das ações, o RUA
e seus respectivos formulários, convergindo para sua
supressão e substituição por formulário próprio do SIGA.
Finalizada a inclusão dos Programas Articulados e dos
membros da Plenária de Extensão (a ser posteriormente
substituída pelos membros do Conselho de Extensão
Universitária) nos processos avaliativos e de
acompanhamento das ações.
Processo de avaliação das propostas de novas ações
realizado pelos membros da Plenária de Extensão (a ser
posteriormente substituída pelos membros do Conselho de
Extensão Universitária).

Dar agilidade ao processo de certificação
das ações de extensão

O Sistema de Certificação Digital (SCD) desenvolvido pela
TIC-UFRJ e implementado no segundo de 2017, passou por
alguns ajustes e também foram criadas novas
funcionalidades durante o ano de 2018, possibilitando a
emissão de certificados que estavam pendentes, com
prioridade na emissão dos certificados de cursos de
extensão.
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Ações planejadas
Criar um sistema gerenciador de cursos
e eventos

Executado em 2018
Sisitema Gerenciador de Cursos e Eventos (SGCE)
desenvolvido pela TIC-UFRJ: https://sgce.tic.ufrj.br/login.jsf
No mês de dezembro/2018 foram iniciados os testes para
implementação no mês de janeiro de 2019, quando aberto
para cadastro dos coordenadores e dos cursos.

2. Efetivação dos 10% da Extensão nos currículos dos cursos de graduação
Com vistas a dar continuidade ao processo de integralização da extensão nos currículos dos
cursos de graduação da UFRJ, aprovado pela Resolução CEG N° 02/2013, cujo prazo para
implementação foi março de 2017, foram executadas as seguintes ações em 2018:

Ações planejadas
a) Realizar atividades de esclarecimento e
orientação de alteração curricular para inclusão
dos 10% da extensão

Executado em 2018
Realizadas reuniões específicas com as coordenações
de curso e coordenação de extensão.

b) Aprimoramento do módulo Extensão no SIGA.

O Módulo Extensão no SIGA, implementado em
janeiro de 2017, foi aprimorado sendo criadas novas
funcionalidades.

Realizadas reuniões por Unidade Acadêmica e por
Centro.

Continuidade das reuniões periódicas da PR-5, PR-1 e
equipe do SIGA com vistas a ajustes no módulo.
c) Acompanhar a implementação da extensão nos
cursos de graduação, atendendo ao Plano
Nacional de Educação e a Resolução CEG
02/2013 (mínimo de 10% de extensão na carga
horária total do curso)

Atividade realizada em conjunto com a Divisão de
Ensino da PR-1, orientando os cursos que estão em
três distintas situações:
a) Cursos com o PPC implementado com
extensão;
b) Cursos com processos de implementação da
extensão no PPC e com processos em fase de
análise pela PR-1;
c) Cursos com processos ainda não aprovados
pelos centros e unidades.
Criação do RCS único de extensão com a totalidade
da carga horária dos 10% de extensão não
incluída,eventualmente, em disciplinas mistas.

d) Preparar os dados da extensão para inclusão
SIGA.

Limpeza do sistema (SIGProj) e organização dos
dados das ações existentes.
Registro das novas ações já com novo padrão de
formato adequado ao SIGA.
Captação dos dados de números de vagas, atividades
e carga horária com os coordenadores de projetos.
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e) Realizar ajustes no preenchimento do SIGA
para captar a informação sobre o número de
estudantes, docentes e técnicos envolvidos em
ações de extensão a fim de incluir indicador de
extensão na matriz ANDIFES.

Incluído a obrigatoriedade de anexar, no Relatório de
Atividades (parcial ou final) de cada ação, as
informações relativas a todos os membros da equipe
de execução, conforme modelo de planilha
disponibilizada pela PR-5.

f)

Em andamento.

Manter atualização no Mapa da Extensão plataforma virtual de identificação da
distribuição geográfica das ações de extensão
da UFRJ, vinculada ao site da PR-5.

3. Criação do Conselho Superior de Extensão
Ações planejadas
a) Encaminhar minuta de Regimento do
Conselho para apreciação do Conselho
Universitário

Executado em 2018
A minuta de alterações no Estatuto da UFRJ e do Regimento
da UFRJ, discutida e aprovada nas Plenárias de Extensão
de 2017, foi encaminhada para avaliação da procuradoria e
porteriormente encaminhada para apreciação e aprovação
do Conselho Universitário em agosto de 2018.

4. Publicização das ações de extensão da UFRJ
Ações planejadas
a) Manter e atualizar a página ativa de web e
facebook para divulgação da agenda e
mapa das ações de extensão

Executado em 2017
Concluído e em ajuste permanente de conteúdos de acordo
com a evolução dos trabalhos da pro-reitoria.

b) Identificar o que está disponível na página
da Pró-Reitoria de Extensão e na da UFRJ

Realizado.

c) Uniformizar as informações nas páginas da
UFRJ (Reitoria, PR-5, etc)

Realizado.

d) Disponibilizar no SIGA das informações
sobre as ações de extensão em
desenvolvimento para divulgação entre
estudantes.

Disponibilizado desde janeiro de 2017 no Portal do Aluno
consulta a todas ações de extensão registradas no SIGProj e
que estão em andamento.

e) Melhorar a articulação interna com
coordenadores de programas articulados,
de centro, de unidade e de ações
f)

Realizar eventos para divulgação das
ações de extensão

Realizada atualização antes do início de cada semestre
letivo.
Realização de reuniões periódicas realizadas entre
programas articulados e intra cada programa articulado.

Realizada a 9ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ.
Realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018
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Ações planejadas

Executado em 2017
Realizado o Conhecendo a UFRJ 2018

5. Criação de um Programa Articulado Complexo de Formação Continuada de Profissionais
da Educação Básica
Ações planejadas
a) Mapear as ações em andamento relacionadas a formação de
profissionais da rede pública de ensino

Executado em 2018
Realizado.

b) Realizar novas edições do Curso “Debates em Educação”,
aberto para os profissionais da rede pública de ensino

Realizado uma turma no município de Nova
Friburgo, Maricá e Macaé.

c) Mobilizar as equipes dessas ações mapeadas – eixos
integradores

Em andamento
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Planejamento e Governança

Governança
Neste item serão abordadas iniciativas relevantes efetivadas total ou parcialmente na UFRJ ao longo
do ano de 2018 no âmbito das responsabilidades da Pró Reitoria de Gestão e Governança:
1.
2.
3.
4.
5.

Mudanças no perfil da Pró Reitoria de Gestão e Governança
Planejamento Estratégico da PR6
Estrutura de Governança
Política de Gestão de Riscos
Plano de Metas 2019 - 2022

1. Mudanças no Perfil da Pró Reitoria de Gestão e Governança
A Pró Reitoria de Gestão e Governança (PR6) foi criada pela resolução No 15/2011 do Conselho
Universitário da UFRJ. Considerando o teor do Decreto do Executivo Nº 9.203, de 22 de novembro
de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e estabelece diretrizes para a governança pública, fez-se necessário a
modernização de competências regimentais da Pró Reitoria, para o exercício do papel de centro de
avaliação, controle e monitoramento da gestão da UFRJ. A partir da Resolução 04/2018 do mesmo
Conselho (Publicada no DOU de 05/07/2018), teve suas atribuições regimentais e sua estrutura
redimensionada.
A Pró Reitoria de Gestão e Governança é responsável pela operação dos processos administrativos
relativos a contratos, licitações, materiais e serviços, gestão patrimonial (mobiliário e imobiliário) e
normatização de procedimentos administrativos, de forma a assegurar a integridade e o controle dos
riscos inerentes às atividades da Universidade.
Estas atribuições são exercidas por três Superintendências Gerais e uma Coordenação Geral, como
segue:
i) Superintendência Geral de Gestão, com foco na gestão de processos de compras e contratações e
na gestão de contratos, sua execução e monitoramento;

ii) Superintendência Geral de Governança, voltada para o estabelecimento de padrões de
articulação e monitoramento interno na instituição e para a implantação de normas e
procedimentos que minimizem riscos inerentes à administração pública, e
iii) Superintendência Geral de Patrimônio, com foco na administração de bens do patrimônio
e no estabelecimento de normas e procedimentos para ampliar, aperfeiçoar e modernizar a
gestão patrimonial na UFRJ.
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iv) Coordenação Geral de Licitações, a quem compete: receber, analisar e julgar todos os documentos
e procedimentos relativos às licitações e orientar as demais unidades da UFRJ quanto à elaboração
dos editais, na atuação prática das comissões de licitações e pregoeiros, no julgamento de recursos
e impugnações e outras informações pertinentes
No entanto, é preciso ir mais além com medidas concretas que de fato se constituam na modernização
desta reestruturação proposta pela Resolução 04/2018.
2. Planejamento Estratégico da PR6
A UFRJ chega ao seu primeiro centenário de existência como uma das melhores Universidades do
Brasil e da América Latina, plenamente inserida no cenário mundial das diversas áreas do
conhecimento humano, e sendo uma instituição de referência para a produção do saber social e
científico brasileiro. Suas dimensões excepcionais, com 70 unidades acadêmicas de graduação e pós
graduação, 60 mil estudantes, 13 mil servidores técnico-administrativos e 3,6 mil docentes, dão uma
ideia da diversidade e dificuldades envolvidas na gestão dessa estrutura com a devida transparência,
e no monitoramento e avaliação de seu desempenho, tarefas necessárias para viabilizar seu
desenvolvimento harmônico e equilibrado e em conformidade com padrões elevados de eficiência,
efetividade e eficácia.
A Pró Reitoria de Gestão e Governança, como unidade até certo ponto autônoma dentro da estrutura
maior, vem orientando sua reestruturação no sentido de conferir maior agilidade e efetividade em sua
operação, ao fazer uma revisão crítica de seu modus operandi, de suas funções e de seus objetivos,
buscando meios de enfrentar os espectros de incerteza, volatilidade e complexidade que afetam as
instituições nos dias atuais.
A PR6, uma das 7 Áreas Gerais da UFRJ (Resolução CONSUNI nº 01/2018), é responsável pela
operação dos processos administrativos relativos a contratos, licitações, materiais e serviços, gestão
patrimonial e normatização de procedimentos administrativos. Esta Resolução traz à tona a
necessidade de uma completa revisão da estrutura e dos princípios de sua atuação, já em curso,
cujas primeiras proposições são apresentadas a seguir.
Os princípios que devem nortear a atuação da PR6 são:



Transparência (critérios claros para a tomada de decisão, compartilhamento das
informações disponíveis e comunicação ágil em todos níveis);



Eficiência (realizar as funções de maneira correta e nos prazos indicados);



Integridade (atuação ética, isenta e imparcial);



Praticidade (busca da simplicidade nos procedimentos e na execução das atividades,
sem prejuízo do rigor técnico);



Integração (maximizar a colaboração entre as unidades, assegurando a visão integrada da
PR6 e sua inserção na Universidade).
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Estratégias
1. Atualizar e reconfigurar a organização interna da PR6 para assegurar eficiência, eficácia e
efetividade, garantindo regularidade, capacidade de resposta e adaptabilidade.
2. Consolidar a articulação institucional da PR6 fortalecendo sua atuação como agente de
modernização e desenvolvimento da gestão da UFRJ.

Missão e Visão


MISSÃO: Operar os processos administrativos relativos a contratos, licitações, materiais e
serviços e gestão patrimonial, apoiando as Unidades e exercendo uma gestão que assegure
a integridade das atividades administrativas da UFRJ.



VISÃO: Unidade Administrativa estratégica para o desenvolvimento da UFRJ, reconhecida
pela qualidade de seus serviços em prol da gestão e governança da Universidade, e com
amplo reconhecimento da comunidade universitária e das demais Instituições de Ensino
Superior do Brasil.

Mapa Estratégico
Os mapas estratégicos são diagramas que descrevem a forma como uma organização opera e cria
valor, observada por diferentes pontos de vista - perspectivas, relacionadas com a sua natureza e
finalidade.
É um referencial que, através de uma narrativa visual, constitui-se em poderoso instrumento de
comunicação da instituição com todos os seus integrantes, sobre as estratégias e os principais
objetivos estratégicos a serem atingidos, e também um instrumento de transparência, uma vez que
deve ser público e de amplo acesso à todas as partes interessadas.
No estágio atual de desenvolvimento da PR6, três perspectivas relevantes são: Aprendizado e
Crescimento, Processos Internos e Comunidade Universitária. Cada uma das Perspectivas engloba
objetivos estratégicos pautados em relações explícitas de causa e efeito, e aos quais se associam
iniciativas com os respectivos indicadores

de desempenho e responsáveis pela sua execução. O

Mapa Estratégico desenhado para as atividades e o desempenho da PR6 está apresentado a
seguir:
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As iniciativas estratégicas, associadas a cada objetivo estratégico e por meio das quais se pretende
atingir cada objetivo, são apresentadas a seguir, para cada uma das três perspectivas adotadas no
Mapa:

Iniciativas Estratégicas
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
1. Estimular a visão integral da UFRJ entre os servidores
i.
ii.

Aperfeiçoar a comunicação com as Unidades acadêmicas e
administrativas da UFRJ
Desenvolver e implementar um indicador de satisfação com os
serviços prestados pela PR6
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2. Formular e implantar procedimentos, orientações, manuais e normas internas
i.

Desenvolver normas, manuais, e procedimentos orientativos e
normativos, estabelecendo um Repositório Institucional

3. Desenvolver e qualificar servidores
i.
ii.

Promover ações de capacitação de servidores da PR6
Prover cursos internos sobre temas afetos à área de gestão e
governança aos servidores da UFRJ

PROCESSOS INTERNOS
4. Implementar um processo de análise e aperfeiçoamento do desempenho
institucional
i.
ii.

Implementar programa de seminários internos
Implementar um programa de benchmarking

5. Internalizar a gestão estratégica de forma sistêmica e aprimorar a comunicação
interna
i.

Fomentar o Planejamento Institucional

6. Aperfeiçoar a gestão orientada por processos, com foco na integração e
colaboração interna
i.
ii.
iii.

Promover a gestão eficiente de bens móveis e imóveis
Mapear, acompanhar e aperfeiçoar os processos de compras de
bens e serviços
Fomentar melhorias na gestão e fiscalização de contratos

7. Aprimorar os instrumentos de governança e de gerenciamento de riscos
i.
ii.

Implementar a gestão de riscos
Disseminar conceitos e boas práticas de governança institucional
na UFRJ

COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
8. Assegurar a transparência das ações da PR6
i.
Aprimorar os mecanismos de elaboração do Relatório de Gestão da
UFRJ
ii.
Manter atualizada a página da PR6 no Portal da UFRJ
9. Contribuir para o fortalecimento da robustez política e institucional da UFRJ
i.
ii.
iii.
iv.

Criar e consolidar a estrutura de governança na UFRJ
Melhorar a conformidade com os órgãos de controle
Intensificar parcerias com Pró Reitorias de outras IFES e com o
Forplad
Planejar programa para ampliar, aperfeiçoar e modernizar a gestão
patrimonial na UFRJ
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3. A Estrutura de Governança
Em função de suas atribuições regimentais, a estruturação de instrumentos voltados para o
aperfeiçoamento da gestão da UFRJ vem sendo conduzida pela Pro Reitoria de Gestão e
Governança, com o objetivo de permitir à Reitoria o direcionamento e monitoramento das atividades
estratégicas da Universidade, de suas unidades acadêmicas e administrativas.
Dentre esses instrumentos, cabe aqui mencionar o aperfeiçoamento da Estrutura de Governança e a
implantação de uma Política de Gestão de Riscos, atendendo as orientações da Instrução Normativa
Conjunta MP/CGU N 01, de 10 de maio de 2016.
A proposta de uma estrutura formal de governança, atendendo aos ditames das normativas
governamentais, foi formulada e apresentada ao Conselho Superior de Coordenação Executiva da
UFRJ em 4 de dezembro de 2018, e está aguardando homologação pelo Reitor. Os pontos centrais
estão apresentados mais adiante, após a apresentação da atual sistemática de governança.

Sistema e Estrutura de Governança atuais
A governança da Universidade Federal do Rio de Janeiro é fortemente estruturada em
decisões colegiadas, seja no âmbito da administração central, seja nas unidades acadêmicas
e da estrutura média (decanias).
Essa estrutura da UFRJ é definida no Estatuto da Universidade (disponível em
https://ufrj.br/estatuto-da-ufrj), e é constituída por um conjunto de órgãos, a saber:
I)
Órgãos da Infraestrutura
II)

Órgãos da Estrutura Média;

III)

Órgãos da Estrutura Superior.

Os órgãos colegiados, da Estrutura Superior, da Estrutura Média e das Unidades
Universitárias, devem obedecer ao princípio da gestão democrática, com representação
docente de no mínimo 70% (setenta por cento) e a garantia de participação de
discentes, técnico-administrativos, antigos alunos e membros da comunidade externa,
como previsto na legislação vigente.
A Infraestrutura é integrada pelos órgãos de execução do ensino, da pesquisa e da extensão; e por
órgãos suplementares de natureza técnica, científica e cultural.
A Estrutura Média é constituída por um conjunto de Centros, órgãos de coordenação das atividades
universitárias nas suas grandes áreas de ensino, pesquisa e extensão, pelo Fórum de Ciência e
Cultura e pelo Complexo Hospitalar da UFRJ.
A Estrutura Superior é constituída dos seguintes órgãos, de jurisdição sobre toda a UFRJ:
I – de deliberação: Conselho Universitário; Conselho de Curadores; Conselho de Ensino de
Graduação; Conselho de Ensino para Graduados.
II – de direção: Reitoria; Superintendências Gerais
III – de coordenação: Conselho Superior de Coordenação Executiva.
IV – de assessoramento: Comissão Permanente de Pessoal Docente; Comissão Permanente
de Pessoal Técnico-Administrativo.
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Estrutura de Governança Proposta
Ainda aguardando a homologação por parte do Reitor, como relatado acima, Portaria
estabelece o Sistema de Governança e institui a Estrutura de Governança para implantação e
acompanhamento da gestão estratégica, no âmbito da UFRJ.
Essa Portaria pretende estabelecer uma estrutura que garanta a organização, a participação
e as diretrizes necessárias à interação de todos os atores relevantes para a gestão da UFRJ, a fim
de que sejam obtidos e aprimorados mecanismos adequados à boa governança institucional, como
segregação de funções estratégicas, balanceamento de poder, gestão de riscos, transparência e
responsabilização.
O Sistema de Governança é composto por quatro instâncias
I – Gerência Geral de Governança: Exercida pela Pró-Reitoria de Gestão e Governança para
apoiar a Reitoria e os órgãos colegiados superiores da UFRJ em sua gestão, e também para
aprimorar e consolidar boas práticas de governança corporativa no âmbito da UFRJ.
II – Instâncias Internas de Governança: O Conselho Universitário, o Conselho Superior de
Coordenação Executiva e o Conselho de Curadores são as Instâncias Internas de
Governança, responsáveis pela definição e condução da estratégia da Universidade, de forma
a melhor atender ao interesse da Sociedade.
III – Instâncias Internas de Apoio à Governança: A Pró-Reitoria de Gestão e Governança, a
Auditoria Interna e a Coordenação de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade
são as instâncias responsáveis pela promoção da comunicação entre as partes interessadas,
monitorando e interagindo junto às áreas responsáveis quanto a possíveis riscos e disfunções
observadas no âmbito da gestão da Universidade, considerados relevantes em nível
estratégico.
IV – Instâncias Externas de Governança: Correspondem aos órgãos responsáveis pela
fiscalização, pelo controle externo e pela regulação das atividades desempenhadas pela
Universidade, e possuem atuação independente, como o Tribunal de Contas da União, o
Ministério da Educação e os demais órgãos que exerçam controle externo sobre a
administração da UFRJ.
A estrutura de Governança por sua vez é constituída por dois Comitês:
I)

Comitê de Gestão Estratégica, presidido pelo Reitor, com as seguintes atribuições:
a) estabelecer diretrizes para os projetos de gestão estratégica da UFRJ;
b) priorizar e aprovar os projetos de gestão estratégica e decidir sobre seu cancelamento
ou suspensão;
c) aprovar os cronogramas de implantação dos projetos de gestão estratégica;
d) aprovar os produtos dos projetos de gestão estratégica; e
e) avaliar os resultados das ações realizadas na implementação dos projetos de gestão
estratégica.

II)

Comitê Gerencial, presidido por representante da Pró Reitoria de Gestão e
Governança, ao qual compete:

i) - propor ao Comitê de Gestão Estratégica:
a) a aprovação de propostas de projetos de gestão estratégica alinhados à missão e aos
objetivos estratégicos da UFRJ;
b) a revisão da priorização dos projetos, observados os critérios de alinhamento estratégico e
urgência;
c) a alteração substancial de escopo, de prazo e de custos dos projetos e gestão estratégica;
d) a definição dos cronogramas de implantação dos projetos de gestão estratégica;
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ii) - acompanhar o desenvolvimento e a implementação dos projetos de gestão estratégica,
de acordo com a priorização definida pelo Comitê de Gestão Estratégica;
iii) - promover as articulações necessárias para o adequado desenvolvimento dos projetos de
gestão estratégica;
iv) - propiciar canais de participação dos servidores da UFRJ nos projetos de gestão
estratégica e
v) - exercer outras atividades definidas pelo Comitê de Gestão Estratégica.

4. Politica de Gestão de Riscos
Tal como a Estrutura de Governança, a Política de Gestão de Riscos foi formulada e apresentada ao
Conselho Superior de Coordenação Executiva da UFRJ em 4 de dezembro de 2018, e está
aguardando homologação pelo Reitor.
A Gestão de Riscos tem por objetivos:
I – aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da Universidade, reduzindo os riscos a níveis
aceitáveis;
II – fomentar uma gestão proativa;
III – atentar para a necessidade de se identificar e tratar riscos em toda a UFRJ;
IV – prezar pelas conformidades legal e normativa dos processos organizacionais;
V – melhorar a governança;
VI – melhorar o controle interno da gestão;
VII – melhorar a eficácia e a eficiência operacional;
VIII – melhorar a aprendizagem organizacional.
O gerenciamento de riscos deverá ser implementado de forma gradual em todas as áreas da UFRJ,
sendo priorizados os processos organizacionais que impactam diretamente no atingimento dos
objetivos estratégicos da UFRJ. A operacionalização da Gestão de Riscos deverá seguir a
Metodologia
de
Gestão
de
Riscos
da
CGU,
disponível
em
http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf,
que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:
I – entendimento do contexto
II – identificação de riscos;
III – análise de riscos;
IV – avaliação de riscos;
V – priorização de riscos;
VI – definição de respostas aos riscos;
VII – comunicação e monitoramento.
São estruturas intervenientes no processo de Gestão de Riscos:
I – O Comitê de Gestão Estratégica da UFRJ
II – O Comitê Gerencial da UFRJ
III – O Núcleo de Gestão de Riscos.
Compete ao Comitê de Gestão Estratégica, dentre outras tarefas, a definição e atualização das
estratégias de implementação da Gestão de Riscos, definir os níveis de apetite a risco dos processos
organizacionais, o monitoramento da efetividade das medidas de controle adotadas e a supervisão
das demais instâncias da Gestão de Riscos.
Ao Comitê Gerencial cabe auxiliar e apoiar o Comitê de Gestão Estratégica no exercício de suas
atribuições, auxiliar na avaliação do desempenho e da conformidade legal e normativa da Gestão de
Risco, e, dentre outras, auxiliar na aprovação das respostas e das respectivas medidas de controle a
serem implementadas nos processos organizacionais,
Ao Nucleo de Gestão de Riscos compete dar suporte às atividades operacionais do processo de
Gestão de Riscos, e, dentre outras, oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os
servidores da UFRJ, elaborar Plano de Comunicação de Gestão de Riscos, construir e propor ao
Comitê Gerencial e ao Comitê de Gestão Estratégica os indicadores de desempenho para a Gestão
de Riscos, alinhados com os indicadores de desempenho da UFRJ.
Uma vez estabelecida a Política de Gestão de Riscos na UFRJ, sua implantação se
dará pela aplicação do

Plano de Gestão de Riscos, já elaborado, e que tem como objetivos

estabelecer conceitos, diretrizes, atribuições e responsabilidades do processo de gestão de riscos,
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bem como orientar a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento, o monitoramento e a
comunicação dos riscos, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais. A figura a seguir ilustra
as diversas etapas do processo a ser seguido.

5. Plano de Metas
Os movimentos da PR-6 já estão voltados para a modernização de competências regimentais e em
busca da excelência da administração, a fim de assegurar maior segurança jurídica para o
desempenho de suas funções precípuas, acadêmicas e sociais.
Esse processo de mudanças está em curso. Avanços significativos na gestão de custos de contratos
já são sentidos na universidade, com o emprego de nova sistemática de contratação, com revisão de
índices de produtividade, lucro e custos indiretos. Para exemplificar, três licitações para serviços de
limpeza realizadas no segundo semestre de 2017 representaram importantes reduções de custos,
chegando perto de 30% no caso das unidades hospitalares, já considerando o dissídio da categoria,
o que totaliza uma economia de mais de R$ 3 milhões no orçamento da UFRJ.
No que concerne à gestão patrimonial, a revisão dos instrumentos contratuais, que outorgam a
terceiros o uso e a exploração de espaços da UFRJ, prossegue de forma retilínea para emoldurar tais
instrumentos com as melhores práticas de gestão, elevando a segurança da relação jurídica e
permitindo a atualização de valores a patamares mais justos pelo uso do patrimônio da instituição. A
sequência desse trabalho abrangerá a formulação de propostas de normas e procedimentos para
uniformizar as práticas do uso do patrimônio da UFRJ.
Malgrado os avanços positivos, há uma nítida percepção de que o nível de complexidade das
soluções para esse cenário é crescente e desafiador, fato que também exigirá o engajamento de toda
a instituição para ajustes e readequações necessárias nos contratos de despesas, bem como, em
outra frente, para o aprimoramento da gestão patrimonial e otimização da capacidade de captação de
recursos da UFRJ.
A reestruturação da PR6 refletiu-se também na elaboração de um programa de ação, pautado em
cinco eixos, descritos a seguir, constituindo-se em um Plano de Metas para o período 2019 – 2023,
sintetizados na Tabela ao final do texto.
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A) Aperfeiçoamento da Gestão e Governança
Um avanço importante nas práticas de gestão se dará pela implantação de uma estrutura interna
capaz de coordenar as ações das diversas unidades que compõem a UFRJ, garantindo a governança
institucional e contribuindo para maior segurança jurídica. Nessa mesma direção, atuará a
implantação da Cultura de Gestão de Riscos, o que contribuirá para melhorar a eficiência no trato de
processos e contratos administrativos. Essas duas iniciativas serão fundamentais para melhorar a
integração entre as áreas de orçamento e finanças, planejamento, gestão e governança, Prefeitura e
Escritório Técnico.
B) Processos e Contratos administrativos
A UFRJ se ressente da falta de um conjunto de Instrumentos Normativos que possam garantir as
correção e propriedade dos procedimentos administrativos, e que também garantam continuidade do
tratamento independente das frequentes trocas e movimentação de pessoal técnico comum nas
instituições. Propõe-se a implantação de um banco de instrumentos normativos para regularização e
padronização dos procedimentos envolvidos na elaboração e gestão dos contratos administrativos da
UFRJ. Simultaneamente, se impõe a tarefa de concluir a revisão e aperfeiçoamento de todos os
grandes contratos da UFRJ, objetivando eficiência e redução substantiva de custos. Ainda neste eixo
se inclui a tarefa de elaborar proposta de otimização de compras por meio de centrais de
procedimentos de aquisição organizadas por Centro Universitário.
C) Otimização da Gestão do Patrimônio
É necessário consolidar e legitimar uma política patrimonial para a instituição que trate dos grandes
permissionários, defina modelo de locação, atualização contratual e acompanhamento, bem como o
apoio jurídico regular e permanente às ações de uso do patrimônio. Faz-se necessário também
estudos para definir novos espaços possíveis para captação de recursos, contribuindo para o
aumento da arrecadação de recursos próprios, fundamental diante do quadro se incertezas no qual
se insere o orçamento de todas as IFES. Outro estudo que se reveste da maior relevância é o de
estruturação de um plano para dar andamento às edificações interrompidas no Campus do Fundão,
o que remete à necessidade de elaborar e aperfeiçoar normas que estabeleçam procedimentos para
manutenção e intervenções prediais para todos os Campi da UFRJ.
D) Capacitação de Pessoal
O corpo técnico administrativo demanda permanentemente ações de formação continuada, tendo em
vista a peculiaridade e diversidade dos temas em que os servidores são chamados a intervir, e
também em face a uma legislação muito específica e que sofre alterações frequentes por meio de
Instruções Normativas e Decretos os mais variados. Programas de capacitação são vitais para que
se possa manter um padrão adequado de desempenho visando a eficiência e a segurança jurídica
dos processos administrativos.
E) Ampliação dos Serviços de Alimentação
A demanda por serviços de alimentação cresce continuamente, não só pelo aumento continuo de
usuários, mas pela implantação de novos Campi – Macaé e Caxias, e a construção de novos módulos
residenciais para estudantes. Essa ampliação do atendimento reflete-se também em processos de
aquisição de equipamentos, utensílios e mobiliário. Uma inovação que se pretende, de enorme valor
social e de integração com comunidades do município e do estado, é inserir no âmbito dos contratos
de alimentação que atendem aos RUs, o fornecimento de gêneros alimentícios provenientes da
agricultura familiar.
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EIXOS

METAS
Cultura da Gestão de Riscos
plenamente disseminada na UFRJ,
com servidores da Administração
Superior, de todas as Unidades da
Estrutura Média e da Infraestrutura
capacitados em análise e gestão de
riscos

EIXO A
APERFEIÇOAMENTO
DA GESTÃO E
GOVERNANÇA
Melhorar a integração entre as áreas
de orçamento e finanças,
planejamento, gestão e governança,
prefeitura e escritório técnico

Concluir a revisão e aperfeiçoamento
de todos os grandes contratos da
UFRJ, objetivando eficiência e
redução substantiva de custos
EIXO B
PROCESSOS E
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Ter implantado um banco de
instrumentos normativos para
regularização e padronização dos
procedimentos envolvidos na
elaboração e gestão dos contratos
administrativos da UFRJ

EIXO C
OTIMIZAÇÃO DA
GESTÃO
PATRIMONIAL

Metas Intermediárias
Política de Gestão de Riscos
implantada, Plano de Gestão de
Riscos difundido
institucionalmente e equipes de
servidores da PR3, PR4, PR6 e
Prefeitura Universitária
capacitadas, treinadas e
proficientes em análise e gestão
de riscos
Tornar operacional a Estrutura de
Governança e consolidar a
Política de Gestão de Riscos
Conclusão da proposta de
reformulação da estrutura e
competências da Pró Reitoria de
Gestão e Governança, com foco
na consolidação de boas práticas
de Governança e de
Planejamento
Estruturar uma ampla revisão dos
grandes contratos da UFRJ,
envolvendo e buscando a
participação direta das Unidades
acadêmicas e da Média estrutura
Elaborar proposta de otimização
de compras por meio de centrais
de procedimentos de aquisição
organizadas por Centro

Mapeamento de processos
administrativos para
racionalização do fluxo operativo
e para a elaboração de
instrumentos normativos para
otimização da gestão de
processos

Aumentar em pelo menos 50% a
arrecadação de receitas próprias
provenientes da utilização por
Regularização definitiva, nos termos
terceiros do patrimônio imobiliário
da legislação vigente, de 100% das
da Universidade, por meio da
ocupações realizadas por terceiros na
consolidação de normativos que
Universidade
estabeleçam as condições para
outorgas de uso de espaços da
Universidade
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Estruturar plano para dar
Concluir plano para levar a bom termo andamento às edificações
as obras de edificações interrompidas interrompidas no Campus do
e medidas para corrigir a depreciação Fundão
dos imóveis, notadamente no campo
Elaborar/Aperfeiçoar normas que
das patologias estruturais, energia e
estabeleçam procedimentos para
prevenção de incêndios
manutenção e intervenções
prediais

EIXO D
CAPACITAÇÃO DE
PESSOAL

EIXO E
AMPLIAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO

Integrar servidores de todas as
Unidades acadêmicas e
administrativas dos diferentes Campi,
ETU e PU, em módulos de Formação
Continuada em Licitações,
Contratação Direta, Pregão, Convite,
Tomada de Preços, Concorrência e
RDC, inclusive por meio do Sistema
de Registro de Preços (SRP)

Ampliação do atendimento para os
novos módulos da Residência
Estudantil, envolvendo a conclusão
dos processos de aquisição de
equipamentos, utensílios e mobiliário
e informática para os RUs e a
ampliação do quadro de pessoal para
atendimento em todas unidades

Capacitar 100% da equipe de
contratos da PR6, no que tange a
compras, serviços e fiscalização
na Administração Pública de
acordo com Instruções
Normativas vigentes e
orientações do TCU, e em obras,
serviços de engenharia e RDC.
Preparar plano para implantação
de Refeitórios nos Campi de
Macaé e Caxias e de reformas
estruturais nos RU de Letras e
Praia Vermelha
Inserir no âmbito dos contratos de
alimentação que atendem aos
RUs, o fornecimento de gêneros
alimentícios provenientes da
agricultura familiar

Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria interna. Se o estatuto
ou normas estiverem disponíveis na Internet, basta indicar o caminho para acesso. Se não
estiverem disponíveis, as normas ou estatuto devem ser inseridas no anexo do relatório de
gestão;
A regulamentação da atuação da Unidade da Auditoria Interna da UFRJ está disposta na Resolução
n° 12/2014 e encontra-se disponível para acesso no link http://www.consuni.ufrj.br/index.php/201202-01-17-11-29/resolucoes-2004
As normas seguidas pela Auditoria Interna da UFRJ estão dispostas no Manual de Orientações
Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, disponível
para acesso no link http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/manual-deorientacoes-tecnicas-1.pdf
b) demonstração dos elementos que caracterizam a independência e objetividade da unidade
de auditoria interna, tomando-se por base a INTOSAI GOV 9140 (Independência da auditoria
interno no setor público), que é uma das diretrizes Organização Internacional das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou outras
normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no âmbito da UPC;
As atividades desempenhadas pela Auditoria Interna da UFRJ são norteadas pelo Referencial
Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (IN CGU n°3,
de 9/07/2017), que estabelece os princípios, as diretrizes e os requisitos fundamentais para a prática
profissional da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal.
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Além das diretrizes dispostas no Referencial citado acima, a independência técnica e organizacional
da Auditoria Interna da UFRJ está disciplinada também na Resolução n° 12/2014, além de sua
vinculação direta ao Reitor.
A objetividade da atuação dos auditores internos também está prevista na Resolução n° 12/2014,
onde norteia suas atuações e, no desempenho das tarefas, a orientação é de buscar instrução junto
aos coordenadores dos trabalhos sempre que houver dúvidas ou qualquer impedimento. As
Coordenações são responsáveis por estabelecer critérios e evidências adequadas e suficientes para
a execução dos trabalhos.
c) estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou subunidades
descentralizadas, quando houver;
A Audint têm, atualmente, em sua estrutura organizacional 3 Coordenações de Auditoria específicas
:
 Coordenação de Auditoria na Administração Central - Pró-reitorias de Pessoal/PR-4, de Gestão
e Governança/PR-6 e de Planejamento/PR-3 e Prefeitura Universitária/PU;
 Coordenação de Auditoria nas Unidades Gestoras Descentralizadas - atuar junto as Unidades
Gestoras Descentralizadas que contemplam Decanias, Escolas, Institutos, Faculdades, Fórum,
Hospitais Universitários, e Museu; e
 Coordenação de Planejamento de Auditorias.
d) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de como é feita a
escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade
prestadora da conta (UPC);
Posicionamento e Estrutura da unidade de Auditoria Interna
A Auditoria Interna da UFRJ está vinculada diretamente ao Reitor da UFRJ. Sua estrutura
organizacional, formalizada por meio do processo n° 23079.055687/2014-16, é composta por Auditor
Chefe, 4 Coordenações de Auditoria (Coordenação de Planejamento de Auditoria, Coordenação de
Auditoria na Administração Central, Coordenação de Auditoria nas Unidades Gestoras
Descentralizadas e Coordenação de Acompanhamento e de Monitoramento), Técnicos de Auditoria,
e Secretaria.
O quadro está composto por 10 servidores, sendo: 1 Auditor Chefe, 3 Coordenadores, 6 Técnicos de
auditoria. A Coordenação de Acompanhamento e de Monitoramento está sem representante
formalmente designado.
Sobre a escolha do titular da Auditoria Interna
O Auditor Chefe foi sugerido pelo Reitor à época, aprovado pelo Conselho Universitário, em sessão
realizada em 09/06/2005, e de acordo com o §5º do Decreto nº 3591/2000, submetido à aprovação
da Controladoria-Geral da União pelo ofício GR nº 266/05, de 28/06/2005.
Os critérios e procedimentos para seleção ou exoneração do Auditor Chefe para 2018 estão
disciplinados na Portaria CGU n° 2.737, de 20/12/2017.
e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não
implementação de tais recomendações;
A certificação do conhecimento das recomendações feitas pela Auditoria Interna se dá na entrega ao
gestor do resultado dos trabalhos através de Relatório de Auditoria.
Na ocasião da realização de Auditoria de Acompanhamento é verificado a implementação ou não das
recomendações do Relatório.
O gestor deverá justificar a não concordância e implementação da recomendação feita pela Auditoria
Interna. A Audint encaminha para a CGU e para o Reitor da UFRJ, o Relatório de
Acompanhamento/Monitoramento, indicando as recomendações implementadas ou não.
f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e
ao comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos considerados elevados decorrentes da
não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;
Os relatórios de auditoria, que contém os riscos apurados, são encaminhados ao Reitor, que é
Presidente do Conselho Universitário e do Conselho de Curadores.
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Quando a Auditoria Interna detecta algum risco de grau elevado, é emitida Nota de Auditoria ao gestor
delegado para tratar do assunto para que corrija imediatamente a irregularidade encontrada. Se não
houver a correção, o Reitor é comunicado oficialmente.
g) eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive
reposicionamento na estrutura da entidade, demonstrando os ganhos operacionais deles
decorrentes.
Será avaliada a necessidade de reestruturação organizacional para possível adequação às normas e
procedimentos de auditoria divulgados pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União em 2017, a saber:
 Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Federal (IN CGU n°3, de 9/07/2017, alterada pela IN n° 07, de 6/12/2017);
 Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal (IN n° 08, de 6/12/2017); e
 Novos procedimentos de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do
titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno (Portaria CGU n° 2.737, de 20/12/2017).

Área de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
Objetivos e Metas
- Apuração de ilícitos
- Minimizar danos advindos da acumulação de cargos públicos e empregos privados, em
vistas da apuração requisitada pelo Ofício 1502/2017-CGU;
- Normatização e controle
Metodologia
Em 2018, a Pró-Reitoria de Pessoal, por meio da Seção de Procedimentos Disciplinares (SEPD), e a
pedido dos órgãos de controle, como o Ministério da Transparência, de então, aperfeiçoou o modelo
de declaração de acumulação de cargos públicos e privados.
Com a atualização, ficaram contempladas todas as possibilidades de acumulação nas esferas pública
e privada, permitindo que a informação se mantenha mais transparente e que a administração central
possa avaliar de forma eficiente e global os vínculos exercidos por servidores da UFRJ. Esse
documento
reformulado
permite
também
enxergar
a
participação,
seja
como
administrador/sócio/gerente ou cotista, em empresas diversas. Com isso, a Pró-Reitoria de Pessoal
pode avaliar não somente os vínculos empregatícios, em atenção ao que dispõe a Constituição, em
seu artigo 37, incisos XVI e XVII, mas também confere atenção especial ao artigo 117, inciso X, da
Lei 8.112/1990.
Na mesma esteira, as declarações nas quais constam as grades horárias foram alteradas, de modo
que se possa comparar com mais eficiência a compatibilidade exigida quando ocorrem acumulações
de cargos, empregos públicos e/ou funções conforme Constituição Federal.
O cumprimento da carga horária é questão primordial e foi ponto de auditoria realizada pelo Ministério
da Transparência. Para atender os pontos apontados em relatório como necessários de serem
sanados, a Pró-Reitoria de Pessoal com apoio de algumas divisões, dentre elas a Divisão de Direitos
e Deveres (DVDD), normatizou e padronizou a folha de registro de ponto. Além disso, emitiu
documentos oficiais internos e realizou reuniões com as áreas de pessoal das Unidades para orientar
o modo legal de preencher as folhas, bem como para o cumprimento efetivo da jornada de trabalho.
Ainda no âmbito da Divisão de Direitos e Deveres, a Seção de Procedimentos Disciplinares, deu
continuidade, com o intuito de responder ao Ministério da Transparência, e de minimizar danos
advindos da acumulação de cargos públicos e empregos privados, à apuração requisitada pelo Ofício
1502/2017-CGU. O foco daquele ofício foram os profissionais da área da saúde. Pela natureza do
cargo não encontramos problemas, mas sim, em sua maioria, por excesso de carga horária, falta de
compatibilização adequada e alguns casos de jornada excessiva.
No mesmo âmbito de apurações de possíveis ilícitos administrativos, a Pró-Reitoria de Pessoal
envolveu setores para consultar, apurar e responder os casos levantados e lançados em sistema pelo
Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União, com objetivo de investigar possíveis
ilícitos administrativos. A DVDD coube os casos que são relativos à acumulação de cargos e à
violação do artigo 117, inciso X.
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Perspectivas para o ano seguinte
No âmbito de atividades de correição, a Seção de Procedimentos Disciplinares passou a ser
recomposta em 2018, com a movimentação e posse de servidores entre maio e dezembro, retomou
em maio os trabalhos de orientação e análise do rito processual dos Processos Administrativos
Disciplinares e Comissões de Sindicância que abordam questões relacionadas á área de pessoal,
bem como o lançamento de atualizações no Sistema CGU-PAD.
Em conjunto com isso uma das medidas será o estudo e a elaboração de normas para que as Seções
de Pessoal das Unidades da UFRJ passem a alimentar com constância o Sistema CGU-PAD, uma
vez que parte dos processos de natureza disciplinar se originam nas próprias unidades.
Por fim, a Pró-reitoria de Pessoal, através da Divisão de Direitos e Deveres, em 2019, tem por objetivo
intensificar a atuação na disseminação de informações que possam tornar as Seções de Pessoal
polos de sensibilização de servidores quanto a seus direitos e deveres, de modo a diminuir o número
de casos de violação do que está disposto na legislação.

Relacionamento com a Sociedade
A Ouvidoria-Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizada no Gabinete do Reitor, tem
resguardada a sua autonomia e independência funcional, no âmbito de suas atribuições, é um espaço
privilegiado de comunicação entre o cidadão e a instituição. Ela se articula com as áreas acadêmicas
e administrativas da UFRJ, visando aprimorar o exercício dos direitos dos cidadãos que se relacionam
com a Universidade e promover continuamente a defesa dos direitos humanos e universitários do seu
corpo social, além de atuar para que se cultive uma cultura de paz e de harmonia, nas relações que
se estabelecem no âmbito da UFRJ. Realiza um trabalho de orientação permanente sobre a
legislação e procedimentos vigentes no âmbito da UFRJ ao público que a procura.
Foi instituída em razão da complexidade do sistema universitário, expressa pelas múltiplas atividades,
pela diversidade e pluralidade de interesses envolvidos; em razão do compromisso institucional de
proporcionar aos membros da comunidade, interna e externa à UFRJ, mais um mecanismo da
democracia participativa que viabilize a defesa e a promoção dos direitos universitários e dos direitos
humanos, no encaminhamento de suas manifestações à administração universitária; e, ainda, em
razão da possibilidade de atuar pedagogicamente na prevenção e mediação de conflitos, com base,
entre outros, nos princípios da ética, da transparência, da moralidade, da impessoalidade, da
eficiência, da igualdade, da confiança, da economicidade, da boa-fé.
A missão da Ouvidoria-Geral da UFRJ é a de interpretar as demandas de forma sistêmica, para delas
inferir eventuais oportunidades de melhoria dos serviços e, em nome desses, sugerir mudanças.
Estimula iniciativas descentralizadas, voluntárias e efetivas de aprimoramento da máquina pública,
dos profissionais e dos serviços prestados, implementadas a baixo custo, é, também, um instrumento
de inclusão social, um instituto que se traduz em uma verdadeira inovação social.
Ela é um órgão de natureza mediadora, sem caráter administrativo, deliberativo, executivo, judicativo
e exerce suas funções junto às unidades acadêmicas, unidades suplementares, centros
universitários e órgãos da administração da UFRJ, para o alcance de suas finalidades.
A Ouvidoria não substitui o fale conosco, as associações, as representações, os sindicatos. Ela é
mais um canal de interlocução que visa garantir os direitos do cidadão. Para a Ouvidoria toda
manifestação é importante. Seu papel institucional é o de zelar pelo direito à manifestação e o direito
de acesso à informação, como um dever institucional. A Ouvidoria é a voz do cidadão na UFRJ!
Atua no sentido de promover, pedagogicamente, uma mudança de cultura organizacional e,
consequentemente, realiza trabalho de conscientização e sensibilização dos servidores, nos diversos
níveis da Instituição, sobre temáticas que reforcem a primazia do interesse público e o compromisso
com a responsabilidade social. A Ouvidoria sinaliza que a alta administração da Universidade está
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comprometida com a possibilidade de mitigar o déficit de cidadania, com a transparência
administrativa, com a eficiência, com a ética e com a efetividade dos direitos.
A UFRJ, verdadeiro agente de transformação da sociedade, ao cuidar do desenvolvimento, da
produção e da difusão do conhecimento, do futuro do país, da defesa da soberania nacional, da
formação do cidadão, conta com a Ouvidoria, também, para a valorização da cidadania, dos direitos
humanos, para a valorização das pessoas com deficiência e pessoas vulneráveis, conseqüentemente,
para a consolidação do processo democrático e aprimoramento do controle social.
A Ouvidoria -Geral da UFRJ é um canal de comunicação entre o cidadão e a Instituição. Tem a
atribuição de receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes e responsáveis, as
manifestações que se traduzem em sugestões, pedidos de informação, dúvidas, reclamações, elogios
e denúncias recebidas, tanto interna como externamente. A Ouvidoria foi criada com base na
Constituição Federal de 1988, que impôs um novo paradigma democrático, fundado na dignidade da
pessoa humana (Artigo 1o, III, CF), na solidariedade (Artigo 3o, I, CF), na pluralidade (Artigo 3o, IV,
CF) e no equilíbrio da democracia representativa e democracia participativa (parágrafo único do art
1° da CF). Além disso, a partir da Emenda Constitucional n 19/1998, a Constituição em seu art 37,
parágrafo 3°, instituiu o princípio da eficiência, prevendo a adoção de mecanismos para tratar das
reclamações dos cidadãos “relativas à prestação de serviços públicos”. Atualmente, a Lei de n 13.460/
2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos
da administração pública, serve de referência para a atuação das Ouvidorias Públicas.
Atua, pedagogicamente, para combater qualquer ato de opressão ou de discriminação, no âmbito da
UFRJ, no portal www.ouvidoria.ufrj.br é possível acessar as nossas recomendações que têm
contribuído para a criação de políticas internas que tornem a UFRJ, mais acessível e inclusiva, uma
delas, por exemplo, culminou com a criação do Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, que
conta com a presença da Ouvidoria-Geral da UFRJ, em seu Grupo de Trabalho, para análise da
legislação específica e nas suas reuniões plenárias.
No combate à discriminação e à violência contra a mulher, a Ouvidoria-Geral da UFRJ atua em
parceria com o Centro de Referência da Mulher, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos da UFRJ. Um dos objetivos da Ouvidoria consiste na promoção e defesa dos
direitos de grupos vulneráveis ou discriminados, junto às várias instâncias acadêmicas e
administrativas da UFRJ, suas recomendações sobre o assunto atestam seu compromisso com a
edição de políticas públicas internas que viabilizam o pleno exercício da cidadania e valorizam a
dignidade humana, como fundamentos republicanos.
A Ouvidoria-Geral da UFRJ, ao realizar a Ouvidoria Itinerante, tem atuado para a promoção do
conhecimento e da inteligência sobre a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011, e sua aplicação,
no âmbito da UFRJ, e está apta a recepcionar o novo microssistema legal, Lei 13.460/2017, que trata
da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração
pública, além de promover palestras sobre programa de integridade compliance e sobre conflito de
interesses ( Lei 12.813/2013), em parceria com a CGU e a Ouvidoria-Geral da União.
Como a Ouvidoria é um órgão de natureza mediadora, também, estabelece parcerias, quando
necessário, com o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec),
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com a Comissão de Mediação da OAB/RJ. Seu principal
objetivo é atuar de forma isenta e independente, com caráter mediador, pedagógico e estratégico,
ajudando a UFRJ a cumprir com efetividade a sua função social, a sua missão institucional. A
atribuição de mediação de conflitos tem contribuído para mitigar e evitar a judicialização dos mesmos.
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Canais de Acesso ao Cidadão
Os canais de acesso ao cidadão, disponibilizados pela Ouvidoria-Geral da UFRJ, são os seguintes:
Sítio eletrônico da Ouvidoria: www.ouvidoria.ufrj.br
Sistema
de
Ouvidorias
do
Poder
Executivo
Federal
(
E-Ouv)
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
Manifestacao%2fGerenciarManifestacaoServidor.aspx
Atendimento
presencial
(espontâneo
ou
previamente
agendado
pelo
e-mail
secouvidoria@reitoria.ufrj.br)
E-mail: ouvidoria@reitoria.ufrj.br
Telefones: ( 21) 3938-1619/1620 e WhatsApp (21) 997824462;
Por carta: Av. Pedro Calmon, nº 550, 2º andar, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro
– RJ , CEP 21.941-901 .
Importante ressaltar que as manifestações recebidas, por e-mail ou por carta, são cadastradas no
sistema da Ouvidoria. Os manifestantes que entram em contato por telefone são orientados a
acessarem o sistema da Ouvidoria ou o E-Ouv.
A Ouvidoria, por telefone, presta um serviço à UFRJ, como um “call center”, o que não é, entretanto,
de sua responsabilidade, pois foge ao seu escopo principal, qual seja, o de fornecer cotidianamente
telefones, e-mails e informações de cursos de graduação e de pós-graduação, já que várias páginas
eletrônicas da UFRJ não possuem tais informações. Fazemos isso, porque entendemos que, desta
forma, contribuímos para diminuir o incômodo e a insatisfação daqueles que procuram a UFRJ e não
são atendidos prontamente e, ao mesmo tempo, identificamos os gargalos comunicacionais e
cobramos dos gestores as mudanças necessárias. Entendemos que o primeiro atendimento certeiro
é fundamental para estabelecer uma relação de acolhimento, de respeito e de boa-fé e de confiança
entre as partes.
A Ouvidoria-Geral, desde a implantação da Lei de Acesso à Informação, até fevereiro de 2017,
monitorou as páginas da UFRJ com o intuito de que as informações, que se traduzissem em
transparência ativa, conforme determina a LAI, estivessem alí contidas.

Estatísticas da Ouvidoria em 2018
A Ouvidoria, com base nos cadastros das manifestações em 2018, apresenta os seguintes dados
extraídos do sistema informatizado da Ouvidoria-Geral:
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Classificação das Manifestações
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49,8%
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Como já mencionado, a Ouvidoria-Geral da UFRJ cadastra, na maioria das vezes, as manifestações
recebidas por e-mail, no entanto, muitas manifestações são respondidas, diretamente, ao
manifestante, também, por e-mail ou por telefone, já que, em 2018, por questões operacionais,
algumas vezes externas, e de infraestrutura da UFRJ e da Superintendência de Tecnologia da
Informação e Comunicação da UFRJ tem seus serviços afetados, a página da Ouvidoria ficou sem
funcionar em várias ocasiões, interferindo na otimização do nosso serviço. Estimamos 250
atendimentos deste tipo, no ano de 2018.
A Ouvidoria, também, presta atendimento presencial espontâneo e este atendimento pode viabilizar
a resolução imediata do problema, naquela ocasião, com base no princípio da oralidade e da
informalidade, ou quando não é possível, após orientação, o manifestante cadastra no sistema a sua
demanda. Realizamos, em 2018, 120 atendimentos espontâneos presenciais. A Ouvidora-Geral
também realiza atendimentos previamente agendados a toda a comunidade interna ou externa.
Uma outra observação refere-se ao fato de não termos placa de gravação telefônica, o que inviabiliza
a contabilização de todas as manifestações recebidas por telefone, que são muitas, levando-se em
conta os eventos sazonais oferecidos pela UFRJ, tais como, acesso à graduação, concursos para
docência e técnicos, seleção para os cursos de Pós-graduação, assistência ao estudante, pesquisas
clínicas, residência médica, entre outros. Nestes eventos a média de recebimento de telefonemas
pode chegar a 30 atendimentos diários, somente para essas situações.
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Assuntos Demandados
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Desde outubro de 2018, a Ouvidoria vem recebendo, por e-mail, manifestações cadastradas no
Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv) e responde, diretamente, estas
manifestações pelo próprio Sistema, não sendo as mesmas, portanto cadastradas no sistema da
Ouvidoria. Foram respondidas, de outubro a dezembro de 2018, 25 manifestações.

Carta de Serviços ao Cidadão
A Ouvidoria-Geral da UFRJ elaborou a sua própria Carta de Serviços ao Cidadão que está acessível
no portal www.ouvidoria.ufrj.br , além disso, cada Unidade Hospitalar da UFRJ, também, disponibiliza
ao cidadão uma Carta de Serviços, o que diminui o pedido de informação, relativamente, ao
funcionamento e ao atendimento dessas Unidades Hospitalares.
Em 2018, a Ouvidoria-Geral da UFRJ recomendou à Chefia de Gabinete do Reitor e foi atendida no
tocante à constituição de um Grupo de Trabalho para a implementação da Carta de Serviços ao
Usuário de serviços públicos de modo a contemplar e dar efetividade ao comando da Lei n
13.460/2017.
A Ouvidora-Geral participou do Grupo de Trabalho e a referida carta está disponível no endereço
https://cartadeservicos.ufrj.br/

Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários
A Ouvidoria-Geral da UFRJ conta com uma pesquisa on line disponibilizada no próprio sistema da
Ouvidoria ao término do tratamento de cada manifestação.
A referida pesquisa é voluntária e espontânea, portanto, nem todos os manifestantes respondem tal
pesquisa. Também telefonamos aos manifestantes, quando possível, para ouvi-los quanto à
satisfação e ao aprimoramento dos serviços.
O resultado da pesquisa é levado ao conhecimento do gestor responsável pela resposta e pelo
tratamento da manifestação, para reflexão sobre os procedimentos e processos internos e, quando
necessário, mudanças de procedimentos que melhorem a efetividade e qualidade dos serviços.
Notamos que há um retorno espontâneo de quem procura a Ouvidoria para registrar a sua satisfação
no tocante aos seguintes fatores ligados à nossa atuação: agilidade no encaminhamento da demanda,
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atenção dispensada ao assunto, afetuosidade, bom acolhimento e boa orientação e boa educação,
cuidado com as informações e a eficiência geral do trabalho, pronto retorno. Nesta oportunidade,
reforçamos que o papel da Ouvidoria não é de gestor, interventor ou executor, mas de facilitador da
comunicação e da relação entre as partes. De modo proativo, a Ouvidoria exerce um papel de
estimular a criação de novos dispositivos institucionais, revisão de procedimentos e políticas relativos
aos principais temas emergentes das manifestações. A Ouvidoria é considerada um órgão de fácil
acesso pelo meio virtual e /ou presencial.

Pesquisa de Satisfação

Insatisfeito (23)

6,8%
20,3%

39,0%

Totalmente Satisfeito (20)
Parcialmente Satisfeito (12)

33,9%

Não Responder (4)

Cada manifestação enseja um diagnóstico do tratamento de sua situação pelo próprio gestor. A
manifestação pode ser considerada improcedente, procedente, procedente solucionada, procedente
não solucionada ou ser caracterizada numa situação não definida, conforme mostra o gráfico abaixo,
no ano de 2018 :

Situação das Manifestações Tratadas

10,7%

0,9%

13,3%

20,1%

Improcedente (193)
Procedente não solucionada (13)
Procedente Solucionada (798)

55,0%

Situação não definida (292)
Não concluída (155)
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Mecanismos de Transferência das Informações Relevantes sobre a Atuação da
Unidade
A UFRJ procura cumprir o que determina o art. 8º da Lei de Acesso à Informação, promovendo e
estimulando todas as unidades que se comprometam com a transparência ativa. As unidades
acadêmicas e administrativas são constantemente instadas pela Ouvidoria-Geral a aperfeiçoarem a
sua comunicação promovendo a transparência ativa em seus portais eletrônicos. A Ouvidoria
recomendou que as unidades acadêmicas e administrativas disponibilizassem em seus portais
eletrônicos um Fale Conosco e um FAQ (respostas às dúvidas mais frequentes).
O portal eletrônico da UFRJ, por exemplo, está mais amigável, com facilidade de busca por assunto,
com divulgação de notícias de utilidade pública e notícias de interesses coletivos e difusos.
Observamos que quanto mais amigável o portal eletrônico, com conteúdo de informação certeira e
linguagem adequada ao interlocutor, menos insatisfação por parte do cidadão. Um outro fato relevante
é perceber que uma informação mal prestada é fator gerador de reclamação. Já identificamos que a
maioria das reclamações que nos chegam são geradas por informação equivocada.
A Ouvidoria-Geral da UFRJ promoveu, em 2018, as seguintes palestras internas:
- Conhecendo os direitos e deveres universitários
- Lei de Acesso à Informação
- Desafios para a cidadania e educação digital
- Programa de Integridade e compliance
- Lei de Conflito de Interesses
- Assédio moral: identificar, prevenir, tratar
- Seminário sobre a população de rua

Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos-Usuários
Como já informamos, anteriormente, a Ouvidoria-Geral da UFRJ conta com uma pesquisa de
satisfação on line , disponibilizada no próprio sistema informatizado da Ouvidoria, ao término do
tratamento da manifestação, que deve ser respondida pelo manifestante no próprio sistema. O
resultado da pesquisa é levado ao conhecimento do gestor responsável pela resposta, visando
reflexão sobre os procedimentos e processos internos adotados pelo gestor responsável pela
demanda, buscando dessa forma uma mudança qualificada e a melhoria das práticas e
procedimentos de gestão.
A UFRJ assessorou, em 2018, a Chefia do Gabinete do Reitor para a confecção da Carta de Serviços
ao Usuário, conforme determina a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que tem por objetivo informar
o usuário sobre os serviços prestados pela Instituição, as formas de acesso a esses serviços e seus
compromissos e padrões de qualidade de atenimento público, simplificando o acesso a estes
serviços.

Mediação de Conflitos, uma das atribuições da Ouvidoria
De todas as possíveis formas de intervenção da Ouvidoria, a mediação se traduz em um dos mais
valiosos instrumentos de que dispõe, nas questões que envolvem conflitos interpessoais. Nos
valemos de dois tipos de procedimentos de mediação, formais e informais. Geralmente, os
procedimentos formais de mediação são utilizados quando as partes em conflito têm uma relação
simétrica, isto é, não existe grande diferença entre os interessados, pois têm níveis similares de status
e de responsabilidades. Já quando as partes em conflito têm uma clara relação assimétrica, por
exemplo, professor com estudante, nos valemos dos procedimentos informais, para imprimir o
necessário equilíbrio às partes. Habitualmente as intervenções da Ouvidoria consistem em mediações
informais porque, diferentemente da atuação de outras instâncias, que têm poder sancionador ou
punitivo, a atuação da Ouvidoria tem um caráter pedagógico, um caráter transformativo.
Outro aspecto fundamental é levar em conta qual será o objetivo da mediação. Aparentemente o
objetivo é sempre solucionar um problema, entretanto, às vezes uma mediação exitosa sacrifica tal
objetivo por outro que será melhor e mais a longo prazo, por envolver uma relação continuada, por
isso, é fundamental buscar melhorar a relação, que já se sabe irá perdurar de forma obrigatória. Nas
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disputas interpessoais, atuamos para aproximar as partes e reduzir as diferenças, de modo a
prevalecer o diálogo respeitoso entre as mesmas.
A Ouvidoria-Geral da UFRJ realizou, durante o ano de 2018, mediações e conciliações exitosas nos
diversos segmentos da UFRJ, mediação entre docentes, entre discentes, entre técnicos, entre
docentes e discentes, entre técnicos e docentes. Muitas foram pedidas pelos próprios dirigentes de
modo a buscar uma solução consensual e harmoniosa para os problemas apontados.
A mediação e a autocomposição dos conflitos internos, realizadas pela Ouvidoria-Geral, com base na
Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, têm contribuído de forma significativa para a concretização dos
princípios da moralidade, economicidade, da celeridade, da ética, permitindo assim um ambiente
plural e uma melhor convivência fraterna, uma relação dialógica permanente de respeito entre as
partes envolvidas.
A Ouvidoria pode oferecer uma nova perspectiva dos conflitos, criando pontes para a tolerância, para
o respeito mútuo e o reconhecimento externo e interno.
Outro papel importante da Ouvidoria é o seu compromisso com a qualidade da Universidade. A UFRJ
está permanentemente atenta às mudanças e tem buscado adaptar-se às novas realidades sociais:
persegue objetivos de transparência, reafirma o seu compromisso com a produção do conhecimento
inovador e libertador, fomenta os processos e procedimentos visando dar mais efetividade e eficiência
ao serviço prestado à sociedade, tem estabelecido políticas que visam contemplar a efetividade dos
direitos humanos, e vem fomentando programas de avaliação interna institucional.
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Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão
Gestão Orçamentária e Financeira
Contexto e Limites da Execução Orçamentária 2014 a 2018
As estratégias estabelecidas pela UFRJ para caminhar na execução de suas competências
institucionais fundamentam-se nas disposições do artigo 206 da Constituição Federal de 1988, que
definem os princípios a serem utilizados para ministrar o ensino, assim como, as do artigo 207 da
Carta Magna, que estabeleceu que as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
Cabe relembrar que as Universidades aceitaram o desafio lançado pelo Governo Federal de promover
um radical processo de expansão e reestruturação do ensino superior público, o que levou a criação
de novos campi, cursos novos e em horários diversos (diurno, vespertino e noturno), reformulação
curricular, propiciando a mudança do perfil socioeconômico do seu corpo discente e com a crescente
demanda de ações voltadas para a assistência e permanência estudantil, assim como na oferta de
estrutura de salas de aula, laboratórios, ambientes de trabalho, e, ainda, com as ações de
democratização e ampliação do acesso aos cursos de graduação, compatíveis com esse novo
cenário.
A UFRJ por meio de seus documentos institucionais aderiu ao REUNI com projetos de expansão e
renovação de várias ações acadêmicas vinculadas à graduação e à pós-graduação, resultando no
aumento significativo, entre 2002 e 2014, de alunos, recursos humanos e de infraestrutura, este ainda
que em menor escala.
A UFRJ maior universidade federal pública do país, oferece à população brasileira 175 cursos de
graduação e 129 programas de pós-graduação, responsáveis por cerca de 10% de todos os cursos
com padrão internacional e beneficiando mais de 50 mil alunos matriculados. Entre seus estudantes
de graduação, 7,5 mil estudantes são assistidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES). No estado do Rio, está presente no Rio de Janeiro (capital), Duque de Caxias e Macaé, no
interior. Também possui instalações no Espírito Santo e Ceará. A universidade tem 1200 laboratórios,
5 hospitais, 41 bibliotecas e 13 museus. Na área de extensão universitária, desenvolve cerca de 2 mil
projetos pedagógicos, atividades artísticas e cursos para a população.
A UFRJ, em particular, constituiu-se numa universidade nacional, recebendo alunos de todas as
regiões e Estados do país, a partir de sua adesão ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da
Educação (SISU-MEC), o que deu proeminência a necessidade de recursos orçamentários e
financeiros para fazer frente às demandas com assistência estudantil e políticas de permanência de
alunos na Universidade Pública.
A nosso ver, a garantia de recursos orçamentários, que permitam as condições de permanência dos
estudantes na instituição, contribuem para a redução das taxas de evasão, de reprovação e retenção,
na perspectiva da construção dos meios necessários para elevar o desempenho acadêmico dos
estudantes e assegurar sua integração à vivência universitária, propiciando que os melhores alunos
e as melhores alunas, que superaram os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais
alcancem sua formação profissional, oferecendo ao país os futuros quadros à serviço da Nação.
O gráfico abaixo apresenta o comportamento do Orçamento Geral da UFRJ de 2014 a 2018, em
valores correntes, constando a Dotação Orçamentária Final e seu respectivo valor Empenhado, por
exercício, para atender as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e
Investimentos.
Cabe informar que o orçamento classificado como Outras Despesas Correntes é destinado a atender
ao pagamento de benefícios da folha de pessoal da UFRJ (ex.: auxílio alimentação e transporte) e
também despesas discricionárias (ex.: aquisição de material de consumo, contratação de serviços,
capacitação de servidores e assistência estudantil).
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos nas Leis Orçamentárias Anuais que foram disponibilizados para a UFRJ para atender suas duas Unidades Orçamentárias;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

A UFRJ é composta por duas Unidades Orçamentárias, a saber:
 UO 26245 – Universidade Federal do Rio de Janeiro
 UO 26378 – Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Na tabela abaixo as colunas “Dotação Final” apresentam o Orçamento Geral da Universidade de 2014
a 2018, enquanto que as colunas “Empenhado” evidenciam o quanto do orçamento foi empenhado
para atendimento das despesas.

Orçamento Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro por Unidade Orçamentária - R$ Bilhões
2014
Unidade Orçamentária

D o tação
F ina l

2015

E m pe nha do

D o tação
F ina l

2016

E m pe nha do

D o tação
F ina l

2017

Em pe nha do

D o tação
F ina l

2018

Em pe nha do

D o tação
F ina l

Em pe nha do

26245 - UFRJ

2,68

2,60

2,88

2,78

3,11

3,01

3,22

3,19

3,29

3,23

26378 - Complexo Hospitalar

0,48

0,47

0,51

0,51

0,59

0,56

0,60

0,58

0,59

0,57

3,16

3,07

3,39

3,29

3,70

3,58

3,81

3,77

3,87

3,81

Total 26245 + 26378

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painle do Orçamento - https://w w w .siop.planejamento.gov.br/siop/
Considera os valores contidos nas Leis Orçamentárias Anuais que foram disponibilizados à UFRJ para atender suas duas Unidades Orçamentárias
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

Ainda que os valores de Dotação Orçamentária Final apresentem um discreto aumento de 2014 a
2018, considerando os valores correntes expressos acima, cabe destacar que a parcela do orçamento
destinada a atender as despesas discricionárias é decrescente.
As dotações orçamentárias da UFRJ estão consignadas na Lei Orçamentária Anual - LOA e se
destinam a atender às despesas:
 obrigatórias de pessoal, suas contribuições e precatórios através da soma dos Resultados
Primários 0 e 1 (Financeiro + Primário obrigatório);
 discricionárias, por meio do Resultado Primário 2 (Primário Discricionário), que permite
atendimento as despesas gerais e de funcionamento da UFRJ (ex.: bolsas estudantis,
despesas com luz, água e esgoto, telefonia, contratos de limpeza, vigilância, manutenção
dos campi, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outras); e
 relativas a emendas parlamentares, através do Resultado Primário 6 (primária
discricionária, decorrente de emendas individuais).
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Execução Orçamentária – UO 26245 – UFRJ
No caso da UO 26245 – UFRJ, percebe-se no gráfico abaixo que no período de 2014 a 2018 os
valores destinados a atender as despesas discricionárias não atingiram a faixa de R$ 500 milhões e
apresentam queda no período de 2015 a 2018.

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos nas Leis Orçamentárias Anuais que foram disponibilizados à UFRJ para atender a UO 26245 – UFRJ;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

A situação orçamentária da UFRJ está vinculada ao quadro geral de subfinanciamento das
Universidades Federais. Nos últimos anos, o orçamento discricionário da instituição vem
apresentando queda. Este fato acarretou uma série de dificuldades na gestão das demandas de
funcionamento, manutenção e investimentos, as quais possuem particularidades, como o elevado
consumo de energia elétrica (decorrente da pujança da pesquisa); o conjunto arquitetônico tombado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou por leis municipais; a
depreciação das edificações de grandes centros decorrente da ausência de reformas estruturais nas
últimas décadas e a debilidade de equipamentos para a assistência estudantil, notadamente
moradias, em que as únicas edificações datam dos anos 1970 do século passado. Outro grande item
de despesa da UFRJ é o seu extraordinário Complexo Hospitalar, cujas edificações apresentam
inequívocos sinais de desgaste.
Contudo, inversamente ao crescimento do número de alunos, o orçamento da UFRJ decresce.
Percebe-se pelo gráfico anterior que há decréscimo do orçamento anual da UFRJ proveniente da Lei
Orçamentária Anual – LOA, na parcela para atendimento as Despesas Primárias Discricionárias, o
que vem impedindo a consolidação e término da infraestrutura acadêmica planejada para o REUNI.
A expansão das vagas acarretou um aumento significativo das despesas inerentes à manutenção das
novas construções, tais como: energia elétrica, água e esgoto, telefonia, vigilância, limpeza,
transporte interno, entre outras.
A diferença entre o orçamento aprovado e o necessário tem causado impacto no funcionamento
universitário em todos os campi da instituição, tais como: crises localizadas em virtude da interrupção
de serviços de limpeza; paralisação de obras prioritárias; atrasos nas reformas prediais
imprescindíveis; degradação da infraestrutura e limitações nas políticas de assistência estudantil.
Nesse contexto foram mantidas ações de controle e redução de despesas visando à constituição de
estratégias de autodefesa institucional, que permitiram a UFRJ atravessar esse período de restrições,
minimizando a interrupção de suas atividades acadêmicas e administrativas.
Através da tabela abaixo é possível visualizar a diferença entre a dotação orçamentária final e seu
montante empenhado nos anos de 2014 a 2018, no que tange a parcela primária discricionária do
orçamento. Essa diferença deve-se pelos contingenciamentos sobre as cotas de limite de empenho
e pode ser observada através da coluna “Contingenciamento”.

86

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UO 26245 - UFRJ - Resultado Primário 2 (Primária discricionária) - 2014 a 2018 - R$ Milhões

Unidade
Orçamentária

Ano

Dotação Final.

Empenhado.

Contingenciamento

26245 - UFRJ

2014
2015
2016
2017
2018

434
475
457
422
389

364
387
423
409
388

70
88
33
12
1

Font e: Sistema Int egrado de Planejament o e Orçamento em 27/ 03/19 - Consult a em Painle do Orçament o - htt ps:// www.siop.planejament o.gov.br/ siop/ ;
Considera os valores cont idos na LOA que f oram disponibilizados para at ender a Unidade 26245 - UFRJ, não cont empla Complexo Hospitalar
Não f azem parte dos valores acima os crédit os disponibilizados à UFRJ por Outras Unidades Orçament árias, nem as emendas parlament ares

A liberação à UFRJ de limite de empenho é influenciada pela arrecadação de recursos do Governo
Federal. Uma vez que a receita se encontre frustrada, o Governo Federal pode realizar
contingenciamentos sobre a emissão de empenhos.
A queda de recursos de custeio e investimento foi muito significativa e a UFRJ vem sofrendo o forte
impacto de limites orçamentários insuficientes, reduzidos, ano após ano, por meio de
contingenciamentos, inclusive da disponibilidade orçamentária da LOA, obstando, ainda mais, as
possibilidades de enfrentar os compromissos e demandas da Instituição.
No período de 2014 a 2018, a UFRJ teve seu orçamento discricionário contingenciado em cerca de
R$ 200 milhões.
Para maior clareza apresenta-se no gráfico abaixo a Parcela Discricionária do Orçamento da UFRJ
somada a créditos suplementares destinados a atender despesas gerais e de funcionamento. É
possível observar a queda acentuada e persistente do orçamento, assim como, suas respectivas
liberações de cota de limite de empenho insuficientes.

R$ Milhões

UO 26245 - UFRJ - LOA e Créditos X Orçamento
Efetivamente Liberado (valores correntes)
500

475

480
460
440

457
434

422

420
423

400
380
360
340

389
409

377

388

387
364

320
300
2014

2015

2016

2017

LOA+Crédito

2018

2019

Liberado

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos nas Leis Orçamentárias Anuais que foram disponibilizados à UFRJ para atender a UO 26245 – UFRJ;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

O planejamento organizacional da UFRJ tem apoio nas estratégias do Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, no Plano de Reestruturação e Expansão aprovado pela Resolução CONSUNI
09/2007 e no Plano Diretor – 2020, aprovado no CONSUNI de 05/11/2009.
Esses pilares têm como objetivo a ampliação e democratização do acesso à educação superior
pública de qualidade, contribuindo na formação de quadros nas diferentes áreas do ensino, mediante
a manutenção e ampliação dos cursos e vagas, além da interiorização dos campi da Universidade e
redefinição das formas de ingresso, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social
do país, levando a diminuição das desigualdades sociais e regionais.
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A UO 26245 - UFRJ durante o exercício de 2018 deu sequência à execução orçamentária de ações
relativas a Programas Temáticos contidos no Plano Plurianual 2016-2019.
Pode-se verificar no gráfico abaixo as despesas empenhadas em 2018 pela UO 26245 – UFRJ de
acordo com seus respectivos grupos de despesa e, percebe-se que o maior volume de recursos se
encontra destinado a atender ao grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais (R$ 2.733,24 milhões),
seguido por 3 – Outras Despesas Correntes (R$ 489,56 milhões) e 4 – Investimento (R$ 11,24
milhões).

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos na Lei Orçamentárias Anual que foram disponibilizados para atender a Unidade 26245 - UFRJ, não contemplando o Complexo Hospitalar;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados à UFRJ por Outras Unidades Orçamentárias;
Contempla Resultado Primário: 0 - Financeiro; 1 - Primário obrigatório; 2 - Primário Discricionário e 6 - Primário discricionário decorrente de emendas.

Por meio da próxima tabela pode-se visualizar a execução das ações orçamentárias destinadas a
atender a UO 26245 – UFRJ. As ações estão agrupadas de acordo com o tipo de despesa atendida,
sendo: obrigatórias, discricionárias e emendas individuais.
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UO 26245 - UFRJ - Execução Orçamentária Total 2018 - R$ Milhões

Obrigatórias

Unidade
Despe
Orçamen
sas
tária

Dotação
Inicial

Ação

Pago

1.329,52

1.389,39

1.363,11

1.362,51

1.244,36

1.019,14

1.128,61

1.115,69

1.115,69

1.046,53

287,47

260,61

249,25

249,25

249,25

84,21

86,37

84,68

84,56

77,39

16,33

16,70

16,67

16,67

15,23

6,59

6,44

6,44

6,44

6,44

0,22

0,22

0,22

0,22

0,20

2.743,49

2.888,33

2.836,05

2.835,33

2.639,39

324,67

325,35

324,85

317,52

314,34

49,91

49,91

49,91

46,76

46,72

11,38

11,38

11,25

10,89

10,40

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, Militares e seus Dependentes

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior

Discricionárias

Liquidado

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União

0536 - Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação
Especial e/ou Decisões Judiciais
Total Obrigatórias

Emendas
Individuais

Empenhado

20TP - Pessoal Ativo da União

0005 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Dotação
Final

20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação
20RI - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica
00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de
Programação Específica
00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de
Programação Específica
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes
Públicos
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior
Total Discricionárias
8282 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior
20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Total Emendas Individuais
Total Geral

1,50

1,50

1,38

1,30

1,27

0,55

0,55

0,55

0,35

0,35

0,15

0,15

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-

-

-

-

396,94

8,68

388,94

388,11

377,00

373,26

5,45

5,45

5,45

3,43

3,02

2,44

2,44

2,44

0,64

0,14

2,00

2,00

1,98

0,13

0,10

9,89
3.150,32

9,89
3.287,17

9,87
3.234,04

4,20
3.216,53

3,26
3.015,91

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painle do Orçamento - https://w w w .siop.planejamento.gov.br/siop/ ;
Considera os valores contidos na Lei Orçamentárias Anual que foram disponibilizados para atender a Unidade 26245 - UFRJ, não contemplando o Complexo Hospitalar;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados à UFRJ por Outras Unidades Orçamentárias;
Contempla Resultado Primário: 0 - Financeiro; 1 - Primário obrigatório; 2 - Primário Discricionário e 6 - Primário discricionário decorrente de emendas

Na tabela acima percebe-se através da coluna “Dotação Final” que o maior volume de recursos, R$
2.888,33 bilhões (cerca de 88%), foi destinado a atender despesas obrigatórias, sendo composto
pelas ações 20TP, 0181,09HB, 212B, 2004, 0005 e 0536 (ex: pessoal ativo, inativo, pensionistas,
contribuições, benefícios e precatórios).
Consta demonstrada no gráfico abaixo a execução dos recursos destinados a atender as despesas
obrigatórias:

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – Tesouro Gerencial em 27/03/19;
Execução de Ações da UO 26245 – UFRJ;
Contempla ações relativas ao Resultado Primários Financeiro (0) e Primário Obrigatório (1)
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias
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Já a parcela discricionária do orçamento somada as emendas parlamentares totalizam R$ 398,83
milhões e são representadas pela dotação final das ações 20RK, 4002, 20GK, 8282, 4572, 20RI,
00PW, 00OQ e 216H (cerca de 12%).
As principais ações pertencentes a parcela discricionária do orçamento de 2018 foram executadas
dentro dos limites de empenho disponíveis e prestaram atendimento a despesas correntes e de
investimento, conforme gráfico abaixo:

Execução de Ações previstas na LOA para atender a UO 26245 – UFRJ; Não contempla UO 26378 – Complexo Hospitalar
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Tesouro Gerencial em 27/03/19;
Contempla as principais ações relativas ao Resultado Primário 2 (Primário Discricionário): 20RK, 4002, 20GK, 8282, 20RI e 4572;
Não contempla a execução orçamentária de emendas parlamentares individuais relativas ao Resultado Primário Discricionário 6;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

Com base no gráfico anterior chega-se aos seguintes percentuais de execução orçamentária no
exercício de 2018 das principais ações discricionárias da UO 26245 - UFRJ:
UO 26245 - UFRJ - Percentuais de Execução 2018 - Principais Ações Discricionárias
Grupo de Despesa
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
Total Geral

Dotação Final
98,07%
1,93%
100,00%

Despesa
Empenhada
99,83%
98,65%
99,80%

Despesa
Liquidada
97,40%
83,29%
97,14%

Despesa Paga
99,12%
92,19%
99,01%

Execução de Ações da UO 26245 - UFRJ
Contempla as principais ações relativas ao Resultado Primário 2 (Primário Discricionário): 20RK, 4002, 20GK, 8282, 4572 e 20RI;

Percebe-se na UO 26245 – UFRJ um percentual de 99,80% de emissão de empenhos sobre o
orçamento final disponível (dotação final), 97,14% de liquidação das despesas empenhadas e 99,01%
de pagamento das despesas liquidadas, demonstrando assim eficiência na execução dos recursos
disponíveis.
Na tabela abaixo consta discriminada, por Natureza de Despesa, os valores empenhados o exercício
de 2018 na UO 26245 - UFRJ:
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UO 26245 - UFRJ - Despesas Empenhadas 2018 - Principais Ações Orçamentárias por Grupo e Natureza de Despesa
Grupo Despesa
INVESTIMENTOS

Natureza Despesa
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

% Nat.
R$ Milhões Desp./Total
Geral
4,70
1%

OBRAS E INSTALACOES

2,53

1%

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,16

0%

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ

0,02

0%

7,42
135,76

2%
35%

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

68,71

18%

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

64,33

17%

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

55,96

14%

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

25,78

7%

MATERIAL DE CONSUMO

12,66

3%

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

7,94

2%

OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

5,15

1%

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1,41

0%

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)

1,15

0%

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

0,74

0%

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ

0,43

0%

INDENIZACOES E RESTITUICOES

0,32

0%

SENTENCAS JUDICIAIS

0,09

0%

OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.

0,06

0%

CONTRIBUICOES

0,04

0%

AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES

0,02

INVESTIMENTOS Total
OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES Total
Total geral

380,52
387,93

0%
98%
100%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – Tesouro Gerencial em 27/03/19;
Execução de Ações da UO 26245 - UFRJ
Contempla as principais ações relativas ao Resultado Primário 2 (Primário Discricionário): 20RK, 4002, 20GK, 8282, 4572 e 20RI;
Não contempla a execução orçamentária de emendas parlamentares individuais relativas ao Resultado Primário Discricionário 6

Na próxima tabela, para maior detalhamento das Naturezas de Despesa informadas acima, seguem
discriminadas, por subitem, as despesas empenhadas que apresentaram percentuais iguais ou
superiores a 1% quando comparadas com o valor Total Geral de R$ 387,93 milhões.
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UO 26245 - UFRJ - Despesas Empenhadas 2018 por Subitem - Principais Ações Orçamentárias - Percentuais iguais ou superiores a 1% do Total
Ge ral
%

Competência
da Despesa

Grupo Despesa

Subitem

Destaques

Total em R$ Subitem/
Total
Milhões
Geral

BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

68,01

18%

LIMPEZA E CONSERVACAO

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

58,38

15%

VIGILANCIA OSTENSIVA

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

42,10

11%

32,65

8%

19,07

5%

11,83

3%

11,68

3%

6,82

2%

6,78

2%

6,40

2%

5,03

1%

4,67

1%

3,89

1%

3,32

1%

2,27

1%

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

EXERCÍCIO
2018

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

INVESTIMENTOS
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CONDOMINIOS
PESSOA JURIDICA
OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRACONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
ORCAMENTARIAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
PESSOA JURIDICA
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

SERVICOS DE COPA E COZINHA

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2,18

1%

INSTALACOES

OBRAS E INSTALACOES

2,10

1%

48,62

13%

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES
Total da Tabela
Total Geral

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – Tesouro Gerencial em 27/03/19;
Execução de Ações da UO 26245 - UFRJ
Contempla as principais ações relativas ao Resultado Primário 2 (Primário Discricionário): 20RK, 4002, 20GK, 8282, 4572 e 20RI;
Não contempla a execução orçamentária de emendas parlamentares individuais relativas ao Resultado Primário Discricionário 6
Constam evidenciados os Subitens que apresentaram percentuais iguais ou maiores que 1% sobre o total geral de R$ 387.932.439,43

11,71

3%

347,50
387,93

90%
100%

Sobre a tabela acima pode-se tecer os seguintes comentários acerca das despesas referentes ao
exercício de 2018:


Bolsas de Estudo no País: composta por bolsas assistênciais/permanência (R$ 49,2 milhões),
bolsas de graduação, pós-graduação e extensão;



Limpeza e Conservação: composta pelos serviços de limpeza e conservação destinados a
atender as unidades acadêmicas, administrativas e hospitalares; manutenção externa dos
campi pela Prefeitura Universitária e os biotérios;



Vigilância Ostensiva: atendimento aos diversos campi da UFRJ;



Serviços de Energia Elétrica: atendimento aos diversos campi da UFRJ;



Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional: contempla as despesas com serviços
profissionais extraquadros nos Hospitais Universitários da UFRJ (R$ 18,87 milhões) sem
considerar sua respectiva contribuição (R$ 3,73 milhões);



Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis: contempla os contratos de manutenção de bens
imóveis fiscalizados pela Prefeitura Universitária e execução de obras de reforma;



Apoio Administrativo, Técnico e Operacional: contempla os serviços terceirizados prestados
nas diversas Unidades da UFRJ e seu Complexo Hospitalar;



Serviços Técnicos Profissionais: destaque para a obra de reforma e restauração dos telhados
e fachadas do Palácio Universitário (R$ 6,23 milhões), prédio tombado da UFRJ, atingido por
incêndio em março/2011;



Locação de Meios de Transporte: destaque para atendimento a despesas com o transporte
intercampi da UFRJ (R$ 6,07 milhões);



Serviço de Seleção e Treinamento: despesas com curso e concurso (ex: THE, concursos para
técnicos e docentes, cursos de extensão e capacitação);



Fornecimento de Alimentação: destaque para o atendimento a despesas com refeições
coletivas nos Restaurantes Universitários (R$ 4,89 milhões);
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Condomínios: destaque para o pagamento de despesas com o condomínio do Edifício
Ventura Corporate Towers;



Contrib. Previdenciárias-Serviços de Terceiros: destaque para o pagamento das
contribuições decorrentes dos serviços profissionais extraquadros dos Hospitais
Universitários (R$ 3,73 milhões);



Serviços de Apoio ao Ensino: destaque para despesas de projetos executados com seus
recursos próprios, os quais foram depositados na conta única;



Serviços de Telecomunicações: para atendimento as diversas unidades da UFRJ;



Serviços de Copa e Cozinha: para atendimento a diversas Unidades da UFRJ, tais como:
Colégio de Aplicação, Escola de Educação Infantil e às Unidades Hospitalares;



Instalações: destaque para a construção da Subestação de Entrada de Energia do CCS (R$
1,38 milhões) e Serviços de Reparação no 8º andar do Prédio Jorge Machado Moreira
atingido em 2016 por incêndio (R$ 0,71 milhões).
Quanto as despesas de exercícios anteriores:



Outros Serviços de Terceiros – PJ: destaque para as despesas com Energia Elétrica (R$
19,97 milhões); Serviços de Limpeza e Conservação das diversas Unidades e Complexo
Hospitalar (R$ 8,68 milhões); Água e Esgoto (R$ 5,92 milhões); Manutenção dos Campi (R$
2,15 milhões) e Repactuação de Contratos (R$ 1,54 milhões);



Locação de Mão-de-Obra: destaque para as despesas com vigilância ostensiva em
atendimento aos diversos campi da UFRJ (R$ 7,68 milhões).

Execução Orçamentária – UO 26378 – Complexo Hospitalar da UFRJ
O orçamento consignado na LOA para atender a UO 26378 - Complexo Hospitalar, em linhas gerais,
é destinado a atender despesas de pessoal obrigatórias e outras decorrentes de emendas
parlamentares, conforme pode ser verificado no gráfico abaixo:

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos nas Leis Orçamentárias Anuais que foram disponibilizados à UFRJ para atender a UO 26378 – Complexo Hospitalar;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias/

Pode-se verificar no gráfico abaixo as despesas empenhadas em 2018 pela UO 26378 –
Complexo Hospitalar de acordo com seus respectivos grupos de despesa e, percebe-se que o maior
volume de recursos se encontra destinado a atender ao grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais (R$
536,39 milhões), seguido por 3 – Outras Despesas Correntes (R$ 33,47 milhões) e 4 – Investimentos
(R$ 1,59 milhões):
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos na Lei Orçamentárias Anual que foram disponibilizados para atender a Unidade 26378 – Complexo Hospitalar, não contemplando a UFRJ;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados à UFRJ por Outras Unidades Orçamentárias;
Contempla Resultado Primário: 0 - Financeiro; 1 - Primário obrigatório; 2 - Primário Discricionário e 6 - Primário discricionário decorrente de emendas

A tabela seguinte evidencia a execução em 2018 das ações destinadas a atender a UO 26378
– Complexo Hospitalar:
UO 26378 - Complexo Hospitalar - Execução Orçamentária Total 2018 - R$ Milhões
Dotação
Inicial

Ação

Obrigatórias

20TP - Pessoal Ativo da União

Dotação
Final

Empenhado

Liquidado

Pago

451,48

458,87

449,03

448,48

418,36

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

84,39

87,39

81,83

81,83

81,83

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes

28,62

29,11

29,03

29,03

26,58

5,07

5,65

5,53

5,53

5,15

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis,
Empregados, Militares e seus Dependentes

Emenda de
Bancada

Total Obrigatórias
20RX - Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários
Federais

Emendas
Individuais

26378 - Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

Unidade
Despe
Orçamen
sas
tária

4086 - Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais

Total Emenda de Bancada*
20RX - Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários
Federais
Total Emendas Individuais
Total Geral

3,50

3,50

3,43

3,43

3,14

573,07

584,52

568,86

568,31

535,06

10,27

-

-

-

-

10,27

-

-

-

-

2,39

2,39

2,39

1,29

1,28
0,13

0,20

0,20

0,20

0,16

2,59

2,59

2,59

1,45

1,40

585,93

587,11

571,44

569,76

536,46

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painle do Orçamento - https://w w w .siop.planejamento.gov.br/siop/ ;
Considera os valores contidos na Lei Orçamentárias Anual que foram disponibilizados para atender a Unidade 26378 - Complexo Hospitalar, não contemplando a UO 26245 - UFRJ;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados à UFRJ por Outras Unidades Orçamentárias;
Contempla Resultado Primário: 0 - Financeiro; 1 - Primário obrigatório; 2 - Primário Discricionário e 6 - Primário discricionário decorrente de emendas;
* Emenda destinada a atender ao HUCFF, não executada por ter sido bloqueada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF (dotação final = zero)

94

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Gestão 2018

Execução Orçamentária de Emendas Parlamentares
Com relação a execução das emendas parlamentares individuais disponíveis na UO 26245 – UFRJ
e UO 26378 – Complexo Hospitalar, o gráfico abaixo permite a visualização de suas execuções de
acordo com seus grupos de despesa:

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em 27/03/19 - Consulta em Painel do Orçamento - https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/;
Considera os valores contidos na LOA para atender as Unidades Orçamentárias: 26245 – UFRJ e 26378 – Complexo Hospitalar;
Não fazem parte dos valores acima os créditos disponibilizados por Outras Unidades Orçamentárias

Complementando as informações anteriores, o quadro abaixo detalha o número da emenda
parlamentar, seguido pela unidade/destino atendida, os respectivos valores contidos na LOA e suas
execuções:
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Emendas Parlamentares incluídas no Orçamento da UFRJ em 2018 - R$ Milhões
Orçamento Previsto na LOA

26245 - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Unidade
Número da
Orçamen
Emenda
tária

UNIDADE / DESTINO

CUSTEIO

INVESTI
MENTO

CUSTEIO

INVESTI
MENTO

TOTAL

13340020

COPPE

1,50

1,50

3,00

1,50

1,50

3,00

13340021

CBAE e COPPE

0,50

-

0,50

0,50

-

0,50

14680007

Faculdade de Arquitetura - FAU / Movimento
Nacional de Luta pela Moradia - MNLM

0,34

-

0,34

0,34

-

0,34

14680024

PROART *

0,20

0,80

1,00

0,80

0,20

1,00

17750024

Construção de Plataforma Digital

0,09

0,01

0,10

0,09

0,01

0,10

23970014

Estudo Randomizado Multicêntrico

0,50

-

0,50

0,50

-

0,50

25100013

Curso de Fisioterapia *

-

0,50

0,50

0,50

-

0,50

26160023

Rádio FM / UFRJ

-

0,40

0,40

-

0,40

0,40

27760022

Recursos à UFRJ

-

0,30

0,30

-

0,30

0,30

27840008

Rádio FM / UFRJ

0,60

0,40

1,00

0,59

0,40

0,99

28810015

Escola de Comunicação

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

28810018

Construção de Plataforma Digital

0,09

0,01

0,10

0,09

0,01

0,10

28810023

Assistência Estudantil

-

0,30

0,30

-

0,30

0,30

35510023

Auxiliar Ações de Infra Estrutura

-

0,20

0,20

-

0,20

0,20

0,09

0,06

0,15

0,09

0,06

0,15

-

0,45

0,45

0,30

0,15

0,45

0,25

-

0,25

0,25

-

0,25

0,40

-

0,40

0,40

-

0,40

-

0,30

0,30

-

0,30

0,30

37490012
38230010
38230024
38230025
38280006

Desenvolvimento Socioambiental de São José do
Barreto (Macaé)
Centro de Reabilitação Funcional - Faculdade de
Medicina *
Comissão da Memória e Verdade - FCC
Capacitar Jovens e Adultos Camponeses das Áreas
de Reforma Agrária
Laboratório de Nano tecnologia e Outras Áreas Afins Pólo Santa Cruz da Serra
Total UFRJ

26378 - Complexo Hospitalar e de
Saúde da UFRJ

TOTAL

Orçamento Liberado/Executado

4,66

5,23

9,89

6,05

3,82

9,87

13340022

HUCFF

-

0,20

0,20

-

0,20

0,20

14680008

HESFA

-

0,59

0,59

-

0,59

0,59

27840007

IPPMG

-

0,30

0,30

-

0,30

0,30

35780006

Maternidade Escola

0,50

-

0,50

0,50

-

0,50

37490008

IPPMG

-

0,50

0,50

-

0,50

0,50

37490009

Maternidade Escola

0,50

-

0,50

0,50

-

0,50

71200007

HUCFF - Emenda de Bancada - Ação 20RX Bloqueada pela Secretaria de Orçamento Federal **

5,07

5,20

10,27

-

-

-

Total Complexo Hospitalar

Total Geral

6,07

6,78

12,86

1,00

1,59

2,59

10,73

12,01

22,75

7,05

5,41

12,46

Fonte 1: https://w w w 2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa em 27/03/19 (orçamento previsto);
Fonte 2: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI em 27/03/19 (orçamento executado);
* Foi realizado remanejamento do Grupo de Natureza de Despesa (GND) - De Custeio para Investimento e Investimento para Custeio

** A ação 20RX constou na dotação inicial do Complexo Hospitalar com R$ 10,27 milhões, porém, foi bloqueada pela Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) e não liberada para execução.

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores a 2018
De acordo com o art. 36 da Lei 4.320, de 17/03/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.
Entendem-se como Restos a Pagar Processados, as despesas legalmente empenhadas cujo objeto
do empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo segundo estágio da despesa (liquidação) já ocorreu,
caracterizando-se como os compromissos do Poder Público de efetuar os pagamentos aos
fornecedores.
Quanto a esses, comparando o saldo total inicial em 01/01/18 com o saldo final em 31/12/18, percebese na tabela abaixo que a UFRJ no exercício de 2018 alcançou uma redução total de 87%:
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Órgão UGE 26245 - UFRJ

Restos a Pagar Processados 2018 - R$ Milhões
(a) Restos a Pagar
(d) Restos a Pagar
(b) Restos a Pagar (c) Restos a pagar
% Redução dos
Processados Processados Processados processados Saldos = 1Montante em 1º de
Saldo a pagar
Pagos
Cancelados
(d/a)
janeiro
31/12

39,61

34,41

0,23

4,97

87%

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financ eira - Tesouro Gerenc ial em 25/02/19 - (Órgão - UGE)
Fazem parte dos valores ac ima rec ursos pertencentes a UFRJ e recebidos por ela de outras Unidades Orçamentárias

Restos a Pagar Não Processados são as despesas legalmente empenhadas que não foram
liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, ou seja, aquelas em que não
ocorreu o recebimento de bens e serviços no exercício de emissão do empenho.
A tabela seguinte trata dos Restos a Pagar Não Processados, nela percebe-se que a necessidade de
recursos inicial em 01/01/18 foi reduzida ao longo do exercício em 60% se compararmos com
31/12/18:

Órgão UGE - 26245 UFRJ

Restos a Pagar Não Processados 2018 - R$ Milhões
(e) Restos a Pagar
(i) Restos a Pagar
(f) Restos a Pagar (g) Restos a Pagar (h) Restos a Pagar
% Redução dos
Não Processados Não Processados Não Processados - Não Processados - Não Processados Saldos a pagar
Montante em 1º de
Saldo a pagar
Liquidados
Pagos
Cancelados
= 1-(i/e)
janeiro
31/12 (e-g-h)

103,89

58,44

56,65

5,97

41,28

60%

Fonte: Sistema Integrado de Administraç ão Financeira - Tesouro Gerenc ial em 25/02/19 - (Órgão - UGE)
Fazem parte dos valores acima recursos pertencentes a UFRJ e recebidos por ela de outras Unidades Orç amentárias

Realização de Receitas Próprias
O gráfico baixo demonstra o comportamento da arrecadação de Receita Própria da UFRJ de 2016 a
2018 através de um comparativo entre a receita prevista e a arrecadada.

R$ Milhões

UFRJ - Receita Própria Prevista x Arrecadada
70,00
60,00

59,56

58,35

56,92

56,19

56,09

54,89

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2016

2017
Receita Prevista

2018

Receita Arrecadada

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Tesouro Gerencial - em 27/03/19

Nele percebe-se que a receita da UFRJ vem apresentando queda ao longo dos últimos exercícios. A
principal fonte de arrecadação são os aluguéis e arrendamentos, porém, a UFRJ permanece com
salas localizadas no Condomínio Ventura Corporate Towers aguardando ocupação e consequente
entrada de recursos.
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No exercício de 2018, a UFRJ realizou 96% da receita prevista com aluguéis e arrendamentos. Essa
foi a receita com a maior representação se comparada as demais, atingindo 82% (R$ 44,9 milhões)
da Receita Líquida Total Arrecadada, sendo seguida pelas receitas de serviços administrativos e
comerciais gerais com 13% (R$ 7 milhões) e as receitas provenientes de inscrições em concursos e
processos seletivos com 3% (R$ 1,7 milhões).
O montante total de R$ 54,9 milhões arrecadados foi utilizado no exercício de 2018 para atender
despesas executadas através da ação 20RK que tinham como fonte de recursos a receita própria.
Como exemplo de despesas atendidas podemos citar: auxílio financeiro a estudantes, bolsas
estudantis, capacitação de servidores, condomínio de edifício Ventura, contratos continuados,
contribuição PASEP, custos indiretos, gratificação por encargo de curso e concurso, orçamento
participativo, projetos financiados com recursos próprios depositados na conta única, serviços
profissionais extraquadros aos Hospitais Universitários e trabalhos de campo.

Desempenho Financeiro do Exercício
De forma geral, o fluxo financeiro da Universidade está baseado em quatro formas de ingresso: fontes
do Tesouro, arrecadação de receitas próprias, emendas parlamentares e recursos oriundos de
descentralização externa.
Com relação ao ingresso de recursos financeiros das fontes do Tesouro, durante o exercício de 2018,
os repasses foram limitados a percentuais estabelecidos com base na capacidade de liquidação das
despesas. Desta forma, os entre os meses de janeiro a julho, os repasses atenderam em torno de
100% da demanda liquidada e foram liberados apenas uma vez ao mês. A partir do mês de agosto
os repasses passaram a ser mais frequentes ao longo do mês. No entanto, os atendimentos nem
sempre contemplaram toda a demanda do período de apuração, girando em torno de 50 - 60% das
despesas liquidadas.
Os recursos financeiros referentes às emendas parlamentares ocorreram mediante a liquidação de
despesas. A solicitação destes recursos foi realizada mensalmente através de planilha específica
conforme orientação da Setorial Financeira da SPO/MEC. No entanto, as efetivas liberações destes
recursos não apresentaram regularidade e não atenderam a um cronograma pré-determinado,
gerando algumas dificuldades operacionais e atrasos de pagamento de compromissos liquidados ao
longo do exercício tanto na Administração Central quanto nas unidades administrativas que também
executaram emendas.
Com relação aos recursos financeiros oriundos de descentralizações externas, como os Termos de
Execução Descentralizada (TED), os órgãos concedentes providenciaram a liberação de recursos
mediante a liquidação das despesas e posterior solicitação de recursos via COMUNICA-SIAFI. Nessa
modalidade ocorreram liberações parciais, totais ou, em alguns casos, a liberação financeira não
ocorreu e os empenhos continuam inscritos em restos a pagar processados.

98

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Gestão 2018

Conclusão e Perspectivas
A importância da UFRJ para o país não nos permite esmorecer. As ações para melhorar as
condições de desenvolvimento institucional seguem impetuosas. São frentes decisivas: o
aperfeiçoamento da matriz OCC da ANDIFES, as emendas parlamentares, o ressarcimento de custos
indiretos de projeto, conforme previsto no Regulamento Técnico ANP no 3/2015, a atualização dos
grandes contratos com os centros de pesquisa instalados na Cidade Universitária (CENPES e
CEPEL), a locação plena dos imóveis localizados no centro do Rio (Condomínio Ventura) e o
restabelecimento para a UFRJ da ocupação da área em que está instalada a Fundação BIORIO.
No que se refere ao futuro da instituição, o projeto de maior ambição é a ação inovadora construída
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a possível cessão de
uso visando melhorar o aproveitamento econômico e o uso urbano de ativos imobiliários da UFRJ.
Abrem-se, também, novos horizontes com a possibilidade de constituição de Fundos Patrimoniais
(endowments) como previsto na lei nº 13.800, de 04/01/2019.
Como salientado, os limites do orçamento da UFRJ para 2019 apontam uma Dotação Orçamentária
ainda menor que os anos anteriores (R$ 377 milhões), o que cria uma expectativa de um ano muito
difícil para equilibrar esse orçamento extremamente curto com as despesas de manutenção básica
(dos exercícios anteriores e corrente), considerando a involução do orçamento nos últimos anos.
Contudo, as perspectivas apontadas nos parágrafos acima, apontam as possibilidades da Instituição
em construir saídas e caminhos de superação do cenário detalhadamente descito.
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Gestão de Pessoal
A Pró-reitoria de Pessoal - PR-4 é a unidade da Administração Central responsável pelas
políticas de pessoal na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ abrangendo as questões
relativas à carreira e desenvolvimento funcional, saúde dos trabalhadores servidores públicos e
gestão processual e sistêmica das demandas processuais relativas à vida funcional, tendo como eixo
organizador os direitos e deveres dos servidores.
A partir daí, desenvolve políticas, planos e normas referentes ao desenvolvimento e
qualificação de pessoal; organização das atividades laborais, ambiente e relações de trabalho, saúde
mental e física de servidores, além da execução administrativa dos planos aprovados relativos aos
temas elencados.
Além disso, realiza o planejamento, gestão e execução operacional das demandas
processuais, quando de implementação centralizada, e coordenação, monitoramento e controle,
quando de implementação descentralizada.
É responsável pela supervisão da administração e consequente alocação de pessoal nos
órgãos administrativos e nas unidades; e o devido controle dos assentamentos de pessoal.
Estrutura da Unidade


Superintendência (SUPER): Responsável pela articulação das três Coordenações: de
Gestão de Pessoal; de Políticas de Pessoal; e de Políticas de Saúde do Trabalhador. Delibera
e executa sobre processos de nomeação, aposentadoria, pensão, progressão, incentivo à
qualificação, afastamento, entre outros.
Estrutura: Divisão de Direitos e Deveres, Central de Atendimento, Serviço de Protocolo e
Assessoria de Demandas Judiciais.



Coordenação de Gestão de Pessoal (CGP): Coordena a elaboração da folha de pagamento
e cadastro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da UFRJ. Realiza análise e
amparo legal dos processos administrativos, concessão de aposentadorias, pensões,
nomeações, averbações entre outros.
Estrutura: Divisão de Aposentados e Pensionistas, Divisão Benefícios e Reposição ao
Erário, Divisão de Cadastro, Divisão de Pagamento, Divisão de Pessoal e Divisão de
Publicações.



Coordenação de Políticas de Pessoal (CPP): Coordena o provisionamento e alocação de
pessoal necessário para o adequado funcionamento da UFRJ, em sintonia com a constante
atualização das políticas e diretrizes institucionais. Tem como instrumentos de trabalho o
dimensionamento e a alocação; o planejamento da seleção, da admissão e do
desenvolvimento profissional; o acompanhamento funcional do pessoal do Quadro
Referência de Servidores Técnicos Administrativos - QRSTA - da UFRJ.
Estrutura: Divisão de Movimentação e Alocação, Divisão de Admissão, Divisão de
Desenvolvimento e Divisão de Desenvolvimento Avaliação de Desempenho.



Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST): É responsável por
desenvolver ações de perícia, promoção e educação em saúde, prevenção de riscos e
doenças e inspeção e avaliação em segurança nos ambientes de trabalho, em consonância
com a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor.
Estrutura: Divisão de Perícias em Saúde Do Trabalhador, Divisão Vigilância em Saúde e
Segurança do Trabalho, Divisão de Educação e Promoção em Saúde do Trabalhador, Divisão
Administrativa, Divisão de Desenvolvimento, Inovação e Marketing Institucional e Divisão de
Controle e Logística.
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Relações de Trabalho e Desenvolvimento dos Corpos Docente e TécnicoAdministrativo
Objetivos e Metas
- Integração das políticas de gestão de recursos humanos e de desenvolvimento dos corpos docente
e técnico-administrativo;
- Busca pela valorização permanente do servidor público, docente e técnico administrativo, com
respeito à liberdade de expressão e de organização;
- Formação e qualificação continuada e progressiva de todos os servidores da Universidade;
- Estabelecimento do mérito e da qualificação como critérios para o desenvolvimento de todos os
servidores da UFRJ;
- Conduta ética em todos os campos de atividades, com estrita observância aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade;
- Superação da dispersão e da fragmentação existentes na área de gestão de pessoal da UFRJ;
- Recomposição dos quantitativos de pessoal docente e técnico-administrativo, para atender às atuais
necessidades da UFRJ e planejar sua ampliação, quantitativa e qualitativa, bem como aos projetos
de expansão;
- Adoção de políticas permanentes de qualificação continuada e progressiva dos corpos docente e
técnico-administrativo.
Metodologia
- Publicação da portaria de movimentação (8070/2017 publicada no BUFRJ 37 de 14/09/2017), que
organiza as metodologias de remoção dos servidores;
- Realização de concursos públicos para os cargos disponíveis, com destaque para os editais
455/2017 e 861/2017, com cargos específicos de alta complexidade;
- Implementação do projeto de reorganização dos processos e jornada de trabalho com vistas à
ampliação do atendimento ao público.
- Consolidação e ampliação do Programa de Qualificação Institucional (PQI), em conjunto com a PR2 e PR-3. Em seu primeiro ano de implementação, obteve adesão de 1/3 (um terço) dos programas
de pós-graduação, beneficiando mais de 100 (cem) servidores.
- Construção da Especialização em Políticas Publicas, em conjunto com o Ippur, tendo como publico
os técnicos administrativos da UFRJ. A especialização se propõe a realizar uma formação técnicocientífica crítica, questionando o gerencialismo e aplicando o conhecimento a estudos de caso do
trabalho, rotinas e processo da universidade; o curso organizado teve edital lançado no segundo
semestre e preencheu as 25 (vinte e cinco) vagas ofertadas. Primeiro módulo com formatura da
primeira turma no fim do primeiro semestre de 2019;
- Elaboração de políticas indutivas de capacitação que incorporam temas técnicos e políticoadministrativos;
- Implantação da primeira fase do Programa de Admissão: em 2018 foram realizadas, no âmbito de
acolhimento de servidores concursados, oficinas práticas para os cargos de assistente em
administração, administrador, técnico em contabilidade e contador nas áreas de pessoal, orçamento,
finanças e governança e secretaria acadêmica, além de palestras para todos os cargos (técnicos e
docentes) sobre serviço público, carreira, universidade e história da UFRJ, acessibilidade entre outros
temas.
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Perspectivas para o ano seguinte
Em análise dos quadros de pessoal e funções gratificadas disponíveis, verifica-se que a Unidade
Prestadora de Contas - UPC tem deficit de pessoal frente à ampliação do número de vagas nos cursos
de graduação e pós-graduação e à expansão da Universidade ao longo dos anos, que, em termos
aproximados, representou um aumento de 100% no número de alunos e menos de 5% no número de
técnicos administrativos, considerando-se os últimos dez anos, bem como que restam insuficientes
os quantitativos de funções comissionadas disponibilizadas pelo Ministério do Planejamento.
Tal situação fica evidente ao analisarmos a complexidade administrativa da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ, bem como a quantidade expressiva de Unidades acadêmicas que a compõe,
em comparação com o quadro de pessoal disponível e o quantitativo de servidores sem função
gratificada frente àqueles que percebem gratificação de função. Abaixo, quantitativo de funções
ocupadas (CDs, FGs e FUCs) por docentes e técnicos administrativos em dezembro de 2018.
Cargo

Quantidade

Professores do Magistério Superior

579

Professor EBTT
Técnicos
Administrativos
Educação
TOTAL

9
em
870
1458

A Pró-Reitoria de Pessoal tem efetuado ações de gestão no sentido de dimensionar e reorganizar a
força de trabalho e as funções gratificadas, além de realizar regularmente concursos públicos para
provimentos de cargos técnicos administrativos e docentes. A capacidade de composição da força de
trabalho é limitada ao número de vagas disponibilizadas pelo Ministério da Educação. Diante da
expansão do número de matrículas de estudantes nos níveis de graduação e pós-graduação, da
ampliação de cursos e programas, faz-se necessária a recomposição e expansão imediata do Quadro
de Referencia do Pessoal Técnico Administrativo – QRSTA, do Quadro de Docentes do Ensino
Superior e do Quadro de Funções Gratificadas.
Tendo em vista a necessidade de manter o quadro da força de trabalho com o menor deficit possível,
em 2018 foram nomeados e empossados 816 (oitocentos e dezesseis) servidores, distribuídos pelos
editais conforme quadro abaixo.

Edital

Quantidade Cargos
Técnicos
293/2016
155
Administrativos
Técnicos
455/2017
358
Administrativos
Adjunto A
247
Assistente A
8
860/2017 Auxiliar
Docentes
com
Especialização
2
Professores do EBTT 12
Técnicos
861/2017
34
Administrativos
TOTAL
816
Entre outras medidas previstas para serem adotadas/concluídas em 2019 estão as seguintes:
- Implantação da segunda e terceira fase do Programa de Admissão que prevê a incorporação de
módulos (cursos de capacitação) indutivos, em áreas como: história da Universidade, serviço público,
pessoal, finanças e orçamento, gestão e governança, acessibilidade. Previsão de implantação para o
primeiro semestre de 2019.
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- Aperfeiçoamento da organização do trabalho e redesenho das rotinas visando a racionalização dos
processos de trabalho. Entre as ações, está prevista a implantação do novo modelo de Avaliação de
Desempenho, cujo eixo ordenador será o plano de trabalho e avaliação em equipe. Projeto piloto em
execução, implantação para toda a Universidade em março/abril de 2019. O novo modelo de
Avaliação de Desempenho da Universidade propõe importantes mudanças como: período avaliativo
único para todos os servidores, avaliação anual, autoavaliação, avaliação da chefia imediata pelo
servidor, avaliação da equipe baseada em metas acordadas no Plano de Trabalho e avaliação dos
usuários, novos indicadores e aplicação via sistema.
- Construção de critérios e parâmetros públicos a serem debatidos com as estruturas médias a fim de
estabelecer as prioridades para distribuição e alocação de pessoal técnico-administrativo. O
desenvolvimento dessa política objetiva criar um espaço público que realize diagnósticos e critérios
para a distribuição de pessoal técnico-administrativo à semelhança da Cotav (comissão mista entre o
Conselho de Ensino de Graduação – CEG e o Conselho de Ensino e Pesquisa para Graduados –
CEPG que avalia a aloca vagas de docentes).
- Finalização do estudo e divulgação do Mapa do Assédio Moral, construído pela Comissão de
Relações de Trabalho e Carreira do Fórum Permanente de Políticas de Pessoal, em conjunto com a
Comissão de Direitos Humanos e Combate as Violências da UFRJ, a fim de reunir dados para a
produção de políticas e normas internas que se contraponham de maneira contundente a prática de
assédio na universidade;
- Fortalecimento dos departamentos de pessoal das unidades como espaços de promoção das
políticas de pessoal e absorção das rotinas de trabalho;
- Estabelecimento de parâmetros e critérios para organização do trabalho nas unidades, articulando
estrutura e pessoal e funções gratificadas.
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Demonstrativo da Força de Trabalho
Técnicos Administrativos em Educação
Titulação
Grupo

Total

S/Fundamental Fundamental Médio

Superior Especialização Mestrado Doutorado

Apoio

884

213

124

478

43

21

4

1

Pos
Doc
0

Médio

5233

102

187

1963

1562

1061

294

64

0

Superior
Total

3192
9309

0
315

0
311

4
2445

507
2112

1233
2315

1026
1324

421
486

0
0

Grupo

Total

Carga Horaria
20
40

De

Titulação
G
PG

M

D

PD

Magistério Superior
EBTT

4188
101

196
0

266
0

3726
101

46
1

38
8

424
54

3680
38

0
0

Total

4289

196

266

3827

47

46

478

3718

0

Docentes
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Força de Trabalho da UPC

Autorizada Efetiva

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

13663

13674

754

104

0

0

0

0

13663

13674

754

104

13587

13598

749

98

7

7

1

1

17

17

3

5

52

52

1

0

2. Servidores com Contratos Temporários 794

794

499

289

3.
Servidores sem
Administração Pública

125

125

3

1

14582

14593

1256

394

Lotação

Tipologias dos Cargos
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 +
1.2)
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)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório
1.2.4.
Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas
Vínculo

com

4. Total de Servidores (1+2+3)

a

Fonte: SIAPE - FOLHA DEZ/2018

Força de Trabalho em condições de Aposentadoria
Docentes
Grupo
Magistério
Superior

Total
674

Titular Livre

0

EBTT

2

TOTAL

676

Técnicos Administrativos em Educação
Nível Cargo

Total

Apoio

282

Médio

1289

Superior

555

TOTAL

2126
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Quantitativo de Pessoal Afastado e Requisitado em 31/12/2018
Tipo Afastamento

Quantitativo

Afas. (Cessão) C/Ônus Para Servir a Outro Órgão - EST

35

Afas. (Cessão) Sem Ônus Para Servir a Outro Órgão - EST

15

Afas. Aperfeiçoamento. CNPq, FINEP e CAPES Fora País C/Ônus - EST

5

Afas. Aperfeiçoamento CNPq, FINEP e CAPES No País C/Ônus - EST

1

Afas. Estudo Exterior C/Ônus - EST

6

Afas. Estudo Exterior C/Ônus Limitado - EST

20

Afas. Exer. Mand. Elet. Gov e Vice-Gov Dep S/Rem - EST

1

Afas. Exer. Mand. Elet. Vereador S/Remun - EST

1

Afas. Exercício Mandato Eletivo Sem Remuneração

1

Afas. Missão Exterior Com Ônus - EST

1

Afas. Missão Exterior Com Ônus Limitado - EST

21

Afas. no País (Com Ônus) Est/Dout/Mestrado

43

Afas. Prestar Colaboração a Outra ICT - EST

2

Afas. Prestar Colaboração, PCCTAE e Magistério Federal - EST

36

Afas. Servir Organização Internacional S/Ônus - EST

2

Exer. Provisório Parag 2º, art. 84, Lei 8112/1990 - EST

31

Lic. Capacitação - EST

10

Lic. Motivo Acompanhamento Cônjuge - EST

36

Lic. Tratamento de Saúde - EST

3

Lic. Tratar de Interesses Particulares - EST

57

Suspensão Temporária Administrativa - EST

29

TOTAL

356

Fonte: SIAPE - FOLHA DEZ/2018
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Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
Vantagens Fixas

e
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais
Previdenciários

Demais
e Despesas
Variáveis

Despesas
Exercícios
Anteriores

de
Decisões Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2017

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

2018

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
R$
R$
R$
2017
809.901.757,28
17.189.742,00
131.010.905,35
Exercícios
R$
R$
R$
2018
823.588.831,32
18.261.362,23
129.756.844,09
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
R$
R$
2017
R$
265.194,99
27.944,34
Exercícios
R$
R$
2018
R$
364.140,58
34.731,09
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
R$
R$
R$
2017
9.401.590,63
545.574,37
852.621,30
Exercícios
R$
R$
R$
2018
9.581.880,39
697.622,98
799.127,63
Servidores cedidos com ônus
R$
R$
2017
R$
2.579.878,28
347.299,34
Exercícios
R$
-R$
R$
2018
2.021.839,38
194,23
308.407,05
Servidores com contrato temporário
R$
R$
2017
R$
29.519.402,00
2.445.640,10
Exercícios
R$
R$
2018
R$
28.401.081,22
2.446.311,36

R$
657.625.232,69
R$
666.798.263,16

R$
75.359.607,65
R$
75.779.161,55

R$
91.169.173,19
R$
90.004.881,93

R$
50.785,31
R$
36.609,18

R$
22.061,50
R$
33.214,14

R$
16.330,08
R$
19.882,46

R$
281.273,37
R$
274.517,93

R$
637.398,62
R$
637.139,10

R$
246.976,83
R$
256.268,35

R$
2.041.116,77
R$
1.409.578,89

R$
172.044,47
R$
152.848,15

R$
167.936,71
R$
157.971,40

R$
2.150.126,27
R$
2.630.732,97

R$
2.306.226,83
R$
2.238.176,52

R$
1.192.193,12
R$
1.157.900,26

R$
8.050.143,49
R$
6.132.248,14

R$
1.443.972,47
R$
2.752.229,22

R$
71.200.650,22
R$
62.491.176,25
R$

R$

-

R$
3.015,70

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$

-

R$

R$

-

R$
2.310,84

R$

-

R$

R$
R$

R$
500,97
R$
1.784,95
R$
6.420,96
R$
2.852,52
-

R$

R$
1.862.951.184,34
R$
1.875.564.997,89
R$
385.331,92
R$
488.577,45
-

R$
11.965.435,12
R$
12.248.867,22
-

R$
274.530,16
R$
241.786,61
R$
R$

R$
5.583.306,70
R$
4.294.022,20
R$
37.620.009,28
R$
36.877.054,85
-

Fonte: SIAPE - Exercício 2018
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Política de Capacitação e Treinamento de Pessoal
Objetivos e Metas
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) é a instância responsável pelo planejamento e desenvolvimento de pessoal,
visando à capacitação, qualificação e valorização do corpo funcional da UFRJ. Para o ano de 2018 tinham-se os
seguintes objetivos e metas:
- Promover a primeira fase do Programa de Admissão (Acolhimento);
- Promover o VI SINTAE – Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos em Educação da UFRJ;
- Promover atividades de capacitação a partir de edital específico;
- Promover atividades indutivas de capacitação.
Metodologia
Em 2018 a Pró-reitoria de Pessoal promoveu a capacitação de 617 servidores, em 49 cursos coordenados e
desenvolvidos por servidores Docentes e Técnicos Administrativos em Educação, selecionados pelo Edital n° 102,
de 08 de março de 2018, elaborado a partir do levantamento das necessidades das diversas unidades da instituição,
realizado no ano anterior.
Foram, também, capacitados 269 servidores Docentes e 546 servidores Técnicos Administrativos em Educação,
pela participação na Semana de Acolhimento. O Acolhimento faz parte do Programa de Admissão de Novos
Servidores da UFRJ, implementado a partir de abril de 2018, com o intuito favorecer a integração dos servidores ao
seu ambiente de trabalho.
O Acolhimento constitui-se de atividades de recepção e capacitação, visando recepcionar os novos servidores na
instituição e apresentar orientações básicas sobre a estrutura e o funcionamento da Universidade, sobre Educação
e Extensão, Serviço Público e Carreira, favorecendo a sua inserção no cotidiano da Universidade e sua participação
nas ações de formação continuada, gerando não apenas o desenvolvimento na carreira, mas também a participação
na discussão crítica acerca da Universidade na sua contemporaneidade.
Em 2018 foi realizado o VI Sintae – Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos em Educação da UFRJ,
entre os dias 22 e 26 de outubro que contou com a participação de 483 (quatrocentos e oitenta e três) inscritos,
sendo 249 (duzentos e quarenta e nove) autores, de pelo menos 20 (vinte) universidades, com a apresentação de
105 (cento e cinco) trabalhos, entre os mais de 140 (cento e quarenta) inscritos. Os trabalhos foram divididos em
Comunicações Orais e Apresentação de Pôster, divididos, ainda, entre três eixos: Gestão Pública e Universidade;
Ensino, Pesquisa e Extensão; Saúde e Meio Ambiente. O Sintae configura-se como um espaço de reflexão sobre a
produção técnico-científica e as atividades desenvolvidas pelos técnicos administrativos no âmbito das
universidades e dos institutos federais. Tendo chegado à sua sexta edição esse ano, representa o acerto da política
de capacitação da Universidade.
No segundo semestre, entre outubro e dezembro, a Pró-Reitoria de Pessoal desenvolveu o primeiro Programa de
Capacitação para Dirigentes, intitulado “Políticas de Pessoal e Conflitos nas Relações de Trabalho”. O programa
contou com sete módulos temáticos, com periodicidade semanal e abordou assuntos relativos à saúde do
trabalhador, conflitos, prevenção de violências e assédio. O programa contou com a participação de quase 50
(cinquenta) dirigentes, além de servidores sem função de chefia ou assessoramento.
Atendendo à necessidade de aperfeiçoamento no desempenho das funções, foram realizadas oficinas com os temas
específicos de aposentadoria, abono de permanência, averbação de tempo de serviço e benefícios, para os
servidores dos Departamentos de Pessoal, que aprimoraram os seus fazeres e podem atuar como multiplicadores
desses conhecimentos.
A divulgação e integração das atividades oferecidas por outras Pró-Reitorias, unidades acadêmicas e instituições
também colaborou para a evolução da política de formação continuada, com destaque para o Programa de
Formação Continuada de Servidores Públicos (Profos), da Pró-reitoria de Extensão (PR5).
No final do ano, a PR4 promoveu a reestruturação das divisões responsáveis pela área, que passaram à seguinte
composição: Divisão de Desenvolvimento, responsável pela análise e implementação dos pedidos de Incentivo à
Qualificação, Progressão por Capacitação, Apoio Financeiro para a realização de cursos Pós-graduação, Licença
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Capacitação e desenvolvimento de ações para a Formação Continuada; e Divisão de Avaliação de Desempenho responsável pelo acompanhamento do Estágio Probatório e a Progressão por Mérito dos servidores Técnicos
Administrativos em Educação e a implementação do Novo Modelo de Avaliação de Desempenho da UFRJ. Durante
os meses de setembro a dezembro de 2018 a DVAV implementou um Projeto Piloto em 6 Unidades da UFRJ,
visando testar o novo sistema que será utilizado para a Avaliação de Desempenho e os novos procedimentos.
Perspectivas para o próximo ano
- Promover a melhoria constante das atividades realizadas pelas Divisões, ampliar o atendimento e promover
atividades para incentivar o desenvolvimento e a apropriação dos preceitos das carreiras pelos servidores;
- Incluir atividades visando à preparação para a aposentadoria, desde a admissão;
- Estender aos servidores aposentados a participação nos seus cursos;
- Realizar levantamentos junto às unidades para atualizar as necessidades de capacitação;
- Incluir nas ações de capacitação temas que favoreçam a inclusão das pessoas com deficiência, o respeito às
diversidades, bem como a inibição de qualquer tipo de discriminação ou violência;
- Promover o VII SINTAE
- Dar continuidade ao Programa de Capacitação para Dirigentes.

Informações sobre Controle para Mitigar Riscos Relacionados a Pessoal
A Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador – CPST, vinculada à Pró-reitoria de Pessoal, é a unidade
administrativa responsável por desenvolver ações de perícia, promoção à saúde, prevenção de doenças e inspeção
e avaliação em segurança nos ambientes de trabalho, em consonância com a Política de Atenção à Saúde e
Segurança do Trabalho do servidor. Dentre as demais atividades executadas pela CPST, destacam-se: A realização
de avaliações ambientais nos setores de trabalho de toda a UFRJ; estatística e monitoramento de acidentes em
serviço; acompanhamento e vistoria de locais após ocorrência de acidente em serviço; perícia técnica em ambientes
de trabalho; inspeções a unidades e elaboração de documentos técnicos visando à melhoria da qualidade de vida
laboral e a promoção de treinamentos e cursos na área de SST e qualidade de vida.
Objetivos e Metas
- Desenvolvimento de programa de aperfeiçoamento dos processos de trabalho que valorize o conhecimento, a
eficiência e a eficácia no âmbito da CPST;
- Incrementação dos programas de capacitação e de educação em saúde na UFRJ;
- Fortalecimento da política de prospecção e gestão de parcerias, tanto com as unidades da UFRJ quanto com
instituições externas;
- Ações de fortalecimento do Acordo de Cooperação Técnica para a implantação do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS), previsto no Decreto nº 6.833, de 29/4/2009, do qual a CPST
é uma unidade do subsistema integrado, para atendimento aos órgãos governamentais;
- Produção de políticas e procedimentos que versem sobre o adoecimento mental na universidade (compreendendo
que o trabalho no mundo atual e, por si só, gerador de conflitos), com a construção de estudos e seminários em
parcerias com instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);
- Acompanhamento dos casos que envolvem tratamento clínico e seus desdobramentos administrativos;
- Construção de mecanismos que promovam e garantam um ambiente de trabalho saudável.
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Metodologia
A CPST realizou e continua realizando o mapeamento de seus processos de trabalho com vistas a sua identificação,
descrição e aprimoramento; a Coordenação realiza através da Divisão de Desenvolvimento e Inovação – DESEN,
diversas atividades direcionadas capacitação e qualificação dos profissionais direcionada para as áreas de interesse
da Coordenação.
Estas atividades possuem também o objetivo de garantir o desenvolvimento Institucional com base nos estudos,
pesquisas e esforços dos próprios profissionais da Coordenação: a) a DESEN, organiza atividades de atualização
e capacitação nas áreas de interesse da CPST para os profissionais; b) está sendo elaborando pela DESEN, em
consonância com a legislação e com os objetivos da UFRJ, o plano de desenvolvimento profissional dos
profissionais da CPST que inclui: identificação das necessidades Institucionais; identificação dos profissionais que
tenham perfil e/ou interesse para cada tipo de formação; busca de cursos e unidades acadêmicas onde a formação
possa ser realizada; negociação e acordo com as unidades para encaminhamento dos profissionais, regulamento
interno para liberação de profissionais para cursos de Mestrado e Doutorado; identificação dos projetos de interesse
da CPST; apoio e orientação dos profissionais que têm interesse do desenvolvimento de pesquisas em seu Mestrado
e Doutorado que sejam de interesse Institucional; identificação de projetos que possam ser implantados na CPST
que sejam de interesse Institucional; elaboração do plano de aproveitamento do conhecimento adquirido pelos
profissionais durante suas formações; c) criação da rotina de análise e aprovação de cursos, projetos e pesquisas
antes que estes sejam encaminhados para as devidas instâncias ou implantados na CPST; d) realização do
seminário anual de planejamento da DESEN para alinhamento de trabalho e elaboração do plano de atuação
transversal e das áreas sob sua responsabilidade para o ano a seguir.
A Divisão de Educação e Promoção à Saúde do Trabalhador – DEPS possui um cronograma anual e atividades
externas em todos os campi da UFRJ realizando educação em saúde e orientações para a comunidade universitária.
A DEPS também possui o projeto AGITA, que realiza atividades de educação e promoção à saúde no Centro de
Tecnologia de forma regular e eventualmente em outros centros; através do Grupo de Interesse Especial “Saúde do
Servidor Público”. A CPST realiza teleconferências sobre a temática saúde e segurança do servidor com a
participação do Ministério do Planejamento e de diversas unidades de saúde federais, tais como INSS e IFES em
todo o Brasil, destacando-se entre as unidades federais civis na área de Saúde do Trabalhador
Em 2018 a CPST realizou diversas atividades educacionais, tais como seminários e cursos na área de saúde do
trabalhador; existe uma proposta de criação de um programa de capacitação permanente na área de Saúde do
trabalhador em parceria com a Divisão de Desenvolvimento da Coordenação de Políticas de Pessoal da PR-4.
Em 2018 foram assinados acordos de cooperação técnica de 6 anos com a Faculdade de Medicina; com Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho HUCFF; com a Agência Nacional de Aviação Civil. Outros acordos de
cooperação estão sendo estudados e negociados.
No âmbito da política de prevenção do adoecimento mental estão sendo encaminhados para qualificação no IESC
e na FIOCRUZ profissionais da CPST nas áreas de saúde mental do trabalhador e epidemiologia. Estas
qualificações têm resultado em diversas atividades em parceria. A CPST, através de sua Seção de Atenção
Psicossocial realiza acompanhamento junto com o Pró-reitor de Pessoal dos casos de denúncia de Assédio Moral,
dando encaminhamentos um a um e acompanhando clinicamente a situação dos servidores envolvidos.
No âmbito da política de construção de mecanismos que promovam e garantam um ambiente de trabalho saudável,
a CPST, através da DESEN, está implantando a Seção de Epidemiologia em Saúde do Trabalhador – SEPIDEMIO,
que já está estudando a dinâmica do adoecimento dos servidores a fim de elaboração de planos de intervenção e
melhoria. A Seção de Imunoprevenção – SEI, está ampliando e qualificando suas atividades com base nos estudos
epidemiológicos da SEPIDEMIO, com vistas ao aumento da abrangência da vacinação dos servidores da UFRJ.
Perspectivas para o ano seguinte
- Preparação do plano de implantação do Exame Periódico de Saúde para os servidores da UFRJ;
- Implantação o Programa de Apoio ao Servidor do Retorno ao Trabalho com vistas ao acompanhamento, apoio e
otimização do retorno ao trabalho dos servidores afastados para tratamento de saúde. Este programa inclui visitas
aos locais de trabalho para análise de fatores que possam melhorar a adesão do servidor em seu retorno e também
para orientação aos colegas e chefias quanto ao retorno do servidor ao trabalho;
- Continuidade do acompanhamento dos casos que envolvem tratamento clínico e seus desdobramentos
administrativos e da construção de mecanismos que promovam e garantam um ambiente de trabalho saudável.
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Informações sobre Ações Trabalhistas contra a Entidade
A Universidade Federal do Rio de Janeiro, como órgão integrante do SIPEC, vinculado ao Sistema Integrado de
Administração de Pessoal – SIAPE, tem suas ações cadastradas junto ao Ministério do Planejamento, que até
outubro de 2016 ocorria no SIAPE. A partir de então os lançamentos para cumprimento de decisão judicial com
efeitos cadastral e/ou financeiro passaram a ser realizados através do Módulo de Ações Judiciais (AJ), plataforma
virtual do SIGEPE.
A Pró-reitoria de Pessoal, por meio da Assessoria de Demandas Judiciais – ADJ, efetua a gestão e o cadastramento
das ações judiciais no Módulo AJ, além de subsidiar a Procuradoria Federal com informações para esclarecimentos
de matéria fática e documentação comprobatória, para que a mesma elabore contestação diante do juízo.
No exercício de 2018, foram tratadas mais de 600 ações, em caráter de cumprimento ou de fornecimento de
informações para subsídio. Assuntos como Acumulação de Cargos, Aposentadorias, Pensões, Adicionais
Ocupacionais, Gratificações, Reposição ao Erário e Abate-Teto são os mais comuns.
Objetivos e Metas
Como objetivo central, a ADJ busca atender a todas as demandas oriundas das Procuradorias Demandantes dentro
dos prazos estabelecidos, mesmo encontrando dificuldades para tal, haja vista os calendários dos sistemas SIAPE
e SIGEPE a serem seguidos, problemas com quedas de sistemas e excesso de demanda.
Metodologia
A metodologia aplicada é dar prioridade as demandas em atraso ou próximas de vencimento de prazo. Desta forma
aplica-se o método de atendimento PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai). Isto quer dizer que conforme as
demandas chegam para a ADJ, o trabalho é distribuído pela equipe, dependendo da especificidade da demanda e
encaminhada aos setores competentes, caso a demanda não possa ser sanada na própria Assessoria.
Para exercer as atividades da Assessoria, tanto de respostas, elaboração de cálculos, cumprimento de sentenças
e avaliação de documentação, contamos com uma equipe de quatro servidores, um Diretor, dois técnicos
administrativos e um técnico em contabilidade.
Perspectivas para o ano seguinte
A perspectiva para 2019 é o melhor atendimento das demandas através do aprimoramento das atividades, além de
aprimorar o controle de prazos e processos como outro aspecto para que as atividades sejam melhores executadas
e evitar perdas de prazos e prejuízos para a UFRJ. Em termos de volume de trabalho, este não pode ser estimado
com precisão, visto tratar-se de demanda espontânea.

Informações sobre Indenizações a Clientes no Âmbito Administrativo e Judicial
Objetivos e Metas
A UFRJ, como órgão do Poder Executivo vinculado ao Ministério da Educação, executa as indenizações às vítimas
de atos danosos, cuja culpabilidade foi atribuída aos seus agentes públicos, na forma de Pensão Graciosa
Indenizatória ou Pensão Indenizatória Judicial.
Metodologia
A Pensão Graciosa é um beneficio legal concedido por Decisão Judicial que visa à indenização da pessoa que
sofreu dano derivado da conduta Estatal. O pagamento e acompanhamento das Pensões pagas pela UFRJ estão
devidamente registrados no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC.
No ano de 2018 foram concedidas apenas 2 (duas) Pensões Graciosas.
Perspectivas para o ano seguinte
Como a Pensão Graciosa Indenizatória configura-se exceção no âmbito da Administração, as perspectivas se
colocam no sentido de executar as decisões judiciais que porventura existam.
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Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários
Objetivos e Metas
A realização de contratação temporária pela Pró-reitoria de Pessoal se restringe ao pessoal docente substituto e
visitante, conforme previsto na Lei n° 8.745, de 09 de dezembro de 1993, e autorização pelo Conselho de Ensino
de Graduação na Universidade, respeitando os limites estabelecidos pelo banco de professor-equivalente das
universidades federais vinculadas ao Ministério da Educação, de acordo com o Decreto n° 8.259, de 29 de maio de
2014.
Metodologia
Em 2017, o governo incluiu a possibilidade de expandir a política de temporários para Técnicos Administrativos em
Educação, em caráter de excepcionalidade, foi o caso dos Tradutores e Intérpretes de Libras, para atendimento do
curso
Carga Horária
Titulação
LetrasGrupo
Total 20
40
DE
Graduação Especialização Mestrado Doutorado
Libras.
Professores
Em
substitutos
751
715
36
0
108
129
377
137
2018
foram contratados 4 (quatro) Tradutores e Intérpretes de Libras, sendo 1 (hum) por decisão judicial, de um total de
6 (seis) vagas disponibilizadas.
Quanto a contratação de professores substitutos, abaixo apresentamos o quadro da relação de professores com
contrato vigente na folha de Dezembro de 2018.

Perspectivas para o ano seguinte
Para 2019 foram autorizadas pelo Conselho de Ensino de Graduação - CEG, até o momento, 645 contratações,
distribuídas pelos Centros, conforme tabela abaixo.
Contratação de Professores Substitutos aprovados pelo
CEG - 1º semestre de 2019
Unidade
Centro de Letras e Artes
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Centro de Ciências da Saúde
Centro de Tecnologia
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Colégio de Aplicação
Escola de Educação Infantil
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
Polo de Macaé
Campus Duque de Caxias
TOTAL

Quantidade
119
41
171
21
66
53
27
83
58
6
645
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Informações sobre o Cronograma de Substituição de Trabalhadores Terceirizados Irregulares no âmbito da
Administração
Consta no Ofício GVR-0541/2017, em resposta ao Processo Judicial nº 0022686-60.2013.4.02.5101
(2013.51.01.022686-6) as seguintes informações: em dezembro de 2016, a UFRJ foi notificada da decisão da Ação
Judicial (Processo 022686.60.2013.4.02.51.01.022686-6). Em atendimento à Ação judicial, a UFRJ procedeu com
a nomeação imediata para 34 cargos nas vagas existentes e, a depender de abertura de vagas Regime Jurídico
Único por parte da União de mais 523 outros, perfazendo um total de 557 cargos, alcançando o percentual de 52%
de substituição dos extra-quadro. Para cumprimento da totalidade do disposto nos dispositivos (i) e (ii) da Ação
Judicial a UFRJ solicitou a urgente e imediata contratação temporária de 501 profissionais com base na Lei nº
8.745/2003, o que possibilitaria, caso os 523 códigos de vagas sejam efetivados pelo Ministério da Educação, a
substituição total dos “extra-quadro” das unidades de saúde da UFRJ.
No caso de inexistência de códigos de vagas para o cumprimento do disposto, a UFRJ, presente sentença judicial,
estabeleceu a substituição dos extra-quadro por meio de Contratos Temporários da União previstos na Lei n.
8.745/2003. Este fato consta, do Ofício nº 0169/2017 que foi encaminhado para a Juíza Federal da 19ª Vara Federal
do Rio de Janeiro, Drª Maria do Carmo Freitas Ribeiro em resposta a ação judicial (Processo nº 002268660.2013.4.02.5101). Neste caso, seriam necessários 501 contratos.

Quadro – Quantitativo de Terceirizados Irregulares na Administração

Vinculação
Ministerial

Quantidade de
terceirizados
irregulares em
31Dez2018

Quantidade de
terceirizados
dispensados no
exercício

3510 Instituto de Ginecologia

MEC

10

0

3512 Instituto de Psiquiatria

MEC

34

3

MEC

124

3

MEC

2

1

MEC

160

3

MEC

650

-1

980

9

Unidade Pagadora

3513

Instituto
Pediatria

de

Puericultura

e

3515

Instituto de Atenção a Saúde São
Francisco de Assis

3520 Maternidade Escola
4500

Hospital Universitário Clementino
Fraga/CCS
TOTAL
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Gestão do Patrimõnio Imobiliário

Inicialmente, faz-se necessário contextualizar a complexidade do desafio da gestão do patrimônio
imobiliário da UFRJ por meio de uma breve caracterização da instituição em face de suas
instalações e de sua localização territorial.
A UFRJ é uma verdadeira cidade com 70 mil habitantes. Apenas no Rio de Janeiro a gestão
patrimonial arca com a administração de uma área de cerca de 5 milhões e 600 mil metros
quadrados, equivalente ao bairro de Copacabana com cerca de metade de sua população. Além
da Cidade Universitária, a UFRJ está localizada nos bairros do Centro (Direito, Ginecologia,
Música, IFCS-IH), Zona Sul (Campus da Praia Vermelha e Colégio de Aplicação), no polo de
Duque de Caxias e em Macaé, cidade do Campus Aloísio Teixeira. Nestas áreas estão instaladas
87 edificações (correspondendo a uma área edificada total de cerca de 1 milhão de m2), sendo 15
deles tombados históricos, centenas de laboratórios, 9 unidades acadêmico assistenciais,
incluindo um hospital de grande porte, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 225 mil m2
de ruas, avenidas e estacionamentos e 1 milhão e 600 mil m2 de parques, jardins e gramados.
Constituem o conjunto de patrimônio tombado da UFRJ as seguintes edificações:


Palácio Universitário – Av. Pasteur, 290 – Urca – CEP 22995-900 – Rio de Janeiro –
RJ



FND – Faculdade Nacional de Direito – Rua Moncorvo Filho, n° 2 – Centro – CEP
20211-340 – Rio de Janeiro – RJ



IFCS – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Instituto de História – Largo de São
Francisco de Paula, n°1 – Centro – CEP 20051-070 – Rio de Janeiro – RJ



MN – Museu Nacional – Paço de São Cristóvão – Quinta da Boa Vista – São Cristóvão
– CEP 20940-040 – Rio de Janeiro – RJ



EM – Escola Nacional de Música - Rua do Passeio, 98 – Centro – CEP 20021-290 –
Rio de Janeiro – RJ



HESFA – Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis – Av. Presidente
Vargas, 2.863 – Cidade Nova – CEP 20210-030 – Rio de Janeiro – RJ



EEAN – Escola de Enfermagem Anna Nery – Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade
Nova – CEP 20211-040 – Rio de Janeiro – RJ



CBAE – Colégio Brasileiro de Altos Estudos – Antigo Hotel Sete de Setembro – Av.
Rui Barbosa, 762 – Flamengo – CEP 22250-020 – Rio de Janeiro – RJ



CAHO – Centro de Arte Hélio Oiticica – Rua Luís de Camões, 68 – Centro – CEP
20060-040 – Rio de Janeiro – RJ (Bem cedido à Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro)



PR22 – Antiga Escola de Eletrotécnica – Praça da República, 22 – Centro – CEP
20211-340 – Rio de Janeiro – RJ ((Bem cedido ao IPHAN)



FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Edifício Jorge Machado Moreira – Av.
Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária – CEP 21941-901 – Rio de Janeiro – RJ



OV – Conjunto Paisagístico do Observatório do Valongo - Rua Camerino, 22 – Centro
– CEP 20080-090 – Rio de Janeiro – RJ



FUJB – Fundação Universitária José Bonifácio – Av. Pasteur, 280 – Urca CEP 22290240 – Rio de Janeiro – RJ (Bem cedido à Fundação Universitária José Bonifácio)
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Campus da Praia Vermelha – Núcleo de Especial Interesse de Preservação - Rua
Venceslau Brás, 50 – Campus Praia Vermelha – CEP 22995-900 – Rio de Janeiro –
RJ



IPPMG – Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – Rua Bruno Lobo,
50 – Cidade Universitária – CEP 21941-912 – Rio de Janeiro – RJ

A diversidade e a extensão do patrimônio tombado impõem à UFRJ a árdua e incessante busca
por alternativas para o enfrentamento de problemas rotineiros de manutenção e conservação de
ativos protegidos pelo “tombamento”, enquanto instituto jurídico de preservação do patrimônio
artístico e cultural. Trata-se de questão complexa, eis que a ausência de políticas de financiamento
específicas para manutenção desses ativos e o orçamento da instituição duramente
contingenciado nos últimos anos obstaculizam o dever de gestão desses bens com a inquietante
incerteza da eficiência das ações de proteção ao patrimônio tombado, por absoluta limitação
orçamentária.
A cultura e o patrimônio científico do Brasil e do mundo sofreram uma perda inestimável com o
incêndio ocorrido no Museu Nacional da UFRJ no dia 02/09/2018. Há décadas que as
universidades federais do país vêm denunciando o tratamento conferido ao patrimônio das
instituições universitárias brasileiras e a falta de financiamento adequado, em especial nos últimos
quatro anos, quando as universidades federais sofreram drástica redução orçamentária.
Em 2015, a atual Reitoria deu início a tratativas junto ao BNDES, justamente para adequar a
edificação exclusivamente para exposições, garantindo a modernização de todo o sistema de
prevenção de incêndio, um dos itens centrais do projeto. Os recursos aprovados para a primeira
etapa foram da ordem de R$ 21 milhões e estavam em vias de liberação pelo banco. A UFRJ
também vem reivindicando, junto à Secretaria de Patrimônio da União, a cessão de um terreno
próximo ao Museu, para transferência de instalações, objetivando o deslocamento das atividades
acadêmicas e administrativas da instituição para novas edificações.
Em relação ao acontecimento da noite de 02/09/2018, a Reitoria solicitou apoio pericial à Polícia
Federal e a especialistas da UFRJ, almejando um processo rigoroso de apuração das causas. Já
no dia 18/09/2018 a UFRJ anunciou a empresa que ficaria responsável pelas obras de
escoramento, estruturação emergencial e instalação de telhado de proteção no Museu Nacional,
e as demais providências necessárias para a recuperação do prédio histórico estão em
andamento.
Esta ocorrência, lamentável sob todos os aspectos, revela as dificuldades, a complexidade e os
riscos envolvidos no cuidado com o patrimônio em geral, mas muito mais crítico quando se trata
de prédios históricos tombados
Apesar das limitações no que diz respeito à administração do seu patrimônio, a UFRJ desenvolveu
ao longo do ano de 2018 importantes ações estratégicas objetivando a valorização de seu
patrimônio. Dentre essas medidas, destacam-se as mudanças substantivas na Pró-Reitoria de
Gestão e Governança quanto à sua estrutura administrativa, com a criação da Superintendência
Geral de Governança, da Superintendência Geral de Patrimônio e da Divisão de Gestão de
Cessão de Uso. Na nova estrutura, a gestão patrimonial da UFRJ fica a cargo da Superintendência
Geral de Patrimônio, que passou a contar com a Divisão de Gestão Patrimonial, encarregada de
promover a gestão dos bens móveis e imóveis dessa IFES, e com a Divisão de Gestão de Cessão
de Uso, esta incumbida de promover e coordenar a gestão e a regularização das ocupações por
terceiros de todos os bens imóveis da instituição. Já o eixo da governança desempenhará papel
capital na formulação de normativos internos, inclusive no sentido criar os regulamentos, o
repositório de normas relacionadas ao patrimônio e estabelecer a política de gestão de riscos,
dentre outras ações.
Em outra frente, também como resultado das mudanças da instituição na gestão patrimonial, a
UFRJ vem realizando, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o Projeto de Valorização do Patrimônio Imobiliário. Essa iniciativa tem por escopo
estudo para identificação dos ativos desta IFES com vistas ao desenvolvimento de produtos
imobiliários, análise vocacional da área a ser utilizada, análise jurídica da legislação urbanística,
análise mercadológica com pesquisas de mercado quantitativa e qualitativas, elaboração de
proposta de plano diretor para o emprego dos ativos potencialmente identificados, estudos
preliminares arquitetônicos segundo conceitos da UFRJ e estudo de viabilidade econômico-
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financeira. Espera-se, com essa iniciativa, proporcionar condições de recuperação da capacidade
de resposta às demandas institucionais, mediante a aplicação de boas práticas à gestão de seu
patrimônio, inclusive no sentido de aprimorar e incrementar a captação de recursos. Além disso,
visa fortalecer uma política sólida de gestão e valorização patrimonial, bem como criar melhores
condições para enfrentar o estrangulamento orçamentário da instituição e que ameaça de colapso
a gestão de uma universidade com as dimensões da UFRJ.
A UFRJ vem promovendo também a regularização dos espaços e/ou imóveis explorados por
terceiros, no que diz respeito, primeiro, à formalização do uso oneroso através de permissão,
concessão ou cessão, bem como ao recolhimento dos valores arrecadados, referentes à locação
e ao ressarcimento das despesas com energia, abastecimento, conservação, manutenção e
vigilância, através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e, por conseguinte, o respectivo
processo de licitação pública desses espaços. As principais cessões de áreas na Cidade
Universitária, quais sejam: CENPES, CEPEL, IEN, CETEM, Consórcio Transbrasil e Fundação
Bio-Rio, também foram objeto de renegociação por parte da Universidade. Com relação ao
CENPES, maior cessão de área da UFRJ, esta IFES e a Petrobrás assinaram, em 27/11/2018,
novo contrato de concessão de uso pelo período de 50 anos. O contrato substituiu, sem
interrupção, um convênio firmado em 1987. Com o novo acordo, o valor a ser pago anualmente
pela Petrobrás, já em 2018, passou para R$ 17,1 milhões, aumentando significativamente a receita
da Universidade com esta concessão, que antes era de R$ 6,1 milhões.
Outra ação de destaque na UFRJ diz respeito à criação de normas que regem e orientam os
processos administrativos indispensáveis para outorga de espaços de propriedade da instituição
de ensino, sob quaisquer títulos. Para este fim, foi designada uma Comissão Especial de Trabalho,
designada pelo Magnífico Reitor, em que participam servidores da Pró-reitoria de Gestão e
Governança, do Escritório Técnico da Universidade, da Escola Politécnica e do Instituto Coppead.
A imperiosa necessidade de regularizar todas as cessões de uso dos espaços dentro da
Universidade não se restringe às solicitações dos órgãos de controle, mas também pelos desafios
enfrentados pela Universidade no atual contexto nacional de restrição orçamentária. Por
conseguinte, aprimorar os controles sobre o uso do patrimônio e otimizar a captação de recursos
se constituem em opções para a ampliação do número de ações e projetos desenvolvidos, além
da complementação das inúmeras necessidades orçamentárias com despesas de manutenção e
investimentos.
As ilustrações abaixo representam a arrecadação proveniente do patrimônio imobiliário desta IFES
no ano de 2018, através de cessões de uso de áreas da Universidade à terceiros.

Recursos arrecadados nos últimos 5 anos

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Parque
Tecnológico
15%

Distribuição da Arrecadação em 2018

BNDES
37%

Outros
22%
CENPES
38%
CEPEL
3%

CESSÃO

EMPRESAS/ATIVIDADE

VALOR
ARRECADADO

AMBEV AS; BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA;
CONFAB INDUSTRIAL S.A.; EMC COMPUTER
SYSTEMS BRASIL LTDA; FMC TECHNOLOGIES
ÁREAS
DO
PARQUE DO BRASIL LTDA; HALLIBURTON LTDA;
R$6.229.625,73
TECNOLÓGICO
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO
LTDA;
SENAI-CETIQ;
SIEMENS
LTDA;
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO
BRASIL S.A.
CENPES/PETROBRAS S.A.
GRANDES
ÁREAS
CEPEL/ELETROBRÁS
CIDADE UNIVERSITÁRIA
EDIFÍCIO VENTURA
CENTRO/RJ
OUTROS

–

Nº
DE
CESSÕES

10

R$17.154.126,97 1
R$1.204.008,50

1

EMBRATEL S.A.

R$256.355,27

1

BNDES

R$16.529.616,99 1

LANCHONETES, RESTAURANTES, LIVRARIA,
REPROGRAFIA, CHAVEIROS, CURSOS DE
IDIOMAS, PAPELARIA, ROUPAS, MATERIAL DE R$3.279.789,00
INFORMÁTICA, ANTENAS DE TELEFONIA,
BANCOS, ETC.

160

R$44.653.522,46 174
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A tabela abaixo demonstra a distribuição espacial dos bens imóveis da UFRJ.

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
EXERCÍCIO 2018
EXERCÍCIO 2017
20
20
17
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Arraial do Cabo
Duque de Caxias
Itaguaí
Espírito Santo
Santa Teresa
Ceará

BRASIL

Santana do Cariri
Subtotal Brasil

EXTERIOR

PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”

Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

1
22
Σ

1

Σ

Σ

Σ
22

Σ
22

22
Σ

1.1.2

A tabela abaixo representa os imóveis da UFRJ e seus respectivos valores.

UG

RIP

153115 5691.00135.500-6
153115 5833.01155.500-3
153115 5839.00079.500-7
153115 5927.00025.500-5
153115 1543.00001.500-9
153115 6001.01916.500-6
153115 6001.01917.500-1
153115 6001.01918.500-7
153115 6001.01919.500-2
153115 6001.01920.500-8
153115 6001.01924.500-0
153115 6001.01925.500-5
153115 6001.01926.500-0
153115 6001.01927.500-6

21
21
21
21

Estado
de
Conser
vação
2
4
3
8

21

1

21

7

21

3

21

3

21

3

21

8

21

3

21

3

21

6

21

4

Regime

Valor do Imóvel
Valor Histórico
R$ 8.729.194,06
R$ 891.380,04
R$ 3.464.836,13
R$ 97.974,89
R$ 20.000,00
R$ 1.320.146,36
R$ 6.904.605,42
R$ 3.060.079.413,88
R$ 8.067.082,98
R$ 412.331,88
R$ 7.920.432,72
R$ 5.188.379,80
R$ 11.605.178,32
R$ 8.676.719,92

Data
da
Valor Reavaliado
Avaliação
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018

R$ 9.082.367,95
R$ 927.444,33
R$ 3.605.019,71
R$ 101.938,85
R$ 21.408,03
R$ 1.348.297,49
R$ 7.044.281,91
R$ 3.204.483.938,93
R$ 8.230.275,77
R$ 420.673,13
R$ 8.080.658,85
R$ 5.293.337,96
R$ 12.009.223,63
R$ 8.852.245,34
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153115 6001.01928.500.1
153115 6001.01929.500-7
153115 6001.01930.500-2
153115 6001.01931.500-8
153115 6001.01935.500-0
153115 6001.01936.500-5
153115 6001.03619.500-7
153115 6001.03767.500-2

21

2

21

4

21

1

21

3

21

3

21

3

21

3

21

3

R$ 15.544.666,78
R$ 8.067.101,26
R$ 416.405.345,54
R$ 3.389.025,52
R$ 293.361,62
R$ 42.837.213,26
R$ 11.847.249,34
R$ 5.497.213,18

20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018
20/12/2018

R$ 15.601.842,16
R$ 8.230.294,42
R$ 422.118.497,40
R$ 3.461.293,94
R$ 299.296,17
R$ 43.750.684,62
R$ 12.086.912,88
R$ 5.614.437,12

Regime:
1 – Aquicultura
2 – Arrendamento
3 – Cessão – Adm. Federal Indireta
4 – Cessão – Outros
5 – Cessão – Prefeitura e Estados
6 – Cessão Onerosa
7 – Comodato
8 – Disponível para Alienação
9 – Em processo de Alienação
10 – Em regularização – Cessão
11 – Em regularização – Entrega

12 – Em regularização – Outros5
13 – Entrega – Adm. Federal Direta
14 – Esbulhado (Invadido)
15 – Imóvel Funcional (não deve ser objeto do Quadro)
16 – Irregular – Cessão
17 – Irregular – Entrega
18 – Irregular – Outros
20 – Locação para Terceiros
21 – Uso em Serviço Público
22 – Usufruto Indígena
23 – Vago para Uso

Estado de Conservação
1 – Novo
2 – Muito Bom
3 – Bom
4 – Regular

5 – Reparos Importantes
6 – Ruim
7 – Muito Ruim (valor residual)
8 – Sem Valor

Área Física
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ÁREA FÍSICA
Ref.
CIDUNI
CPV

Unidades
Externas

Duque de
Caxias

Unidade

Área
Construída

116.250,50

31.078,99

55.334,04

4.599,00

2.105,15
5.651,51
5.489,88

4.221,56
11.019,29
16.469,64

Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, RJ/RJ

Campus da Praia Vermelha

Av. Pasteur, 250 - Urca, RJ/RJ

Maternidade Escola
Horto Botânico do Museu Nacional
Museu Nacional

R. das Laranjeiras, 180 - Laranjeiras, RJ/RJ
Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão, RJ/RJ
Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão, RJ/RJ

53.276,40

Observatório do Valongo

Ladeira Pedro Antônio, 43 - Centro – RJ/RJ

8.209,00

717,79

1.125,26

Instituto de Ginecologia

R. Moncorvo Filho, 90 - Centro, RJ/RJ

2.779,98

1.505,49

3.010,98

Hospital Escola São Francisco de Assis

Av. Pres. Vargas, 2863 - Cidade Nova, RJ/RJ

11.552,00

4.414,71

8.429,03

Escola de Enfermagem Anna Nery

R. Afonso Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, RJ/RJ

5.414,00

2.008,98

3.111,83

Faculdade Nacional de Direito

R. Moncorvo Filho, 8 – Centro, RJ/RJ

1.569,14

1.316,84

5.267,36

República 22

Pça. da Reública, 22 – Centro, RJ/RJ

831,80

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais

Largo São Francisco de Paula, nº 1 - Centro, RJ/RJ

4.117,68

3.894,29

13.666,06

Escola de Música
Anexo da Escola de Música
Ventura Corporate Towers (11 salas nos edifícios A e B)

R. do Passeio, 98 - Centro, RJ/RJ
R. da Lapa, 43 - Lapa, RJ/RJ
Av. República do Chile, 300 – Centro, RJ/RJ

1.796,00

1.938,58

5.815,74

16.662,80

Colégio Brasileiro de Altos Estudos

Av. Rui Barbosa 762 - Flamengo, RJ/RJ

7.775,00

2.009,47

4.018,94

Colégio de Aplicação

R. José Joaquim Seabra, s/n – Lagoa, RJ/RJ

1.393,00

2.132,68

4.053,26

Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica
Terreno - Av. Mem de Sá
Terreno - Est. Bandeirantes
Campus Santa Cruz da Serra
Pólo Avançado de Xerém

R. Luiz de Camões, 68 – Centro, RJ/RJ
Av. Mem de Sá, no. 78 – Centro, RJ/RJ
Est. Bandeirantes
Rod. Washington Luiz, km 104,7 – Duque de Caxias/RJ
Est. de Xerém, 27 - Xerém, Duque de Caxias/RJ

795,00

1.800,48

Loteamento Estrela do Céu

Espírito Santo Reserva Biológica Sta. Lúcia
Ceará

Área
Edificada

Terreno m²

Campus da Cidade Universitária

Polo Universitário
Macaé
Polo Ajuda
Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé
Cabo Frio
NIDES / Instituto Politécnico de Cabo Frio
Arraial do Cabo Arraial do Cabo
Itaguaí

Localidade

Terreno

5.238.337,82

835,00
10.000,00
38.536,00

Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros, Macaé/RJ
Est. do Imburo, S/N - Bairro Ajuda, Macaé/RJ
Av. São José Barreto, 764 - São José Barreto, Macaé/RJ
Av. Wilson Mendes, s/n – Porto do Carro, Cabo Frio/RJ
R. Prof. Jurema Manhard, 48 - Arraial do Cabo/RJ

61.913,35

Itaguaí/RJ

149.869,18

Santa Teresa/ES
Santana do Carirí/CE

10.263,00
334,00
1.560.000,00
2.795,00
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Gestão da Frota de Veículos
Informamos que a UFRJ não trabalha com frota terceirizada, sendo todos os veículos de propriedade da
Universidade. E quanto a guarda desses veículos da frota, ocorre que em média 70% são recolhidos e guardados
na garagem da própria Divisão, sendo que, os outros 30% ficam sob a guarda das próprias Unidades que os utilizam.
A política adotada para o controle de uso da frota é feita através do uso de um formulário próprio, no caso, o
BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTES – BDT (conforme modelo também em anexo) onde constam todas as
informações necessárias quando o condutor devidamente autorizado retira e retorna o veículo à garagem e tal
medida também é adotada pelas Unidades que permanecem com os veículos por ela utilizados. Como pode ser
percebido no formulário de BDT constam todas as informações, desde a saída do veículo da garagem,
abastecimento, avaliação do serviço pelo usuário, observações e ocorrência (no caso, se houver), retorno à
garagem, danos ou avarias do veículo na retirada (no caso, se houver), verificação dos acessórios / equipamentos
existentes; e ainda, a movimentação no serviço, no que se refere a origem/destino, hora de saída, hora de chegada,
hodômetro, serviço e nome do usuário, hora apresentação/rubrica usuário.
Ressaltamos ainda, quanto as informações complementares
questionamentos referentes a Gestão dessa Frota, tais como:

que fazem-se necessárias acerca dos

1. A Legislação que regula a utilização da frota: Instrução Normativa nº 03 de 15 de Maio de 2008, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão;
2. A importância da frota se deve ao fato de os veículos serem utilizados por docentes, discentes e equipe
administrativa para a execução dos mais diversos serviços em favor da Universidade;
3. Idade média da frota: 08 anos;
4. Média de quilômetros rodados em 2018: 3.854.039 km;
5. Discriminados os quilômetros rodados em 2018 por grupo de veículos:
a) TP (Transporte de Passageiro) – 2.750.150 km;
b) TC (Transporte Coletivo) – 758.930 km;
c) TE (Transporte Especial) – 161.432 km;
d) TG (Transporte Geral) – 183.527 km;
6. Gasto com combustível em 2018: R$ 1.049.447,47;
7. Gasto com manutenção da frota em 2018: R$ 1.517.850,40;
A DFO/PU tem intensificado seus esforços com o objetivo de alcançar maior eficiência e eficácia para adoção de
um Plano Diretor de Transportes – Frota Oficial similar ao que foi adotado pela Secretaria de Planejamento e Gestão
do Estado do Ceará.
Considerando as práticas adotadas em 2018 quanto a utilização da frota, foi possível uma redução bastante
significativa no gasto com combustível e manutenção dos veículos. Dessa forma temos como objetivo principal para
o período seguinte, manter uma redução de custos para esses serviços. Para o alcance desse objetivo, traçaremos
metas estratégicas, através de diálogos constantes com toda equipe envolvida, bem como, estudos de viabilidade
para tal economicidade.
Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre veículos
nessas condições:
Quanto aos veículos fora de uso, informamos que os mesmos estão para ser leiloados, conforme planilha que
também segue em arquivo anexo. Tanto que, existe o Processo nº 23079.055388/2012-11, que trata sobre o leilão
das viaturas não mais utilizadas.
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VIATURA
TC-014
TC-103
TC-104
TC-105
TC-106
TC-107
TC-108
TC-109
TC-110
TC-111
TC-113
TC-114
TC-115
TC-117
TC-118
TC-119
TC-120
TC-121
TC-122
TC-123
TC-125
TC-126
TC-127
TC-128
TC-129
TC-130
TC-133
TC-134
TC-135
TC-136
TC-137
TC-138
TC-139
TC-140
TE-027
TE-100
TE-101
TE-102
TE-103
TE-104
TE-105
TE-106
TE-107
TE-108
TE-109
TG-100
TG-103
TG-104
TG-105
TG-108
TG-109
TG-110
TG-111
TG-116
TG-117
TG-119
TG-120
TG-121
TG-122
TG-123
TG-124
TG-125
TG-126
TG-127
TG-128
TG-129
TG-130

PLACA
LHN2030
KYG0383
LKA7420
KYL0181
KZV1973
LUV3562
KZY6761
KVD2436
KUV8113
LQJ2546
KNU6406
LKV8308
KVB4928
KVC7990
LKY2042
LKY2802
KVC7988
KVD8187
LPN6089
LLE4903
LLJ4164
KNY5886
KNY5885
LPT7390
LLJ4165
LLJ4167
KQB1727
LLJ4166
LLJ4168
LUH3533
LPV6999
LPV7002
KZV1J64
LCC5514
LCB6568
LOW3197
KRO0445
EEX7652
LLH6526
LPS3605
KVI7494
LLH6533
LPS3614
LRY4923
KRQ8068
KMV7531
LUK0275
LRK0620
LRV0814
KYZ0252
KUR4924
LPC4525
KYH1188
LPJ3162
LLB5638
KXV5373
HNX9881
KMT4602
BVZ3000
KYB1757
KZW3072
CDV1843
CMW0737
LLY9631
KYT7729
LOI6364

UNIDADE
IGEO
DFO
MACAÉ
DFO
NCE
XERÉM
CASA DA CIÊNCIA
MN
DFO
CT / DECANIA
NIDES
IGEO
FUNDO VERDE
XERÉM
DFO
IGEO
MN
DFO
NUPEM
NUPEM
IPUB
IGEO
MEDICINA
CCS / DECANIA
DFO
FARMÁCIA
MACAÉ
MN
DFO
IB
DFO
IGEO
NUPEM
IGEO
DFO
IPPMG
MN
HU
IPPMG
HU
MAT. ESC.
HU
HU
HU
IPPMG
PU
GEOHECO
PU
PU
ALMOXARIFADO
PU
COPPE
MN
MN
DFO
PR1
PU
IB
IQ
TRÂNSITO
TIC
MN
MN
GEOHECO
IQ
IGEO

CATEGORIA
ÔNIBUS
VAN
ÔNIBUS
ÔNIBUS
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
ÔNIBUS
VAN
ÔNIBUS
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
VAN
ÔNIBUS
ÔNIBUS
VAN
VAN
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA

CAMINHÃO
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA
AMBULÂNCIA

CAMINHÃO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
CAMINHÃO
CAMINHÃO
CAMINHÃO
PASSEIO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
PASSEIO
UTILITÁRIO
CAMINHÃO
UTILITÁRIO
CAMINHÃO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
UTILITÁRIO
CAMINHÃO
KAGOO

MODELO
VOLVO
FIAT/DUCATO/MINIBUS
AGRALE/TCA NEOBUS/9.2
MARCOPOLO/VOLARE V5HD
RENAULT/MASTER/BUS 12 D
RENAULT/MASTER/BUS 12 D
RENAULT/MASTER/BUS 12 D
RENAULT/MASTER/BUS 12 D
RENAULT/MASTER/BUS 12 D
PEUGEOT/BOXER/330 M
PEUGEOT/BOXER/330 M
PEUGEOT/BOXER/330 M
PEUGEOT/BOXER/330 M
MERCEDES / LO915-48
MERCEDES / LO915-48
MERCEDES / O-500 M
MERCEDES / LO915-48
MERCEDES / CAMPIONE
I/M.BENZ313CDI SPRINTER
VW/COMIL VERSATILE I
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
FIAT/DUCATO/MINIBUS
MB/O500RS MAXIBUS LINCE 3.65
MB/O500RS MAXIBUS LINCE 3.65
PEUGEOT BOXER M330M MDI
KIA BESTA
MB/AMBUL./SPRINTER
RENAULT / KANGOO
FORD/CARGO
RENAULT/ MASTER
IVECO/AMBUL/DAILY
IVECO/AMBUL/DAILY
IVECO/AMBUL/DAILY
IVECO/AMBUL/DAILY
IVECO/AMBUL/DAILY
MASTER / MARIMAR
FIAT DUCATO MIRAMAR
MB/CAMINHÃO/710
TOYOTA/HILUX/40 DL DX
GM/MONTANA/1.8
IVECO/CAMINHÃO/DAILY
VW/CAMINHÃO/EURO 8120
FORD/F 350/CD
FORD / COURIER L 1.6 FLEX
FORD RANGER
FORD RANGER
FIAT/FIORINO FLEX
FORD RANGER XL13P
FORD CARGO 1517 E/TANQUE
MMC/L200 OUTDOOR
GMC/6100
S10 COLINA 4X4
NISSAN/FRONTIER 4X4 SE
MITSUBISHI L200 4X4
RANGER
MITSUBISHI L200 4X4
CAMINHONETE /CAB DUPLA

ANO
1988
2007
2007
2005
2005
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2005/2006
1997/1998
1998
2003
2007
2009
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2014/2015
2016
2010
2004
2004
2004
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2010/2011
2010/2011
2007
1997/1998
2013
2006
2001/2002
2015
2012

RENAVAM
314388982
901045292
905121970
857746863
873000730
873293991
898268885
933364733
954086767
131489534
131491466
131944088
131945084
153475668
153473258
154184535
153474890
169425754
192757245
216493625
280217510
280217978
280217480
280217781
280217560
280217773
280217706
280217633
280217935
281630178
325029040
325032670
872937062
691445800
689692986
812413920
927137178
116253371
257579273
257578390
257583203
257586741
257586024
1047937830
1099209541
752586530
826554482
835988961
842773495
901044997
911651977
946105375
956549411
135493854
192758225
250936089
228710766
919764185
690270984
976926717
876808798
771516509
823847519
598129413
457912375
793298598
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TP-010
TP-097
TP-102
TP-108
TP-110
TP-111
TP-117
TP-123
TP-126
TP-135
TP-144
TP-145
TP-147
TP-149
TP-150
TP-152
TP-153
TP-156
TP-157
TP-158
TP-160
TP-161
TP-172
TP-173
TP-175
TP-176
TP-177
TP-193
TP-194
TP-195
TP-196
TP-199
TP-200
TP-202
TP-203
TP-207
TP-209
TP-210
TP-212
TP-213
TP-214
TP-215
TP-216
TP-217
TP-218
TP-219
TP-220
TP-221
TP-222
TP-223
TP-224
TP-225
TP-226
TP-227
TP-228
TP-229
TP-230
TP-231
TP-232
TP-233
TP-234
TP-236
TP-238
TP-239
TP-240
TP-241
TP-242

LCB6563
LCJ0577
LNS7788
LNS7806
LNS7810
LNS7817
LNT2204
LCL3094
LOD3521
LSY0097
KUH7981
LBW3863
KUU2847
KZU7530
KZZ4554
LKM7308
KMW2728
LPC4526
KVY2018
LUV3686
KUY3122
KUV8121
KVA4821
LSZ2929
LPH8159
LPH-8158
LKT5234
LKW2909
KQN8025
LKY4645
BVZ6461
BVZ5515
LPK9174
LPL4567
KNV5930
LPM4485
LLB4161
LLB4165
LLB7971
KQX1198
KZD2565
KVG8135
LPO5531
KNX2615
LLE3704
KYJ5557
LLE3676
LPP8065
KVG8389
KVK3797
LLE3721
LPP8085
LQR2928
LLE3719
LPP8094
LLE3708
KNX3589
LLE3749
KYT4941
KWR3461
LLE3716
LPI4439
KOQ2042
KPP1649
KQJ6891
KQS1598
KRB6504

IGEO
DFO
MACAÉ
DIPROJ
DFO
DFO
DFO
DFO
CAP
DFO
DFO
MACAÉ
CRMM
CLA
DFO
DISEG
DISEG
COPPE
DFO
DFO
DFO
PR1
NUPEM
DISEG
DISEG
DISEG
DISEG
DISEG
DGDI
IQ
IQ
COPPE
COPPE
PU
PU
DFO
PR5
PU
DISEG
IB
PR5
FCC
DFO
ODONTO
GEOHECO
DFO
IPUB
IGEO
DFO
DFO
MN
DFO
HESFA
DFO
DFO
DFO
HU
BIOFÍSICA
DFO
GAB. REITOR
CRMM
DIMA
DISEG
HESFA
IPUB
XERÉM

UTILITÁRIO
PASSEIO
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO

TOYOTA BJ 50
VW/PARATI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
GM/CORSA/WIND 1.6
VW/SANTANA/1.8
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
VW/GOL/1.6 POWER
FORD/FIESTA/1.6
KOMBI
PEUGEOT/206/1.4
PEUGEOT/206/1.4
FORD/ FIESTA SEDAN 1.6
VW/KOMBI
KOMBI
RENAULT/LOGAN/1.6
RENAULT/LOGAN/1.6
FIAT/DOBLÔ/ELX
FIAT/PALIO/WEEK ELX
PEUGEOT/206/1.4
PEUGEOT/206/1.4
PEUGEOT/206/1.4
FIAT PALIO ELX 1.4
RENAULT/LOGAN/1.6
RENAULT/LOGAN/1.6
FIAT PALIO WEEKEND
FIAT PALIO ELX
GM/ ASTRA SEDAN
RENAULT / SYMBOL
FIAT SIENA
KOMBI
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
FIAT/PALIO WEEKEND ELX
KOMBI
FIAT/SIENA EL
FIAT/DOBLO ADV 1.8
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT PALIO WEEKEND ELX
FIAT PALIO WEEKEND ELX
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
KOMBI
SENTRA
FIAT DOBLO ADV 1.8
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0

1997
1998
2001
2001
2001
2001
2001
1998
2002
2003
2004
2005
2005
2007
2006
2007
2007
2008
2008
2005
2008
2008
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2009
1998/1999
1998/1999
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011

678866686
700740368
773636285
773637397
773637680
773638288
774105550
709869274
786525940
817250352
839978235
863971776
859381390
901044687
886833493
936949406
936951710
946105448
946105294
873799321
954093160
954090446
116497670
116498382
119563207
119562596
121511545
135000211
156556588
156556740
709438613
708409725
158219252
164467572
165864737
173942580
191531839
191532592
194688984
194685012
149466129
214170950
201556022
210631112
214905802
206243723
214888681
214885003
214886409
214894622
214916928
214898830
214929337
214914240
214922731
214907970
214886557
214930106
214887863
214911284
214912221
125525052
234367474
234368551
234368802
234372346
234372630
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TP-244
TP-245
TP-246
TP-247
TP-248
TP-249
TP-250
TP-251
TP-252
TP-253
TP-255
TP-256
TP-257
TP-258
TP-260
TP-261
TP-262
TP-263
TP-264
TP-265
TP-266
TP-267
TP-268
TP-269
TP-270
TP-271
TP-272
TP-274
TP-275
TP-276
TP-278
TP-279
TP-280
TP-281
TP-282
TP-283
TP-284

KRM2989
KRS1336
KRU1668
KVH8610
KWV4058
KWY3377
KWZ3955
KXB4086
KXC4014
KXD4298
KXH4459
KXI3380
KXJ4588
LLG4139
LTB3081
LTV3268
LUL3275
LUL3276
LUN3771
LUN3772
LUN3773
LUN3774
LUN3775
LUN3776
LUN3777
LUN3778
JEF8881
LLL3245
KPG9029
KPG9030
KPG9032
KPG9033
KPG9034
KPG9035
KPG9036
KPG9037
KPG9038

NCE
MACAÉ
MACAÉ
DFO
DISEG
DFO / DISEG
PR4
MN
FAC. ECUCAÇÂO
CCS / DECANIA
SIBI / DISEG
DFO / FACC
IQ
PR4
MACAÉ
CPST
DFO
NEUROLOGIA
EEFD
ETU
CENABIO
DISEG
MN/STA_TEREZA

IPPMG
ALOJAMENTO
DFO
PR1
COPPE
MACAÉ
MICROBIOLOGIA
PR-3
DECANIA/CCS
DFO
PV
CCJE
EEAN
DFO

PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO

FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.0
FIAT MILLE ECONOMY 1.2
FIAT MILLE ECONOMY 1.3
FIAT/DOBLÔ/HLX1.8 FLEX
NISSAN/SENTRA 2.0
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT MILLE ECONOMY 1.0

2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
2010/2011
10/11
2008
10/11
13/13
13/13
13/13
13/13
13/13
2013
2013
2013
2013

234373474
234370564
234375175
234381493
234382082
234612800
234613246
234613742
234614170
234614595
234615591
234616016
238149870
234371455
234369094
234372958
234370815
234371188
234375671
234378158
234378891
234379391
234379820
234380268
234380667
234381035
980196477
311597505
507987861
507990617
507994493
508009685
508013704
508014506
508015618
508016355
508017424
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FROTA OFICIAL ATUALIZADA 2019
TP-285
TP-286
TP-287
TP-288
TP-289
TP-290
TP-291
TP-292
TP-293
TP-294
TP-295
TP-296
TP-297
TP-298
TP-299
TP-300
TP-301
TP-302
TP-303
TP-304
TP-305
TP-307
TP-308
TP-309
TP-310
TP-311
TP-312
TP-313
TP-314
TP-315
TP-316
TP-317
TP-318
TP-319
TP-320
TP-321
TP-322
TP-323
TP-324
TP-325
TP-326
TP-327
TP-328
TP-329
TP-330
TP-331
TP-332
TP-333
TP-334
TP-335
TP-336
TP-337
TP-338
TP-339
VTR-E1

KPG9039
KPG9040
KPG9041
KPG9042
KPG9043
KPG9044
KPG9619
KPG9620
KPG9621
KPG9622
KPG9623
KQK2832
KQK2833
KQK2834
KQN9929
KQQ4843
LQQ2651
LQQ2652
LQQ2653
LQQ3428
LQQ3429
LQQ3431
LQQ3433
LQQ3434
LQQ3435
LQQ3436
LQQ3437
LQQ3438
LQQ3440
LQQ3441
LQQ3442
LQQ3443
LRB4480
LRB4481
LRH4426
LTB4575
LTD4275
LTH4509
LTJ4474
JJE2557
KMN8412
KZQ2932
KZW4154
LSE0977
LVA4428
CDV2103
CMW1147
JFO8463
JFP4693
GBG0043
GMF4278
KMP3076
NKS5120
KZQ1719
LUJ2561

GAB. REITOR
ALOJAMENTO
ECO
IPPMG
IGEO
MAT. ESC.
MN
CAP
COPPE
PU
DFO
IESC
PU
NUTRIÇÃO
COPPE
FND
IQ
PR6
CT / DECANIA
CFCH
IGEO
GINECOLOGIA
MEDICINA
IPUB
MACAÉ
COPPE
PR6
MACAÉ
FCC
CASA DA CIÊNCIA
MN
PR-5
ODONTO
DFO
COPPEAD
CCMN
MACAÉ
DFO
VICE REITORA
DFO
DFO
CCJE
DFO
DFO
DISEG
IQ
IQ
DISEG
IQ
IGEO
HU
IGEO
NEUROLOGIA
IGEO
HU - PADI

PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
KOMBI
PASSEIO
UTILITÁRIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
VAN

FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/UNO MILLE ECONOMY
FIAT/DOBLÔ/ATTRACTIV/1.4
FIAT/MAREA ELX
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX
FIAT/MAREA ELX
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX
FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX
KOMBI
V/W SANTANA 2.0
GM/BLAZER
IMP/GM OMEGA CD
FIAT ELBA
GM / VECTRA SEDAN CD
VW/SANTANA/1.8
FIAT PALIO
PARATI
PEUGEOT/BOXERNIKS 1.6

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
13/13
13/13
13/13
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2006/2007
2007
2006
2006
2004/2005
2006
2002
2003
1996
2000
1996
2003
2001
2008
2009

508018080
508019478
508024412
508028914
508031559
508032377
511320078
511331894
511343655
511346433
511354835
507896025
507897757
507899709
507901371
507903846
507986083
507989228
507992156
511324103
511326181
511329660
511337078
511339763
511341300
511348584
511351020
511352689
515702714
515711926
515721506
515729094
508029619
508030609
508033144
507898710
507900421
507902980
507981596
909125279
912546301
877108447
882525751
846144484
877107998
776042726
799488364
651839696
751183989
654349606
803171226
745481922
965601242
871198681
124595189

125

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Relação de Veículos para Leilão
RELAÇÃO DE VIATURAS PARA O LEILÃO
CÓDIGO
TP 15

MARCA/TIPO/MODELO

ANO

TOYOTA BANDEIRANTES

1968

PLACA
LFV 7122

RENAVAM

MULTA

DPVAT

TOTAL

288451112

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 93

VW/PARATI

1997

LBM 9867

668169044

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 138

GM/CLASSIC/LIFE

2004/2005

LRD 0754

835981142

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 139

GM/CLASSIC/LIFE

2004/2005

LUZ 0540

835988660

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 140

GM/CLASSIC/LIFE 1.6

2004

LQD 0650

835980200

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 143

VW/KOMBI

2004

KYA 0090

839978030

x

R$ 105,25

R$ 105,25

TP 159

VW/KOMBI

2003

LOC 2927

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 178

GM/OPALA/COMODORO

1989

JPP 3361

785281282
004589769

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 180

GM/OPALA/COMODORO

1989

JFO 1024

000000426

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 182

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 8922

423223020

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 185

GM/OPALA/COMODORO

1989

GBG 0467

423225685

x

R$ 210,50

R$ 210,50

TP 204

IMP/IMPALA NIVA 1.6 4X4

1991

LIR 4069

319164497

x

R$ 532,40

R$ 532,40

TG 02

MERCEDES/CAMINHÃO

1975

LIF 7151

286573695

x

R$ 219,92

R$ 219,92

TG 34
TP 34

VW/KOMBI/PICK-UP
VW/KOMBI

1988
1994

LHM 1718
LAI 0034

313783802
619507683

x

R$ 109,96

R$ 109,96

R$ 210,50

R$ 338,19

TP 52

VW/KOMBI

1996

LBH 4281

654107246

R$ 127,69
R$ 425,64

R$ 210,50

R$ 636,14

TP 72

VW/KOMBI

1988

LHH 1706

313783861

R$ 127,69

R$ 210,50

R$ 338,19

TP 89

VW/KOMBI

1997

LBP 4229

672039478

R$ 191,54

R$ 105,25

R$ 296,79

TP 91

VW/GOL/CL 1.6I

1997

LBP 4231

672039788

R$ 872,57

R$ 210,50

R$ 1.083,07

TP 96

VW/KOMBI/PASSAGEIRO

1997

LCF 5222

696090538

R$ 574,62

R$ 210,50

R$ 785,12

TP 198

FIAT/TEMPRA/IE

1995/1996

BRZ 5090

647198576

R$ 340,51

R$ 210,50

R$ 551,01

TP 103

VW/KOMBI

2001

LNS 7790

773636471

R$ 1.362,63

R$ 210,50

R$ 1.573,13

TP 104

VW/KOMBI

2001

LNS 7796

773636820

R$ 191,54

R$ 105,25

R$ 296,79

TP 105

VW/KOMBI

2001

LNS 7797

773636994

R$ 915,13

R$ 210,50

R$ 1.125,63

TP 106

VW/KOMBI

2001

LNS 7800

773637133

R$ 766,16

R$ 210,50

R$ 976,66

TP 112

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2191

774104619

R$ 893,85

R$ 210,50

R$ 1.104,35

TP 113

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2193

774104864

R$ 180,89

R$ 210,50

R$ 391,39

TP 114

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2196

774105089

R$ 1.276,93

R$ 210,50

R$ 1.487,83

TP 116

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2202

774105372

R$ 404,36

R$ 210,50

R$ 614,86

TP 118

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2208

774105739

R$ 319,23

R$ 210,50

R$ 529,73

TP 119

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2218

774106271

R$ 1.404,62

R$ 210,50

R$ 1.615,12

TP 120

GM/CORSA/WIND 1.6

2001

LNT 2221

774106549

R$ 383,08

R$ 210,50

R$ 593,58

TP 121

CORSA

2001

LNT 2224

774106670

R$ 1.000,25

R$ 210,50

R$ 1.210,75

TP 127

VW/KOMBI

2001

LNK 1530

762971266

R$ 255,39

R$ 210,50

R$ 465,89

TP 129

VW/APOLLO/GL 1.6

1992

KUI 1053

319337472

R$ 1.319,49

R$ 210,50

R$ 1.529,99

TP 133

PARATI

1999

LCR 0608

714367249

R$ 340,51

R$ 210,50

R$ 551,01

TP 136

GM/CLASSIC/LIFE 1.6

2004

LSM 0630

835989410

R$ 702,31

R$ 210,50

R$ 912,81

TP 137

GM/CLASSIC/LIFE 1.6

2004

LST 0676

835980740

R$ 85,13

R$ 210,50

R$ 295,63

TP 141

VW/KOMBI

2000

LND 8293

737702958

R$ 85,13

R$ 210,50

R$ 295,63

TP 142

VW/KOMBI/STANDART 1.6

2000

LND 8304

737705795

R$ 180,89

R$ 219,92

R$ 400,81

TP 146

WV/KOMBI

1996

LBE 7225

649930975

R$ 170,26

R$ 210,50

R$ 380,76

TP 148

PARATI

1999

LCS 8323

716727951

R$ 297,95

R$ 210,50

R$ 508,45

TP 155

VW/KOMBI

2003

LOJ 9161

795004745

R$ 1.191,80

R$ 210,50

R$ 1.402,30

TP 162

VW/SANTANA/CD

1985

LGZ 3905

303969482

R$ 85,13

R$ 210,50

R$ 295,63

TP 164

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 5817

423222651

R$ 212,82

R$ 210,50

R$ 423,32

TP 165

FIAT/TEMPRA

1995

BRZ 5091

647198398

R$ 595,90

R$ 210,50

R$ 806,40

TP 166

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 5789

423225138

R$ 776,79

R$ 210,50

R$ 987,29

TP 167

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 8918

423222791

R$ 127,69

R$ 210,50

R$ 338,19

TP 169
TP 170

GM/OPALA/COMODORO

1989

R$ 210,50

R$ 848,97

1989

423222678
423223100

R$ 638,47

GM/OPALA/COMODORO

BVZ 8925
GBG 0468

R$ 212,82

R$ 210,50

R$ 423,32

TP 171

GM/OPALA/COMODORO

1989

GBG 0471

423223224

R$ 212,82

R$ 210,50

R$ 423,32

TP 183

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 8923

423224778

R$ 723,58

R$ 210,50

R$ 934,08

TP 184

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 8919

423222708

R$ 85,13

R$ 210,50

R$ 295,63

TP 186

GM/OPALA/COMODORO

1989

BVZ 5883

424622645

R$ 170,26

R$ 210,50

R$ 380,76

TP 201

VW/GOL/CLI

1995

LAI 0890

634324390

R$ 127,69

R$ 210,50

R$ 338,19

TP 208
TG 09

SANTANA

2000
1985

LNA 3381
LGN 2758

730730840
299730220

R$ 2.468,68

R$ 210,50

R$ 2.679,18

R$ 85,13

R$ 219,92

R$ 305,05

2000

LNB 4160

732736340

R$ 510,78

R$ 210,50

R$ 721,28
R$ 109,96

TG 107
TG 114
TE 26

VW/KOMBI/PICK-UP
FORD/COURIER/1.6
VW/GOL/FURGÃO

1989

BVZ 5899

423967614

X

R$ 109,96

GM/AMB./TRAFIC

1996

LBP 9926

373025420

R$ 127,69

R$ 219,92

R$ 347,61

R$ 23.549,17

R$ 12.472,75

R$ 36.022,32

TOTAL
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Gestão da Tecnologia da Informação
Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos macros processos
finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando:
a) relação dos sistemas e a função e a função de cada um deles:
AGHUse (Aplicativo de Gestão p/ Hospitais Universitários) software considerado referencial no segmento de gestão
hospitalar desenvolvido no HCPA. Permite registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à
assistência de forma integrada e com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente, o acesso à pesquisa e a
gestão administrativa da instituição
SISUFRJ (Sistema integrado de Patrimônio, Administração e Contratos da UFRJ) tem a função de apoiar nas
gestões das unidades da UFRJ responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos, o sistema integra a área
administrativa desde a requisição – material, prestação de serviço, suprimentos de fundos, diárias, passagens,
hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura – até o controle de orçamento interno.
SIRHu (Sistema Integrado de Recursos Humanos), tem a função de provê o suporte à administração de recursos
humanos da UFRJ, permitindo também o gerenciamento das atividades inerentes ao pagamento dos servidores do
quadro da UFRJ, coo também de servidores com outros vínculos com a UFRJ, tais como os de contrato de trabalho
CDT e os de natureza especial NES. Também mantêm histórico das informações pessoais e funcionais dos
servidores, tais como frequência, férias, avaliação de desempenho, afastamentos, concessão de benefícios – vales
transportes, auxílios diversos – aposentadoria, controle de pensionistas, funções gratificadas e outros dados
financeiros.
SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) automatiza as atividades da área acadêmica e auxilia os gestores
desta área em suas decisões por meio dos módulos de graduação, pôs graduação.
SPIBIC (Sistema de Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica) controla as inscrições e bolsistas que
participam do programa institucional de bolsa de iniciação científica da UFRJ.
SEEI (Sistema de Ingresso de Alunos à Escola de Educação Infantil) sistema responsável pela inscrição e
divulgação dos sorteados na Escola de Educação Infantil da UFRJ.
NCap (Sistema de Concurso de Admissão do Colégio de Aplicação da UFRJ) responsável pela inscrição e
publicação do resultado do concurso ao colégio de aplicação da UFRJ.
SAAD (Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Docentes) realiza avaliação dos docentes e acompanhar tanto
as avaliações quanto as produções acadêmicas e progressões por produção ou mérito.
INTRANET é o portal de controle de acesso aos sistemas corporativos e conteúdos de acordo com o perfil dos
usuários (docentes, técnicos administrativos e estudantes)
SEI (Sistema Eletrônico de Informações) Sistema Eletrônico de Informações é disponibilizado como Software
de Governo mediante celebração de acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão. Desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma
que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Trata-se também
de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de
trabalho, tendo como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para
documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos
em tempo real.
SDA (Sistema de Dados Abertos) tem o propósito de tornar públicas as ações e estratégias organizacionais que
nortearão as atividades de implementação e promoção da abertura de dados, de forma institucionalizada e
sistematizada, no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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Plano Estratégico de TIC
A. De acordo com o Guia de Elaboração de PDTI do SISP (Versão 2.0 - beta), de 2015, “O PETIC, situado no

nível estratégico, é um documento que complementa o Plano Estratégico Institucional, por meio do
planejamento dos recursos de tecnologia da informação, possibilitando a definição de objetivos específicos
para a área de TI. Ele estabelece as diretrizes e as metas que orientam a construção do Planejamento de
TI do Órgão. Já no nível tático, o instrumento mais comumente usado para representar o planejamento de
TIC é o PDTI. O PDTI descreve de forma tática como uma organização, no que se refere à Tecnologia da
Informação, pode realizar a transição de uma situação atual para uma situação futura, a partir da definição
de um plano de metas e ações”.

No ano de 2012, com o Conselho Gestor de TIC operando na UFRJ, foi aprovado um PDTI para aquele ano.
Preocupada em melhorar o processo de prestação de serviços de TIC, a Superintendência de TIC, com o
apoio da Reitoria, decidiu avançar e montar um planejamento estratégico de TIC (PETIC) simplificado, que
pode no futuro ser aproveitado para formular um Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação
nos níveis do PETI, conforme recomendação do Guia de Elaboração de PDTI do SISP.
É sabido que o ideal seria aguardar o trâmite de volta à atuação do Comitê Gestor de TIC e, sob a orientação
deste, a elaboração do PDTI. Entretanto, há urgência em tomar providências que, sem as quais, a prestação
de serviços de TIC pode ser seriamente prejudicada. Dessa forma, decidiu-se pela elaboração e implantação
de um Planejamento Estratégico simplificado de TIC para o ano de 2017, de modo a identificar ações que
precisam ser planejadas, orçadas e executadas para o período 2017.
Esse planejamento é inspirado na forma de elaboração de um PETI, porém, por questões de tempo e falta
de recursos, não foi possível formar equipe e realizar as reuniões necessárias a tempo hábil, de modo a
elaborar um PETI mais detalhado.
Objetivos
O objetivo é prover um planejamento estratégico de TI para a Superintendência de TIC da UFRJ, de modo
que as oportunidades de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estejam em conformidade
com os objetivos e metas institucionais no campo da gestão da informação para a UFRJ, no que se refere
ao escopo de atuação da Superintendência de TIC.
Para a sua implantação, foi proposto um conjunto de ações, cujas linhas gerais visam direcionar o
atendimento de demandas identificadas como prementes, bem como ajudar a superar os problemas atuais
de gestão, segurança, infraestrutura e de recursos humanos.
Documentos de Referência



Guia de Elaboração de PDTIC do SISP (Versão 2.0 - beta) - 2015



Plano de Metas para Tecnologia da Informação e Comunicação – UFRJ



Questionários de Governança de TI 2016/17/18 do TCU



Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP 2014/15/16 – MPOG (Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão)

Metodologia Utilizada
O Planejamento Estratégico da TIC seguiu-se a seguinte metodologia:



Pesquisa de planos estratégicos publicados por universidades federais;



Análise dos documentos de referência mencionados no item 2;



Reunião com os diretores e assessores da TIC e representantes da INFOTIC, pois esta estava com diretor
interino na época de elaboração dessa proposta, para relato de problemas;



Análise dos relatos dos diretores e assessores da TIC para 2017;



Identificação dos temas principais e dos objetivos institucionais identificados na documentação estudada;
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Elaboração de um diagnóstico da situação da Superintendência de TIC, de modo a entender melhor seu
escopo de atuação, seus pontos fortes e fracos;



Elaboração de uma proposta preliminar e divulgação para os diretores e assessores da TIC, para que
revisem, apresentem sugestões e críticas, e para que complementem informações pedidas e indicadas
nesse documento preliminar, incluindo a questão de orçamento;



Realização de reunião para revisão final da proposta com seus acertos;



Apresentação do mapa estratégico para o Reitor e sua equipe.
Descrição das atividades do conselho gestor de TIC: conforme artigo 2º da portaria 5172 de 01 de agosto
de 2011 o CGTI/UFRJ tem as seguintes atribuições:
I) aprovar propostas políticas e programas
II) apoiar a organização das informações que permitam o planejamento do orçamento anual
III) buscas os planos políticos e indicar recursos humanos e financeiros necessários à execução dos planos,
programas e iniciativas aprovadas;
IV) Elaborar e acompanhar do PDTIC/UFRJ
Composição do conselho gestor:
 Presidente
 Secretário
 Três representantes titulares e 1 suplente da Administração Central
 Três representantes titulares e 1 suplente de cada um dos seis Centros Universitários
Quantas reuniões ocorreram no período: Zero
Quais as decisões tomadas no período: Zero (devido a não realizações de reuniões no período)
A Superintendência de TIC/UFRJ faz parte do Comitê Gestor da ANDIFES e adota as propostas elaboradas
e aprovadas por este comitê.

B. Descrição do plano de capacitação do pessoal de TIC, especificando os treinamentos: o plano de

capacitação do pessoal de TIC da UFRJ acontece em parceria com a Escola Superior de Redes da RNP.
No período de 2015/18, 123 servidores desta universidade receberam treinamento nas áreas temáticas:
Governança de TIC, Segurança da Informação, Administração de Sistemas, Administração de projetos de
redes e Infraestrutura de Redes.

C. Quantitativo da força de trabalho:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Servidores da carreira de TIC: 350
Servidores de outras carreiras: 140
Servidores da carreira de TIC de outros órgãos: 80
Servidores de outras carreiras de outros órgãos: Não disponível
Servidores terceirizados de TIC: 100
Estagiários de TIC:120

D. Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TIC: iniciou-se em 2015 o gerenciamento online
das demandas dos usuários através de aplicativo gerador de ticket para permitir o acompanhamento do
solicitante, do demandado e dos gestores de TIC.

E. Descrições dos projetos de TIC desenvolvidos no período:

a. Conclusão das melhorias na qualidade do serviço de rede com objetivo de minimizar os chamados
abertos alinhados com a N6 do PDTI (Promover a modernização, melhoria de qualidade e ampliação
dos sistemas de comunicação de voz e dados) sem custos de mão de obra externa ou investimento
em equipamento.
b. Implantação e migração do sistema de Patrimônio alinhado a N3 do PDTI (Promover o alinhamento
das ações da área de TIC com os processos de ensino, pesquisa, extensão e gestão) sem custos
de mão de obra externa ou investimento em equipamentos.
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c.

Modelar processos de negócio alinhado ao N2 do PDTI (Melhorar o processo de desenvolvimento
de Sistema de Informações) sem custos de mão de obra externa ou investimento em equipamento
e sem prazo de conclusão devido ser um processo permanente.

d. Melhorar a segurança da informação para que haja uma queda no percentual do ranking da RNP
alinhado com a N6 do PDTI (Promover a modernização, melhoria de qualidade e ampliação dos
sistemas de comunicação de voz e dados) sem custos de mão de obra externa ou investimento em
equipamento
.

F. Mitigar eventual dependência tecnológica que prestam serviço de TIC: como regra, a TIC não terceiriza a
área-fim para manter a independência tecnológica.

G. Especificação do responsável técnico, do responsável da área de negócio e criticidade para a unidade dos
sistemas de informação elencados no relatório

SIGA

Ricardo Storino

Valeria Andrade

Alta

SIRHu

Gabriel Conrado

André Chagas

Alta

SAP

Samuel Nascimento

Fábio Barros

Média

SIGAD

Samuel Nascimento

Fábio Barros

Média

SISUFRJ

Thiago Reis

Marcia Affonso

Média

Aleph (SIBI)

Miguel Amorim Neto

Paula Mello

Alta

AGHUse

Marcio Ayala

Complexo Hospitalar

Alta

Cap

Marcelo Musco

PR1

Alta

CDHFM

Thiago Aguiar

PR1 e PR5

Baixa

EEI

Thiago Aguiar

PR1

Baixa

PIBIC

Marcelo Musco

PR1

Média

PÌNC

Fellipe Meirellees

PR1

Baixa

Portais Web

Dennis Freitas

Marcio Ayala

Alta

SCNES

Thiago Aguiar

Complexo Hospitalar

Média

SGAA

Marcelo Musco

PR1 e PR5

Alta

SEI

Luis Baptista

Marcio Ayala

Alta

SIGMais

Renata Guedes

Gabinete Reitor

Média

TIM

Renata Guedes

PR1

Média
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Questão 27) área especial da gestão – principais sistemas de informação
A. Informações sobre manutenção:

Sigla/Nome do Software Situação

Tipo de Aquisição

Valor
Aquisição

SIGA

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

SIRHU

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

SAP

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

SIGAD

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

Aleph (SIBI)

Em produção
Em
produção
manutenção
Em
produção
manutenção
Em
produção
manutenção

Compra

US$185230,00 US$ 20.146,30

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

SISufrj
Aleph (SIBI)
AGHUse
Cap

da Custo da Manutenção
Anual

/
/
/

CDHFM

Em produção
Em
produção
manutenção

EEI

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

PIBIC

Em produção

Desenvolvimento

nd

nd

PÌNC

Em produção
Em
produção
manutenção
Em
produção
manutenção
Em
produção
manutenção

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Desenvolvimento

nd

nd

Portais Web
SCNES
SGAA
SEI
SIGMais

Em instalação
Em
produção
manutenção

/

/
/
/

/

B. Casos de sistema em desenvolvimento, prazo e risco
Sigla/Nome do Software Situação

SISUFRJ

Em
produção
Manutenção

Prazo

Risco

Orçamento

Dezembro/2017

nd

nd

/
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C. Avaliação dos Riscos Relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e medidas para mitigar
eventuais riscos existentes
Sigla/Nome do Software

Riscos

SIGA/Sistema de Gestão Acadêmica Rede e/ou
da UFRJ
fora do ar
Rede e/ou
SIRHU
fora do ar
Rede e/ou
SAP
fora do ar
Rede e/ou
SIGAD
fora do ar
Rede e/ou
Aleph
fora do ar
Rede e/ou
Dspace
fora do ar
Rede e/ou
Moodle
fora do ar
Rede e/ou
Ficha catalográfica
fora do ar
Rede e/ou
OJS – Open Journal Systems
fora do ar
Rede e/ou
OCS – Open conference Systems fora do ar
Rede e/ou
AtoM
fora do ar
Rede e/ou
SISUFRJ
fora do ar
Rede e/ou
Aleph (SIBI)
fora do ar
Rede e/ou
AGHUse
fora do ar
Rede e/ou
Cap
fora do ar
Rede e/ou
CDHFM
fora do ar
Rede e/ou
EEI
fora do ar
Rede e/ou
PIBIC
fora do ar
Rede e/ou
PÌNC
fora do ar
Rede e/ou
Portais Web
fora do ar
Rede e/ou
SCNES
fora do ar
Rede e/ou
SGAA
fora do ar
Rede e/ou
SEI
fora do ar
Rede e/ou
SIGMais
fora do ar

Medidas para mitigar
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração
Banco de dados Equipes de BD
restauração

e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
e de suporte em alerta para
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Gestão Ambiental e Sustentabilidade
Avaliação
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
1.

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

Sim Não
X

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a X

2.

associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?
As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no X

3.

Decreto nº 7.746/2012?
A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto

4.

X

7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.
A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de

5.

X

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

6.

X

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

X

7.Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.
Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados

X

semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados
8.

medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.
Considerações Gerais
Adotar uma agenda ambiental nas Universidades Públicas, é uma exigência dos tempos modernos, quando a
população do planeta se vê diante de uma crise provocada pelas mudanças climáticas e o aquecimento global.
A Universidade, como local privilegiado de geração e transmissão de conhecimento, constitui-se em
protagonista que desempenha papel fundamental no estudo e na pesquisa de temas ambientais. A Universidade
Brasileira, e em particular a UFRJ, vem se destacando no cenário mundial, atuando em diversos Fóruns
Nacionais e Internacionais de discussão e análise de questões relacionadas com mudanças climáticas e a
preservação do meio ambiente.
Em dezembro de 2018, em solenidade presidida pelo Reitor , e culminando um processo conduzido por uma
Comissão Provisória, foi formalmente instituído o Forum Ambiental da UFRJ, um espaço regular de discussão,
elaboração e suporte à implantação de políticas institucionais de Gestão Ambiental com vistas a cuidar da
preservação ambiental em nossos Campi e do estabelecimento de condições para uma convivência harmônica
da Comunidade Universitária com o meio que nos cerca, ou seja, para cuidar do bom uso dos recursos naturais,
de racionalização de gastos, da qualidade de vida nos Campi, e das diretrizes que permitam nosso
desenvolvimento com redução contínua de impactos ambientais de nossas atividades.
O Forum, sob a presidência do Reitor, é coordenado por um Comitê Gestor, constituído por 9 representantes
dos três segmentos da comunidade universitária, e organizado em Câmaras Temáticas e grupos de trabalho.
São as seguintes as Câmaras Temáticas já instituídas: Legislação e Normas, Comunicação, Educação
Socioambiental, Qualidade de Vida no Ambiente Universitário, Recursos Ambientais (Biodiversidade, Energia,
Hídricos) e Resíduos.
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Principais Sistemas de Informação
InfoTIC – Desenvolvimento de Sistema de Informação
Sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos macros processos estratégicos da unidade
jurisdicionada, contemplando:
Relação dos sistemas e a função e a função de cada um deles:
SISUFRJ - Sistema integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
SIRHu - Sistema Integrado de Recursos Humanos
SIGA - Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
EEI - Sistema de Ingresso de Alunos à Escola de Educação Infantil
Cap - Sistema de Concurso de Admissão do Colégio de Aplicação da UFRJ
SAAD - Sistema de Acompanhamento e Avaliação de Docentes
INTRANET é o portal de controle de acesso aos sistemas corporativos e conteúdos de acordo com o perfil
dos usuários
AGHUse – Aplicativo de Gestão Hospitalar
CDHFM – Sistema de Denuncia de Incidentes – bulling
PIBIC – Sistema de Controle de Bolsas de Iniciação Científica
PINCE – Sistema de Publicação e Divulgação de Bolsas de Medicina
Portais Web – Controle e Manutenção de 188 Instâncias em 4 servidores diferentes
CNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde
SGAA – Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas
SEI – Sistema Eletrônico de Informação
SIG+ - Sistema para Controle de Intercâmbio

InfraTIC (Redes)
Alinhamento de contratações de soluções de TIC à IN04 e à IN05
Apoio à Superintendência da adequação de normas de Governança conforme SISP/SLTI/MPOG
Manutenção e administração de infraestrutura de redes de dados e ativos de rede
Manutenção de Redes cabeadas e wi-fi
Ativos de Redes (CACTI, Icinga)
Gerência e monitoramento da infra de redes/backbone (ativos de rede)
Documentação e inventário das redes (todos os campis)
Planejamento de redes prediais (cabeadas e wifi)
Atuação Campis (PV, Fundão, Macaé, Xerém)
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SegTIC (Segurança)
Registro
Triagem
Notificação aos responsáveis – Tratamento através do Troti
Contenção de Danos - Incidentes com evidente relação com ato criminoso
Tratamento do Incidente - Prevenção de acidentes em código-fonte
Ligações aprendidas - Reporte das vulnerabilidades encontradas
Atuação em TODA a UFRJ - Monitorando as redes de dados e sistemas em todos os Campi

Responsabilidades :
- Medidas de contenção;
- Forense computacional;
- Coordenação pedagógica do programa de capacitação;
- Coordenação das respostas a incidentes e tratamento de incidentes;
- Pesquisa de Legislação;
- Treinamento Holistico, Orientado a Segurança;
- Monitoramento de sistemas de firewall
- Monitoramento de sistemas de captação de flows de redes
- Monitoramento de sistemas de Honeypots
- Monitoramento de alertas e notificações do CAIS;
- Notificação de incidentes de segurança;
- Mapeamento de Riscos de TIC
- Notificação aos autores e responsáveis;
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Telefonia
Manutenção das centrais e da rede de telefonia.
Análise de trafego e indicadores operacionais.
Geração de relatórios com irregularidades para a PR6.
Atividades Principais :
Gestão do Sistema de Telefonia
Controle e manutenção do servidor VoIP
Desenvolvimento para implantação do Sistema Asterisk
Manutenção da planta telefonica VoIP
Análise das contas Embratel

Manutenção das áreas :
Casa da Ciência CCS – CAP - CBAE – CCJE – CCMN – CFCH – CLA – CT- COPPE -Coppead -EEAN EEFD -FND -FORUM -HESFA -IG -Letras -ME -MN -Música -NCE -Nupem -Parque Tecnológico -PU -Reitoria Xerém

Logística
Manutenção e Reparo no quadro de transferência do Grupo gerador no NCE.
Instalação elétrica do chassis das Blades adquiridas para formar a nuvem acadêmica
Aquisição do Datadomain, equipamento para auxiliar tarefas de backups
Aquisição e distribuição de impressoras laser monocromáticas e laser
Controle de distribuição de equipamentos comprados pela TIC
Aquisição de baterias para os no breaks no NCE e do TCA
Troca do banco de baterias do nobreak do NCE e do TCA da Reitoria.
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DSSC (Sistemas Corporativos - atuação diária)
- 300 demandas de suporte (tickets e atividades)
- hospedagem de sites e sistemas
- migração de e-mails, ajustes e configurações
- aumento de segurança com criptografia
- sistema de disparo de informes (mailing)
- sistema de controle de tarefas Taiga
- aumento da confiabilidade dos nossos backups

Tarefas diárias (análises) :
- avaliação dos servidores DNS, NTP, SMTP
- servidores de monitoramento e LOGs,
- servidores webs
- serviços vinculados ao SIBI
- web e e-mail
- virtualização e servidores windows.

Curadoria Digital
- Customização dos softwares adotados, em conformidade comunidades internacionais
- Definição, avaliação, implantação e gestão de front-end de busca acoplado aos repositórios, incluindo manutenção
das ontologias incluídas no front-end
- Definição, avaliação, implantação e gestão de softwares e ferramentas de modelagem conceitual
- Definição, avaliação, implantação e gestão de repositórios digitais institucionais confiáveis
- Definição de políticas de preservação digital em longo prazo
- Definição de modelos conceituais de domínios, para domínios em questão (a ser aplicado em (i) buscas e modelos
de dados abertos; (ii) contextualização e agregação de valor aos dados dos repositórios, a partir da implementação
do modelo no front-end)
- Definição de dados de pesquisa e sem contexto
- Implantação e gestão de mecanismos para publicação a partir dos conteúdos dos repositórios
- Implantação, gestão e população de um banco de puplas (nosql) para apoio às iniciativas de publicação de dados
ligados abertos
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- Implantação e gestão de mecanismos de busca semântica a partir dos dados presentes nos bancos de triplas e
no front-end acoplado aos repositórios
- Estabelecimento de parcerias internas (SIBI, SIArq) e comunidades internacionais que são responsáveis pela
evolução dos softwares adotados
- Capacitação da equipe
- Realização de eventos para divulgar a proposta da assessoria da Curadoria Digital.

Suporte e Manutenção (atuação diária)
• Administração de contas de domínio, email e LDAP.
• Administração e controle de chamados.
• Preparação de Estações de trabalho novas.
• Manutenção de Estações de trabalho defeituosas.
• Recuperação de Arquivos.
• Atendimento de segundo nível aos usuários.

Unidades/setores atendidos :
CMA -EBA -EEI -FAU -FND -Gabinete Reitor -Gráfica -HESFA -IFCS -IG -IPPUR -PR3 -PR4 -PR5 -PR6 -Superest
-TIC

Diretoria TIC Macaé
- Projeto, Modelagem, Desenvolvimento, implantação, suporte e administração de sistemas corporativos. Projetos
realizados:
- Intranet UFRJ,
- Sistema da SIA UFRJ,
- SICOD UFRJ,

Suporte (Polo Universitário, IMMT. Polo Ajuda, NUPEM, HPM, Hospital São João Batista Casa do Idoso) :
- Instalação, Configuração, Manutenção de Servidores de rede
- Configuração e manutenção de segurança de rede
- Suporte técnico aos servidores técnicos, docentes e alunos
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Demonstrações Contábeis
Gestão e Conformidade de Gestão
No âmbito da UFRJ, cabe à Contadoria Geral (CG), por meio da Divisão de Contabilidade, a gestão e a conformidade
contábil de todas as unidades vinculadas à UFRJ.
A conformidade contábil é realizada diária e mensalmente para os registros de conformidade contábil,
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
O registro mensal da conformidade contábil é efetuado por profissional habilitado, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RJ), em dia com suas obrigações profissionais, lotado na Pro Reitoria
de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças - PR3 deste órgão e credenciado no SIAFI para essa finalidade.
Além disso, é observada a segregação de função no processo de registro, em atendimento à Instrução Normativa
da Secretaria Federal de Controle Interno nº 01, de 06 de abril de 2001.

Declaração do Contador
De acordo com análise realizada nos demonstrativos, no balancete e auditores contábeis (CONDESAUD), declaro
que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma
Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 (aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008),
relativos ao exercício de 2018 do órgão 26245-UFRJ, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial, EXCETO no tocante às:
Ressalvas:
a) Ordens Bancárias Canceladas:
As ordens bancárias canceladas foram regularizadas em janeiro.
b) Décimo terceiro a pagar:
A Superintendencia Geral de Finanças da Pro Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças já solicitou
as informações necessárias a área de pessoal desta autarquia para fins de conciliação deste registro do passivo,
os trabalhos iniciar-se-ão em janeiro de 2019
c) Falta de registro de obrigações no passivo decorrente de contratos firmados:
Em 2019 estaremos ajustando a rotina para que em respeito ao regime de competência venhamos a realizar o
registro dos passivos de acordo com o fato gerador da despesa nos casos de insuficiência orçamentária, até o ano
de 2018 registramos apenas no final do exercício, por ocasião do encerramento mediante as informações requeridas
formalmente ao setor responsável pela gestão dos contratos.
d) Convênios já concluídos com saldo pendente de regularização no SIAFI:
A baixa dos valores pendentes por vezes dependem do órgão concedente, em um passado recente fizemos um
trabalho de regularização com este mesmo escopo. Vamos envidar esforços para retomar esta pauta com
levantamento dos convênios pendentes de regularização para encaminhamento de providências,
e) Implantação de controle patrimonial para cálculo da depreciação;
De acordo com a PORTARIA Nº. 385, de 28 de NOVEMBRO de 2018 que trata do Sistema Integrado de Gestão
Patrimonial - SIADS , no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e empresas
públicas dependentes do Poder Executivo Federal estamos envidando esforços para atendimento da implantação
do sistema em apreço no prazo estabelecido no artigo 9º, parágrafo 1º, inciso II desta portaria.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Rio de Janeiro/RJ, 28 de janeiro de 2019.

Elias Costa Martins
CRC/RJ:093150-O
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Demonstrações Contábeis:
As demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, abrangendo todas as unidades que fazem
parte do órgão UFRJ, e são compostas de:
I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Balanço Orçamentário (BO);
III. Balanço Financeiro (BF);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);e
VI. Notas explicativas

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCíCIO
2018
PERíODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado)
EMISSÃO
24/01/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
2018
ATIVO CIRCULANTE
1.042.015.976,06
Caixa e Equivalentes de Caixa
278.881.111,63
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
709.343.508,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto
Estoques
53.791.356,14
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
4.687.393.471,95
Ativo Realizável a Longo Prazo
Estoques
Investimentos
10.522,11
Participações Permanentes
10.491,31
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência
10.491,31
Propriedades para Investimento
Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
(-) Redução ao Valor Recuperável de
Demais Investimentos Permanentes
30,80
Demais Investimentos Permanentes
30,80
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais
Imobilizado
4.683.102.450,05
Bens Móveis
602.177.011,09
Bens Móveis
602.228.552,73
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de
-51.541,64
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
4.080.925.438,96
Bens Imóveis
4.090.677.574,28
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens
-9.752.135,32
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens
Intangível
4.280.499,79
Softwares
4.280.496,06
Softwares
4.280.496,06
(-) Amortização Acumulada de Softwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
3,73
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
3,73
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas,
Direitos de Uso de Imóveis
Direitos de Uso de Imóveis
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso
Diferido
TOTAL DO ATIVO
5.729.409.448,01
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
2018
ATIVO FINANCEIRO
279.061.820,46
ATIVO PERMANENTE
5.450.347.627,55

2017
822.484.523,50
122.896.945,58
635.440.528,96
64.147.048,96
4.508.823.504,31
10.522,11
10.491,31
10.491,31
30,80
30,80
4.504.552.632,41
578.898.661,53
578.950.203,17
-51.541,64
3.925.653.970,88
3.932.680.280,17
-7.026.309,29
4.260.349,79
4.260.346,06
4.260.346,06
3,73
3,73
5.331.308.027,81

PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2018
2017
PASSIVO CIRCULANTE
343.873.266,69
54.262.989,06
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a
278.529.125,38
14.747.337,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
33.528.614,66
35.242.286,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
31.815.526,65
4.273.365,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
26.259.249,00
26.259.249,00
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de
26.259.249,00
26.259.249,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
370.132.515,69
80.522.238,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO
2018
2017
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
5.359.276.932,32 5.250.785.789,75
Resultado do Exercício
190.759.659,46
187.704.185,00
Resultados de Exercícios Anteriores
5.250.785.789,75 5.439.082.878,44
Ajustes de Exercícios Anteriores
-82.268.516,89 -376.001.273,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
5.359.276.932,32 5.250.785.789,75

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.729.409.448,01 5.331.308.027,81

PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
2017
123.077.654,41 PASSIVO FINANCEIRO
5.208.230.373,40 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

2018
2017
375.962.172,60
143.519.086,62
112.244.988,17
40.266.144,34
5.241.202.287,24 5.147.522.796,85

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
2018
2017
2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS
136.951.535,15
111.209.151,94 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS
371.377.843,91
Execução dos Atos Potenciais
136.951.535,15
111.209.151,94 Execução dos Atos Potenciais
371.377.843,91
Garantias e Contragarantias
13.645.557,14
13.281.031,61
Garantias e Contragarantias
Direitos Conveniados e
107.539.901,82
80.796.176,06
Obrigações Conveniadas e
35.595.702,57
Direitos Contratuais a
15.766.076,19
17.131.944,27
Obrigações Contratuais a
335.782.141,34
Outros Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais
TOTAL
136.951.535,15
111.209.151,94 TOTAL
371.377.843,91
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Operação de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
TOTAL

2017
291.205.627,83
291.205.627,83
19.803.799,94
271.401.827,89
291.205.627,83
-23.005.911,02
-73.894.441,12
-11.141.004,53
-40.163.760,83
-11.649.532,21
-1.907.149,53
1.343.872,79
-10.376.866,81
-96.900.352,14
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCíCIO
2018
PERíODO
DEZ(Encerrado)
EMISSÃO
23/01/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Outros Serviços
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes
SUBTOTAL DE RECEITAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
SUBTOTAL DAS DESPESAS
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
TOTAL

RECEITA
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
56.087.267,00
56.087.267,00
55.312.079,76
46.862.406,00
46.862.406,00
44.884.859,98
46.862.406,00
46.862.406,00
44.884.859,98
7.562.018,00
7.562.018,00
8.687.719,72
7.562.018,00
7.562.018,00
8.687.609,72
110,00
1.662.843,00
1.662.843,00
1.739.500,06
5.342,47
202.838,00
202.838,00
799.130,13
1.460.005,00
1.460.005,00
935.027,46
56.087.267,00
56.087.267,00
55.312.079,76
56.087.267,00
56.087.267,00
55.312.079,76
3.960.931.865,09
56.087.267,00
56.087.267,00
4.016.243.944,85
DOTAÇÃO
INICIAL
3.708.041.889,00
3.182.390.165,00
525.651.724,00
28.209.856,00
28.209.856,00
3.736.251.745,00
3.736.251.745,00
3.736.251.745,00

DESPESA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
3.861.341.582,00
3.335.709.419,00
525.632.163,00
12.934.064,00
12.934.064,00
3.874.275.646,00
3.874.275.646,00
3.874.275.646,00

DESPESAS
EMPENHADAS
3.994.260.442,29
3.264.438.102,02
729.822.340,27
21.983.502,56
21.983.502,56
4.016.243.944,85
4.016.243.944,85
4.016.243.944,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM 31
INSCRITOS EM
DE DEZEMBRO DO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIOS
LIQUIDADOS
EXERCÍCIO
ANTERIORES
ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
23.342.789,97
56.097.057,09
48.715.748,16
Pessoal e Encargos Sociais
37.412,74
1.087.123,93
831.132,95
Outras Despesas Correntes
23.305.377,23
55.009.933,16
47.884.615,21
DESPESAS DE CAPITAL
15.554.959,88
8.898.391,15
9.725.403,79
Investimentos
15.554.959,88
8.898.391,15
9.725.403,79
TOTAL
38.897.749,85
64.995.448,24
58.441.151,95

DESPESAS
LIQUIDADAS
3.927.525.336,59
3.263.289.424,25
664.235.912,34
10.053.031,49
10.053.031,49
3.937.578.368,08
3.937.578.368,08
3.937.578.368,08

PAGOS
47.007.229,14
831.132,95
46.176.096,19
9.643.945,62
9.643.945,62
56.651.174,76

DESPESAS
PAGAS
3.677.317.759,44
3.045.467.535,87
631.850.223,57
9.222.774,73
9.222.774,73
3.686.540.534,17
3.686.540.534,17
3.686.540.534,17

CANCELADOS
2.703.466,42
2.703.466,42
3.262.457,47
3.262.457,47
5.965.923,89

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS EM
INSCRITOS EM 31 DE
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PAGOS
CANCELADOS
EXERCÍCIOS
DEZEMBRO DO
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
4.397.746,90
33.584.126,69
32.837.196,64
234.688,38
Pessoal e Encargos Sociais
61.317,81
14.611.237,91
14.610.632,45
Outras Despesas Correntes
4.336.429,09
18.972.888,78
18.226.564,19
234.688,38
DESPESAS DE CAPITAL
56.162,31
1.572.048,17
1.572.048,17
Investimentos
56.162,31
1.572.048,17
1.572.048,17
TOTAL
4.453.909,21
35.156.174,86
34.409.244,81
234.688,38

SALDO
-775.187,24
-1.977.546,02
-1.977.546,02
1.125.701,72
1.125.591,72
110,00
76.657,06
5.342,47
596.292,13
-524.977,54
-775.187,24
-775.187,24
3.960.931.865,09
3.960.156.677,85
SALDO DA
DOTAÇÃO
-132.918.860,29
71.271.316,98
-204.190.177,27
-9.049.438,56
-9.049.438,56
-141.968.298,85
-141.968.298,85
-141.968.298,85

SALDO
29.729.151,50
293.403,72
29.435.747,78
11.546.947,94
11.546.947,94
41.276.099,44

SALDO
4.909.988,57
61.923,27
4.848.065,30
56.162,31
56.162,31
4.966.150,88
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCíCIO
2018
PERíODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado) (Fechado)
EMISSÃO
23/01/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Educação
Seguridade Social (Exceto RGPS)
Recursos de Receitas Financeiras
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária

2018
55.312.079,76
66,88
55.322.869,96
269,00
420.970,32
54.901.630,64
-10.857,08

DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO
2017
2018
2017
58.580.850,56 Despesas Orçamentárias
4.016.243.944,85 3.961.205.354,67
2.609.355,53 Ordinárias
3.142.212.482,00 245.476.240,38
56.989.263,84 Vinculadas
874.031.462,85 3.715.729.114,29
Educação
2.491.491.352,93
31.812,60
Seguridade Social (Exceto RGPS)
737.636.063,54 1.143.441.193,31
Recursos de Receitas Financeiras
12.457.294,53
56.957.451,24
Operação de Crédito
1.907.149,53
17.133.280,70
-1.017.768,81
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 105.283.253,62
63.663.287,35
Outros Recursos Vinculados a Fundos
16.747.701,63
4.693.438.646,77 Transferências Financeiras Concedidas
797.692.980,74 773.388.727,95
4.582.545.148,97 Resultantes da Execução Orçamentária
712.418.831,26 731.117.854,55
3.854.223.145,52
Repasse Concedido
93.159,47
56.971,10
728.322.003,45
Sub-repasse Concedido
712.229.654,03 728.322.003,45
110.893.497,80
Repasse Devolvido
96.017,76
2.738.880,00
108.846.670,24 Independentes da Execução Orçamentária
85.274.149,48
42.270.873,40
2.046.827,56
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
81.815.941,96
38.681.898,01
Demais Transferências Concedidas
959.789,07
178.011,56
Movimento de Saldos Patrimoniais
2.498.418,45
3.410.963,83
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
104.016.962,90 Despesas Extraorçamentárias
93.862.675,28
94.809.550,62
32.410.144,29 Pagamento dos Restos a Pagar Processados
34.409.244,81
21.426.362,13
64.995.448,24 Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
56.651.174,76
66.784.992,18
6.611.370,37 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
2.802.255,71
6.598.196,31
- Outros Pagamentos Extraorçamentários
-

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS

4.673.100.217,23
4.573.590.624,40
3.861.360.970,37
712.229.654,03
99.509.592,83
97.497.171,09
2.012.421,74
-

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

335.371.469,93
251.037.833,91
78.665.576,77
2.802.962,85
2.865.096,40
2.076.725,40
788.371,00
122.896.945,58
96.264.118,59 Saldo para o Exercício Seguinte
122.896.945,58
96.264.118,59 Caixa e Equivalentes de Caixa
5.186.680.712,50 4.952.300.578,82 TOTAL

278.881.111,63 122.896.945,58
278.881.111,63 122.896.945,58
5.186.680.712,50 4.952.300.578,82
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCíCIO
2018
PERíODO
DEZ(Encerrado)
EMISSÃO
23/01/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Previdência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Organização Agrária
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Transferências Concedidas
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

2018
176.422.934,57
4.734.080.356,24
55.312.079,76
44.884.859,98
8.687.719,72
1.739.500,06
4.678.768.276,48
2.802.962,85
4.673.100.217,23
2.076.725,40
788.371,00
-4.557.657.421,67
-3.402.339.792,64
-2.551.431,00
-3.541,92
-1.066.306.331,83
-96.902.705,14
-2.211.883.482,47
-160.900,00
-196.500,00
-198.239,74
-673.660,00
-1.652.750,00
-18.605.895,19
-3.007.101,70
-197.253,65
-354.822.392,58
-354.618.195,54
-204.197,04
-800.495.236,45
-2.802.255,71
-797.692.980,74
-20.438.768,52
-20.438.768,52
-20.267.138,41
-171.630,11
155.984.166,05
122.896.945,58
278.881.111,63

2017
60.357.698,42
4.758.630.867,70
58.580.850,56
44.021.105,47
10.308.193,53
4.251.551,56
4.700.050.017,14
6.611.370,37
4.693.438.646,77
-4.698.273.169,28
-3.559.894.683,27
-2.421.961,30
-2.474.836,88
-1.045.473.628,73
-99.306.679,46
-2.377.938.186,60
-1.650,00
-110.000,00
-108.003,66
-28.395.238,76
-3.664.497,88
-358.391.561,75
-358.166.993,97
-224.567,78
-779.986.924,26
-6.598.196,31
-773.388.727,95
-33.724.871,43
-33.724.871,43
-32.733.035,28
-991.836,15
26.632.826,99
96.264.118,59
122.896.945,58
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AUTARQUIA
ORGÃO
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
EXERCíCIO
2018
PERíODO
DEZ(Encerrado)
EMISSÃO
23/01/2019
VALORES EM UNIDADES DE REAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Venda de Mercadorias
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

2018
2017
4.915.717.871,97 4.776.744.808,08
53.582.686,98
54.328.977,25
346,00
3.837,50
53.582.340,98
54.325.139,75
72.434,02
242.689,44
72.434,02
54.185,75
188.503,69
4.696.693.661,68 4.715.123.572,00
4.673.888.588,23 4.693.438.646,77
22.805.073,45
21.684.925,23
161.625.271,28
2.604.908,72
153.001.472,38
8.623.798,90
2.601.449,68
3.459,04
3.743.818,01
4.444.660,67
3.743.818,01
4.444.660,67

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas
Transferências ao Exterior
Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

4.724.958.212,51
2.288.587.752,25
1.806.726.300,26
348.237.195,23
132.088.172,00
1.536.084,76
1.128.774.505,19
906.417.831,77
221.091.644,72
1.265.028,70
367.102.357,13
73.949.047,61
290.427.483,49
2.725.826,03
2.087.095,59
2.076.961,74
10.133,85
824.650.811,12
797.692.980,74
19.214.659,93
144.052,30
161.699,10
7.437.419,05
14.248.318,20
7.019,95
1.817.474,36
12.423.823,89
5.330.303,42
631.151,37
4.699.152,05
94.177.069,61
93.834.698,44
342.371,17

4.589.040.623,08
2.262.740.759,65
1.777.947.499,06
351.218.198,65
132.275.313,01
1.299.748,93
1.056.748.963,47
824.059.878,76
231.490.533,05
1.198.551,66
365.371.607,59
39.950.271,13
324.093.154,73
1.328.181,73
2.569.366,66
2.568.874,07
492,59
789.984.553,56
773.388.727,95
16.382.197,11
157.403,92
56.224,58
6.186.432,41
6.186.432,41
6.335.073,05
523.312,22
5.811.760,83
99.103.866,69
98.966.642,05
137.224,64

190.759.659,46

187.704.185,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
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Estrutura Institucional da UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada pelo Decreto nº 14.343/1920, com o nome de Universidade do
Rio de Janeiro mediante ato de justaposição de instituições de ensino superior previamente existentes
(Faculdade de Medicina, Escola Politécnica e Faculdade de Direito).
A Lei nº 452/1937 mudou sua denominação para Universidade do Brasil passando a ser integrada por 15 escolas
ou faculdades. A mesma lei previu a incorporação ou a criação de institutos, que deveriam cooperar com as
atividades das escolas e faculdades. Em 1945, foi promovida nova reforma recompondo a Universidade. A
sua atual identidade lhe foi conferida pela Lei nº 4.831/1965, e desde então vem desempenhando suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão, impondo-se como a maior universidade pública do país.
Como autarquia especial vinculada ao Ministério de Educação, atua no ensino superior com cursos de bacharelado,
licenciatura e pós-graduação, além da pesquisa básica e aplicada. Adicionalmente, a extensão universitária
é o braço que aproxima seu corpo social da comunidade levando o conhecimento e a experiência intramuros para aqueles que aqui não estão.
Atualmente, a estrutura da UFRJ é composta por 59 (cinquenta e nove) unidades gestoras executoras:
Tabela 1 - Unidades Gestoras Executoras da UFRJ
Unidade Gestora Executora
Unidade Gestora Executora
Sup. Geral do Complexo Hosp. e de Saúde da
UFRJ
Instituto de Ginecologia da UFRJ
Campus de Macaé da UFRJ

Instituto de Neurol. Deolindo Couto da UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Instituto de Psiquiatria da UFRJ

Superint. Geral de Ens. P/ Grad. e Pesq. da UFRJ

Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da UFRJ

Prefeitura da Universidade da UFRJ

Instituto de Doenças do Torax da UFRJ

Centro Ciênc Matemát e da Natureza da UFRJ
Instituto de Matemática da UFRJ

Hospital Universitário da UFRJ
Escola de Educação Física e Desportes da
UFRJ

Instituto de Química da UFRJ

Instituto de Biologia da UFRJ

Instituto de Física da UFRJ
Instituto de Geociências da UFRJ

Maternidade Escola da UFRJ
Núcleo de Tecnol. Educacional P/Saúde da
UFRJ

Nucleo de Computacao Eletronica da UFRJ

Decanato do Centro de Tecnologia da UFRJ

Observatorio do Valongo da UFRJ

Escola Politecnica da UFRJ

Decanato do Centro de Letras e Artes da UFRJ
Decanato do Cent de Filosof. e C Hum. da UFRJ

Escola de Quimica da UFRJ
Coord dos Prog de Pós-Grad Em Engen da
UFRJ

Instituto de Filosof/Ciências Sociais da UFRJ

Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ

Instituto de Psicologia da UFRJ

Museu Nacional da UFRJ

Faculdade de Educação da UFRJ

Escola de Belas Artes

Decanato do Centro de C Jur e Econom. da UFRJ

Faculdade de Letras - UFRJ

Faculdade de Administ e Ciências Contábeis

Escola de Música - UFRJ

Instituto de Economia Industrial da UFRJ

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFRJ

Decanato do Centro de Ciênc. da Saúde da UFRJ

Instituto de Macromoléculas da UFRJ

Faculdade de Medicina da UFRJ

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva

Faculdade de Odontologia da UFRJ

Colégio de Aplicação da UFRJ

Faculdade de Farmácia da UFRJ

Hospital Escola São Francisco de Assis

Escola de Enfermagem Ana Neri da UFRJ

Escola de Serviço Social da UFRJ

Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ

Escola de Comunicação da UFRJ

Instituto de Microbiologia da UFRJ

Faculdade de Direito da UFRJ
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Instituto de Nutrição Josué de Castro

Instit. de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis

Instituto de Biofísica da UFRJ

Núcleo de Est. de Pol. Publ. Em Dir. Hum. UFRJ

Instit. Pesq. de Prod. Naturais Walter Mors
Fonte: SIAFI (2018).
Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis da UFRJ são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964,
do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº
101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) e o Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).
Elaboradas a partir das informações contidas no SIAFI do Governo Federal, as demonstrações consolidam as contas
das unidades, sendo compostas por:
I.
II.
III.
IV.
V.

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

Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis
A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da UFRJ, tendo por base
as opções e premissas do modelo do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
(a) Moeda funcional
A moeda funcional da UFRJ é o Real.

(b) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores
são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data das demonstrações contábeis. As Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e à
Demonstração das Variações Patrimoniais detalham os registros que causaram impactos na conta Caixa e
equivalentes de caixa.

(c) Créditos a curto prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: (i) créditos tributários; (ii)
créditos não tributários; (iii) dívida ativa; (iv) transferências concedidas; (v) empréstimos e financiamentos
concedidos; (vi) adiantamentos; e (vi) valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo
valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros. As Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial
e à Demonstração das Variações Patrimoniais detalham as variações mais significativas relativas aos
créditos e valores a curto prazo.

(d) Estoques
Compreendem as mercadorias para revenda (dentre elas, os estoques reguladores da UFRJ), os produtos acabados
e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados
pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos
estoques é o custo médio.
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(e) Investimentos
Correspondem a valores de participações em outras empresas, avaliados e mensurados pelo valor de custo e
atualizados a valor de mercado quando há mudança significativa dos valores registrados em comparação
com as negociações no mercado.

(f) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,
construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou
exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais
gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos
não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas
do período. As Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial detalham as principais variações relativas aos
Bens Móveis e Imóveis da UFRJ.

(g) Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos
com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção,
deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida). As
Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial contêm informações adicionais a respeito dos bens intangíveis
da UFRJ.

(h) Depreciação, amortização ou exaustão de Bens Móveis, Bens Imóveis e Bens Intangíveis
A base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o custo do ativo, compreendendo tanto os
custos diretos como os indiretos. O valor depreciado dos bens imóveis da UFRJ é apurado mensal e
automaticamente pelo Sistema Patrimonial Imobiliário da União (SPIUnet). As Notas Explicativas ao
Balanço Patrimonial, nos itens que trata dos Bens Móveis e Imóveis e dos Bens Intangíveis da UFRJ contêm
informações adicionais referentes à depreciação/amortização.

(i) Passivos circulantes e não circulantes
As obrigações da UFRJ são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações
contábeis. As Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial contêm informações relativas aos Fornecedores e
Contas a Pagar a curto prazo.

(j) Ajustes de Exercícios Anteriores
A conta de Ajustes de Exercícios Anteriores tem a finalidade de registrar os efeitos da mudança de critério contábil
ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
Tais ajustes compõem a linha de Resultados Acumulados no Balanço Patrimonial e recebem registros
aumentativos e diminutivos que afetam diretamente o Patrimônio Líquido do órgão sem transitar pelas
contas de resultado, já que se referem a exercícios encerrados. As Notas Explicativas ao Balanço
Patrimonial contêm informações relativas aos lançamentos em contrapartida aos Ajustes de Exercícios
Anteriores.
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Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial – BP
O Balanço Patrimonial, previsto no Art. 105 da Lei 4.320/64, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas que representam o patrimônio
público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de
controle), como as contas de obrigações contratuais. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª
Edição, 2019).
Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. As contas do ativo devem ser
dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo, em ordem decrescente de grau
de exigibilidade.
Abaixo seguem as principais contas do Balanço Patrimonial, com as variações mais relevantes verificadas no âmbito
da UFRJ no 4º Trimestre de 2018.
Tabela 2 – Balanço Patrimonial (em reais)
BALANÇO PATRIMONIAL
2017
Ativo Circulante

2018

822.484.524

26,69

1.042.015.976 18,19

Caixa e Equivalentes de Caixa

122.896.946

126,92

278.881.112

4,87

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

635.440.529

11,63

709.343.508

12,38

Estoques
Ativo Não Circulante

64.147.049
-16,14
4.508.823.504 3,96

53.791.356
0,94
4.687.393.472 81,81

Investimentos

10.522

10.522

Imobilizado

4.504.552.632 3,96

4.683.102.450 81,74

Intangível

4.260.350

4.280.500

0,00
0,47

0,00
0,07

TOTAL

5.331.308.028 7,47

5.729.409.448 100,00

Passivo Circulante

54.262.989

533,72

343.873.267

6,46

Obrig. Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar CP

14.747.338

1.788,67 278.529.125

5,24

Fornec. e Contas a Pagar a Curto Prazo

35.242.286

-4,86

33.528.615

0,63

Demais Obrigações a Curto Prazo
Passivo Não Circulante

4.273.365
26.259.249

644,51
0,00

31.815.527
26.259.249

0,60
0,49

Obrig. Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. LP
Total do Passivo Exigível

26.259.249
80.522.238

0,00
359,66

26.259.249
370.132.516

0,49
6,96

Patrimônio Líquido

5.250.785.790 2,07

5.359.276.932 100,73

Resultados Acumulados

5.250.785.790 2,07

5.359.276.932 100,73

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

5.331.308.028 7,47

5.729.409.448 107,69

1. Caixa e Equivalentes de Caixa
A conta Limite de Saque apresentou uma variação de (126,92%) devido ao aumento dos Recursos Ordinários, da
Contrib. Plano Seguridade Social Servidor e a queda no repasse Contribuição Social s/ o Lucro das Pessoas
Jurídicas, nos Recursos Vinc. Aplic. Políticas Públicas Específicas, Receita de Concursos Prognósticos,
Contribuição Provisória s/Movimentação Financeira e o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.
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Tabela 3 – Limite de Saque por Fontes de Recursos
Fontes de Recursos
31/12/2017

(%)

31/12/2018

Recursos Ordinários
16.531.684
Recursos
Não-Financeiros
Diretam.
36.406.575
Arrecadados
Contrib. Plano Seguridade Social Servidor
58.251

953,03

174.083.119 62,42

-4,82

34.650.549

46.956,02 27.410.432

9,83

Contrib. p/ Financ. da Seguridade Social
Contrib. Patronal p/ Plano de Segurid. Soc.
Serv.
Contrib. Social s/ Lucro das Pessoas
Jurídicas
Recursos Dest. Manut. e Des. do Ensino
Compens. Financ. p/ Expl. de Petr. ou Gas.
Natural
Remuneração das Disp. do Tesouro
Nacional
Rec. Vinc. Aplic. Políticas Públicas
Específicas
Fundo Social-Parc. Dest. Educ. Púb. e
Saúde
Recursos
Financeiros
Diretamente
Arrecadados
Tx/ Mul. p/ Poder De Policia e Mul. Prov.
Proc. Jud
Recursos Diversos

21.468.705

1,96

21.889.785

7,85

0,00

9.134.327

3,28

33.886.236

-85,06

5.063.140

1,82

6.751.795

-56,15

2.960.899

1,06

1.537.325

33,73

2.055.924

0,74

541.852

78,04

964.739

0,35

5.095.004

-93,81

315.618

0,11

100.571

52,88

153.751

0,06

134.604

-9,43

121.911

0,04

6.189

571,98

41.587

0,01

15.804

4,47

16.512

0,01

Receitas de Concursos de Prognósticos

201.172

-95,29

9.475

0,00

Contribuição do Salário-Educação
Contrib.
Provisória s/ Movimentação
Financeira
Fundo
de
Fiscalização
das
Telecomunicações
TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

9.345

0,00

9.345

0,00

70.365

-100,00

0,00

81.468

-100,00

0,00

122.815.477 127,07

(%)
12,42

278.881.112 100,00

2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo. Os valores a seguir
compreendem adiantamentos para futura execução e/ou prestação de contas de fornecedores ou prestadores de
serviço; recebíveis por cessão e/ou uso de áreas dos campus da UFRJ; adiantamentos concedidos a servidores em
folha de pagamento; recebíveis por infrações na execução contratual de terceiros com a UFRJ; valores a receber
por cessão de pessoal a outros órgãos públicos; e adiantamento de férias e décimo terceiro salário.
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Tabela 4 – Demais Créditos a Curto Prazo (em reais)
Demais Créditos e Valores a Receber a
Curto Prazo
Adiantamento a Prestadores de Serviços
Cred. a Rec. p/ Permissão de Uso de Bens
Públicos
Adiantamento de Férias

31/12/2018

(%)

595.272.572 83,92
47.765.953

6,73

29.248.185

4,12

13º Salário - Adiantamento
26.982.504
Salários
e
Ordenados
Pagamento
5.891.631
Antecipado
Cred. a Receber Por Cessão de Pessoal
3.682.969

3,80

Créd. a Rec. Decorrentes de Infrações

482.886

0,07

Créd. a Rec. Por Cessão de Pessoal - Intra

16.807

0,00

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

709.326.702 100,00

0,83
0,52

O saldo da conta “Créditos a Rec. Por Permissão de Uso de Bens Públicos” atende ao relatório de auditoria da
CGU/RJ de nº. 160.769/2005, sob processo de nº. 23079.050054/2005-50.
A conta “Adiantamento a Prestadores de Serviço” envolve duas Unidades Gestoras:
Unidade Gestora Executora
153115 – Universidade Federal do Rio de
Janeiro
153160 – Coord. dos Prog. de Pós-Grad. em
Engen. da UFRJ

Fornecedor

Valor

Fundação Universitária José Bonifácio

586.330.401

Fundação Coord. de Projetos, Pesquisas
e Estudo

8.859.793

Darcy Machado Loja

82.378

TOTAL

595.272.572

Fonte: SIAFI (2018).
3. Estoques
No Ativo Circulante, a conta de Estoques apresentou maior evolução na comparação com o encerramento do
exercício de 2017, com uma variação de -16,14%. As variações de maior relevância em termos monetários foram
verificadas nas unidades hospitalares da UFRJ responsáveis pelos atendimentos médicos de alta complexidade,
que demandam grandes aquisições de material de consumo de natureza hospitalar, laboratorial e farmacológica.
Tabela 5 – Estoques (em reais)
Estoques por UG Executora
Hospital Universitário da UFRJ

31/12/2018 (%)
40.055.137 74,46

Maternidade Escola da UFRJ
3.358.390
Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da
2.805.561
UFRJ
Demais
7.572.268
TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

6,24
5,22
14,08

53.791.356 100,00

150

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

4. Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição,
construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, bem como à redução ao valor
recuperável e reavaliação.
Em 31/12/2018, o Órgão 26245 apresentou um saldo de R$4.683.102.450 com a seguinte composição:
Tabela 6 – Imobilizado – Composição (em reais)
Imobilizado

31/12/2017

Bens Móveis

578.898.662

AH
(%)
4,02

602.177.011

AV
(%)
12,86

Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de
Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis

578.950.203

4,02

602.228.553

12,86

-51.542

0,00

-51.542

-0,00

0,00
3.925.653.971 3,96

31/12/2018

0,00
4.080.925.439 87,14

Bens Imóveis
3.932.680.280 4,02 4.090.677.574 87,35
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens
-7.026.309
38,79 -9.752.135
-0,21
Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis 0,00 0,00
Total
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

4.504.552.632 3,96

4.683.102.450 100,00

4.1. Bens Móveis
Os Bens Móveis do Órgão 26245 em 31/12/2018 apresentavam saldo de R$ 602.228.553 e estão distribuídos em
várias contas contábeis conforme detalhado na tabela a seguir, discriminando-se na última coluna a variação
percentual ocorrida entre os períodos, conforme abaixo.
Tabela 7 – Bens Móveis – Composição (em reais)
Bens Móveis

31/12/2017

AH
(%)

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
328.259.608 4,47
Ferramentas
Bens de Informática
101.658.858 3,41
Móveis e Utensílios
Material Cultural, Educacional
Comunicação
Bens Móveis em Andamento

e

de

31/12/2018

AV
(%)

342.948.570 56,95
105.125.650 17,46

74.000.064

6,67

78.935.590

13,11

33.736.472

3,73

34.993.177

5,81

23.844.958

-4,61

22.746.070

3,78

Veículos

16.325.441

-0,06

16.316.001

2,71

Demais Bens Móveis

1.124.801

3,09

1.159.519

0,19

Peças e Conjuntos de Reposição

0

0,00

3.976

0,00

Armamentos

0

0,00

0

0,00

Depreciação / Amortização Acumulada

-51.542

0,00

-51.542

-0,01

Total
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2018).

578.898.662 4,02

602.177.011 100,00
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4.2. Bens Imóveis
Em 31/12/2018, os Bens Imóveis da UFRJ totalizavam R$ 4.080.925.439 e estão distribuídos nas seguintes contas
contábeis, conforme demonstrado abaixo:
Tabela 8 – Bens Imóveis – Composição (em reais)

Bens de Uso Especial

AH
(%)
3.627.258.853 4,22

Bens Imóveis em Andamento

286.256.433

Bens Imóveis

31/12/2017

1,86

AV
(%)
3.780.260.325 92,63
31/12/2018

291.589.120

7,15

Instalações
19.164.994
-1,76 18.828.129
0,46
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens
-7.026.309
38,79 -9.752.135
-0,24
Imóveis
Total
3.925.653.971 3,96 4.080.925.439 100,00
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso Especial correspondem a 92,63% do total de bens imóveis
reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial, perfazendo o montante de R$ 3.780.260.325, assim
distribuídos:

Tabela 9 – Bens de Uso Especial – Composição (em reais)
AH
(%)
Imóveis de Uso Educacional
3.102.936.627 4,68
Terrenos, Glebas
421.565.230
1,40
Edifícios
74.260.120
1,38
Museus e Palácios
11.847.249
2,02
Fazendas, Parques e Reservas 8.729.194
4,05
Imóveis
Residenciais
e
7.920.433
2,02
Comerciais
Total
3.627.258.853 4,22
Fonte:
Tesouro
Gerencial
(2018).
Bens de Uso Especial

31/12/2017

AV
(%)
3.248.256.032 85,93
427.472.870
11,31
75.281.484
1,99
12.086.913
0,32
9.082.368
0,24
31/12/2018

8.080.659

0,21

3.780.260.325 100,00

4.3. Depreciação de Bens do Imobilizado
4.3.1.

Depreciação de Bens Móveis

Apresentam-se a seguir as razões pela ausência da depreciação dos bens móveis.
De acordo com a Portaria nº 385, de 28 de novembro de 2018 que trata do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial
– SIADS, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e empresas públicas
dependentes do Poder Executivo Federal, estamos envidando esforços para atendimento da implantação do sistema
em apreço no prazo estabelecido no art. 9º, parágrafo 1º, inciso II desta portaria.
O conteúdo acima exposto foi objeto da declaração do Contador.
4.3.2.

Depreciação de Bens Imóveis

Quanto ao registro de depreciação dos Bens Imóveis cadastrados no SPIUNET (Sistema de Gestão dos Imóveis de
Uso Especial da União), os mesmos são realizados pela Secretaria do Patrimônio da União - SPU, conforme arquivo
encaminhado mensalmente pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN para a contabilização no SIAFI.
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4.4. Ajustes de Exercícios Anteriores realizados em contrapartida ao Imobilizado
São considerados os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, devendo ser reconhecidos
à conta do Patrimônio Líquido.
Encontram-se detalhados na Nota Explicativa de Ajustes de Exercícios Anteriores do Balanço Patrimonial.
5. Intangível
Em 31/12/2018, o Ativo Intangível apresentou um saldo de R$ 4.280.500, assim composto:
Tabela 10 – Intangível – Composição (em reais)
Composição do Intangível

31/12/2017

Software com Vida Útil Definida

549.223

AH
(%)
0,00

549.223

12,83

Software com Vida Útil Indefinida
Marcas, Direitos e Patentes - Vida Útil
Definida
Marcas, Direitos e Patentes – Vida Útil
Indefinida
Total
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2018).

3.711.123

0,54

3.731.273

87,17

-

0,00

-

0,00

4

0,00

4

0,00

4.260.350

0,47

4.280.500

100,00

31/12/2018 AV (%)

Segue o detalhamento dos Ativos Intangíveis por Unidade Gestoras, segregando Softwares com vida útil definida e
indefinida.

Tabela 11 – Softwares com vida útil definida – Detalhamento por UG (em reais)
AV
Unidade Gestora
Valor
(%)
Universidade Federal do Rio De Janeiro 282.146 51,37
Instituto de Ginecologia da UFRJ

90.200

16,42

Prefeitura da Universidade da UFRJ
84.000
Superint.Geral de Ens.P/Grad.E Pesq.
16.307
da UFRJ
Observatório do Valongo da UFRJ
15.858

15,29

Instituto de Nutrição Josué de Castro

13.065

2,38

Fórum De Ciência e Cultura da UFRJ

9.891

1,80

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva 7.500
Decanato do Cent de Filosof. E C Hum.
7.202
da UFRJ
Instituto de Economia Industrial da UFRJ 7.134

1,37

Instituto de Psiquiatria da UFRJ

5.920

1,08

Escola de Comunicação da UFRJ
3.846
Núcleo de Computação Eletrônica da
3.065
UFRJ
Instituto de Biofísica da UFRJ
1.690

0,70

Colégio de Aplicação da UFRJ

1.398

0,25

Total
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

549.223 100,00

2,97
2,89

1,31
1,30

0,56
0,31
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Tabela 12 - Softwares com vida útil indefinida - Detalhamento por UG (em reais)
AV
Unidade Gestora
Valor
(%)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
3.647.772 97,76
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ
23.860
Decanato do Centro de C. Jur. e Econôm.
12.210
da UFRJ
Instituto de Biofísica da UFRJ
8.426

0,64

Escola de Comunicação da UFRJ
7.956
Decanato do Centro de Filos. e C. Hum. da
7.900
UFRJ
Hospital Universitário da UFRJ
7.000

0,21

Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ 6.651

0,18

Instituto de Doenças do Tórax da UFRJ

3.900

0,10

Escola de Belas Artes

2.646

0,07

Colégio de Aplicação da UFRJ

2.277

0,06

Instituto de Ginecologia da UFRJ

675

0,02

Total
Fonte: SIAFI (2018).

3.731.273 100,00

0,33
0,23
0,21
0,19

Não há registros de Ativos Intangíveis gerados internamente ou obtidos a título gratuito. Assim sendo, esclarecemos
que todos os Ativos Intangíveis encaminhados para registro encontram-se contabilizados.
5.1. Amortização dos Ativos Intangíveis
De acordo com a Portaria Nº385, de 28 de novembro de 2018 que trata do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial
– SIADS, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e empresas públicas
dependentes do Poder Executivo Federal, estamos envidando esforços para atendimento da implantação do sistema
em apreço no prazo estabelecido no art.9º, parágrafo 1º, inciso II desta portaria.
O conteúdo acima exposto foi objeto da declaração do Contador, encaminhada para a Setorial de
Contabilidade/MEC, em Janeiro/2019.
Estas informações foram prestadas à Setorial de Contabilidade do MEC e compõe a Declaração do Contador
referente ao exercício de 2017.

6. Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2018, apurou-se um saldo em aberto de R$ 33.528.615, relativo à fornecedores e contas a pagar de curto
prazo, sendo 100% desse valor referente a credores nacionais, não havendo, na data base apresentada, dívida com
credores estrangeiros, nem dívidas de longo prazo.
A seguir, apresenta-se tabela contendo as informações referentes aos dados relacionados acima.
Tabela 13 - Fornecedores e Contas a Pagar – Composição (em reais)
AH
AH
Fornecedores 31/12/2017
31/12/2018
(%)
(%)
Circulante
35.242.286 -4,86 33.528.615 100,00
Nacionais

35.242.286 -4,86

33.528.615 100,00

Estrangeiros Não
circulante
Nacionais
-

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

Estrangeiros -

0,00

-

0,00

Total

35.242.286 -4,86

33.528.615 100,00

154

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Gestão 2018

Abaixo relacionadas as unidades gestoras contratantes com valores mais expressivos de Fornecedores e Contas a
Pagar na data base de 31/12/2018.
Tabela 14 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante (em reais)
AV
Unidade Gestora
31/12/2018
(%)
Universidade Federal do Rio de
16.572.854 49,43
Janeiro
Hospital Universitário da UFRJ
8.667.352 25,85
Maternidade Escola da UFRJ

4.481.931

13,37

DEMAIS

3.806.477

11,35

Total
Fonte: SIAFI (2018).

33.528.615 100,00

A Administração Central é responsável por 49,43% do total devido a Credores e Fornecedores de curto prazo, tendo
em vista que os contratos com valores mais expressivos, tais como energia elétrica, água e esgoto e prestação de
serviços com terceirização de mão de obra são executados de forma centralizada nesta Unidade.
Em seguida, observa-se o Hospital Universitário da UFRJ - HUCFF, que detém 25,85% do montante a ser pago a
curto prazo. Cabe observar que as unidades hospitalares possuem natureza de atividades que versam tanto no
atendimento ao público em geral, quanto nas atividades acadêmicas das faculdades do Centro de Ciências da
Saúde (CCS/UFRJ).
Abaixo relacionados os seis credores com os maiores valores e o respectivo saldo em aberto, em 31/12/2018:
Tabela 15 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor (em reais)
Fornecedor

31/12/2018

Fundação Universitária José Bonifácio
3.320.422
Mendes dos Santos Refeições Coletivas
1.504.727
Serviços LTDA
Rodocon Construções Rodoviárias LTDA
1.501.687
Light Serviços de Eletricidade S.A.

1.449.903

AV
(%)
9,90
4,49
4,48
4,32

Rosamares Transportes LTDA
1.375.725 4,10
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
1.268.613 3,78
S/A
DEMAIS
23.107.538 75,14
Total
Fonte: SIAFI (2018).

33.528.615 106,22

A seguir é apresentado um resumo das principais transações a pagar em curto prazo:
Fornecedor: Fundação Universitária José Bonifácio
O valor relacionado a este fornecedor corresponde a transferências de recursos para gerenciamento de projetos no
âmbito desta UFRJ.
Fornecedor: Mendes dos Santos Refeições Coletivas Serviços LTDA
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O montante a pagar está relacionado a prestação de serviços de alimentação para as Unidades HUCFF e Instituto
de Psiquiatria.
Fornecedor: Rodocon Construções Rodoviárias LTDA
O montante de contas a pagar está relacionado aos serviços continuados de coleta de resíduos de serviço de saúde
- RSS e químicos nos Campi da UFRJ.
Fornecedor; Light Serviços de Eletricidade S.A.
Apropriação referente ao fornecimento de energia Elétrica para o Campus Fundão e saldo de reconhecimento
de dívida do exercício de 2016.
Fornecedor: Rosamares Transportes LTDA
Montante a pagar pelos serviços continuados de transporte interno e interCampi de passageiros na UFRJ.
Fornecedor: Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Saldo a pagar de curto prazo é referente a contratação emergencial de empresa especializada em restauro para
elaboração de projetos básico e executivo para os serviços de salvamento emergencial do acervo histórico em
prédio tombado, com fornecimento e instalação de cobertura, escoramento e retirada de escombros, no prédio do
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

7. Obrigações Contratuais
Em 31/12/2018, o Órgão 26245 possuía um saldo de R$ 335.782.141 relacionados a obrigações contratuais,
referentes a parcelas de contratos em execução no exercício financeiro de 2018 e a serem executados nos próximos
exercícios.
A seguir, apresenta-se uma tabela contendo a segregação do saldo verificado por natureza de contratação.
Tabela 16 – Obrigações Contratuais – Composição (em reais)
Obrigações
AH
31/12/2017
31/12/2018
Contratuais
(%)
Serviços
Fornecimento
de Bens
Seguros

AV
(%)

265.841.060 23,83

329.187.699 98,04

5.529.661

14,14

6.311.697

31.107

808,95 282.745

Total
271.401.828 23,72
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

1,88
0,08

335.782.141 100,00

Do montante de contratações na data base de 31/12/2018, verifica-se que os Contratos de Serviços representam o
maior volume das obrigações assumidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em relação ao encerramento do exercício financeiro de 2017, é possível verificar aumento no total registrado de
contratações desta natureza bem como a renovação dos contratos de seguro da frota de veículos desta
Universidade.
Por conseguinte, apresenta-se tabela relacionando as Unidades Gestoras (UG) contratantes com os valores mais
expressivos na data base de 31/12/2018:
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Tabela 17 – Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante (em reais)
AH
Unidade Gestora
31/12/2017
31/12/2018
(%)
Universidade Federal do Rio de
257.472.742 24,92 321.646.014
Janeiro
Hospital Universitário da UFRJ
10.499.973 1,97 10.706.892
2.397.622

AV
(%)
95,79
3,19

Prefeitura da Universidade da UFRJ 2.397.622

0,00

Instituto de Psiquiatria da UFRJ
Hospital Escola São Francisco de
Assis
Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da
UFRJ
Instituto de Ginecologia da UFRJ
Decanato do Centro de Tecnologia
da UFRJ
Total
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

741.589

-3,91 712.573

0,21

165.113

42,65 235.538

0,07

8.110

73.559
35,95
0,00 8.110

1.834

0,00

114.844

1.834

0,71

0,02
0,00
0,00

271.401.828 23,72 335.782.141 100,00

A Administração Central é responsável pela maior parte dos contratos, representando 95,79% do total contratado,
haja vista ser responsável pelos contratos com valores mais expressivos, tais como, vigilância, limpeza, transporte,
serviços de alimentação e nutrição para os centros de Saúde e que têm execução orçamentária centralizada nesta
Unidade.
O Hospital Universitário da UFRJ é responsável por contratos relacionados a serviços de manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos relacionados à assistência médico-hospitalar aos pacientes, bem como para atendimento
às demandas de ensino e pesquisa da unidade.
A Prefeitura Universitária da UFRJ figura como a terceira UG, tendo em vista ser responsável por serviços
continuados de manutenção elétrica predial nas diversas unidades da UFRJ, além de obras e serviços de
engenharia e despesa com publicações oficiais na Imprensa Nacional.
Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os cinco contratados com os valores mais significativos e o saldo a
executar, na data base 31/12/2018, ressaltando que os maiores valores são decorrentes de contratações realizadas
pela Administração Central da UFRJ, conforme já mencionado.

Tabela 18 – Obrigações Contratuais – Por Contratado (em reais)
Contratados

31/12/2018

Front Serviço de Segurança LTDA

33.194.328

AV
(%)
9,89

Rosamares Transportes LTDA

26.782.126

7,98

Singular Gestão de Serviços LTDA

20.342.749

6,06

Soluções Serviços Terceirizados - Eireli

19.716.643

5,87

Angel's Segurança e Vigilância LTDA

17.673.071

5,26

DEMAIS

218.073.224 64,94

TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

335.782.141 100,00
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A seguir é apresentado um resumo das principais transações:
Contratado: 03.324.949/0001-35 – Front Serviço de Segurança LTDA
Contrato Objeto
Vigência
Serviços de natureza continuada de vigilância armada, compreendendo
37/2013 mão de obra e emprego de uniformes, EPIs e equipamentos necessários 12/08/2019
e adequados à execução dos serviços nas dependências da UFRJ.
21/2016

Serviços continuados de vigilância armada, com dedicação exclusiva,
28/02/2019
nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

17/2017

Serviços continuados de vigilância armada com dedicação exclusiva nas
dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro - CENIMP e 02/02/2019
Anexo do IMA.

Contratado: 33.072.687/0001-20 – Rosamares Transportes LTDA
Contrato Objeto
Vigência
Serviços continuados de transporte interno e interCampi de passageiros
na UFRJ, com remuneração mediante o regime de custo por quilômetro
69/2014
02/11/2019
rodado, para atender às necessidades da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Serviços continuados de transporte interno e interCampi de passageiros
na UFRJ, com remuneração mediante o regime de custo por quilômetro
70/2014
02/11/2019
rodado, para atender às necessidades da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.

Contratado: 05.951.758/0001-29– Singular Gestão de Serviços LTDA
Contrato Objeto
Vigência
Contratação, em caráter emergencial de serviço continuado de
alimentação e nutrição por meio da operacionalização e desenvolvimento
de todas as atividades envolvidas na produção, transporte e distribuição
23/2018 de refeições com dedicação exclusiva, nas dependências da 15/02/2019
Universidade Federal do Rio de Janeiro para a Unidade de Alimentação
e Nutrição (UAN),doravante denomina do Restaurante Universitário
(RU), localizada em Duque de Caxias.
Contratado: 09.445.502/0001-09 – Soluções Serviços Terceirizados EIRELI
Contrato Objeto
Contratação, em caráter emergencial, de serviços contínuos de limpeza,
asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de
10/2018
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para atender
às necessidades das áreas do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico - Ladetec - IQ - UFRJ.
Contratação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para
as áreas do prédio do Centro de Ciências da Saúde - CSS, visando à
18/2016 obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos.
Contratação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para
as áreas do prédio do Centro de Tecnologia - CT, visando à obtenção de
17/2016
adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de
mão e obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

Vigência

11/12/2018

28/02/2019

28/02/2019
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16/2016

59/2016

Contratação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para
as áreas da Prefeitura Universitária, visando à obtenção de adequadas
28/02/2019
condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão e obra,
saneantes dom issanitários, materiais e equipamentos.
Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial,
visando à obtenção d e adequadas condições de salubridade e higiene,
com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 28/07/2019
materias e equipamentos, nas Unidades Isoladas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

Contratado: 03.372.304/0001-78 – Angel’s Segurança e Vigilância LTDA
Contrato Objeto

Vigência

07/2015

Serviços continuados de vigilância armada e desarmada, com dedicação
exclusiva, nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 12/02/2019
no Campus da Praia Vermelha.

09/2016

Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada para Macaé
e Cabo Frio, com dedicação exclusiva, nas dependências da 12/01/2019
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

34/2016

Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, com
dedicação exclusiva, nas dependências da Universidade Federal do Rio 10/05/2019
de Janeiro.

35/2016

Contratação de serviços de vigilância armada e desarmada para Xerém,
com dedicação exclusiva, nas dependências da Universidade Federal do 10/05/2019
Rio de Janeiro.

8. Patrimônio Líquido
8.1. Ajustes de Exercícios Anteriores
Os registros na conta contábil 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores, cujo saldo acumulado no encerramento
de 2017 foi de R$ 376.001.273,69, e em virtude dos ajustes no exercício de 2018, teve seu saldo encerrado em R$
82.268.516,89. A movimentação do período teve origens diversas, comportando lançamentos de regularizações de
fatos referentes a exercícios anteriores, com movimentos a débito e a crédito na referida conta. Detalham-se a seguir
contas contábeis mais significativas no período:
Tabela 19 - Movimentação de Ajustes de Exercícios Anteriores
Ajustes

31/12/2018

Contas a pagar a credores nacionais

50.790.798

AV
(%)
61,74

Almoxarifado

22.687.000

27,58

Salários, remunerações e benefícios

7.097.032

8,63

Importações em andamento

1.494.507

1,82

Diárias a pagar

102.404

0,12

Imobilizado baixas inservíveis
57.320
Adiantamento para inversões em Bens
39.456
Móveis
82.268.517
Fonte: SIAFI (2018).

0,07
0,05
100,00
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Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário – BO
O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64, demonstrará as receitas detalhadas por categoria
econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o
saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.
Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a
dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as
despesas pagas e o saldo da dotação. (MCASP 8ª Edição, 2019).
Tabela 20 – Receitas e Despesas por categoria econômica (em reais)
Realizado
Categoria
Previsão
e e
Realização e
Econômica
Fixação
Executado Execução
(%)
Receitas
56.087.267
98,62
55.312.080
Correntes
Receitas
de
0,00
Capital
Total das Receitas 56.087.267
98,62
55.312.080
Despesas
3.861.341.582 103,44
3.994.260.442
Correntes
Despesas
de
12.934.064
169,97
21.983.503
Capital
Total
das
3.874.275.646 103,66
4.016.243.945
Despesas
Fonte:
SIAFI
(2018).

AV
(%)
100,00
0,00
100,00
99,45
0,55
100,00

9. Receitas
As Receitas Correntes representam 100% do total de Receitas auferidas, sendo o item de maior relevância, as
Receitas Patrimoniais, que representam 81,15% do total realizado, correspondem ao valor de R$ 44.884.460. Até o
fechamento do 4º trimestre de 2018, as receitas realizadas nesta categoria econômica somavam R$ 55.312.080.
No detalhamento do grupo de Receitas Correntes Patrimoniais, o item de maior significância, em termos de valor é
o das receitas advindas da Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado, que se referem às receitas provenientes
de aluguéis e arrendamentos.
No grupo Receitas de Serviços são provenientes dos Serviços Administrativos, Serviços Educacionais e Serviços
de Estudos e Pesquisas, correspondendo a 15,71% do total realizado, no valor de R$ 8.687.720.
No grupo Outras Receitas, as que tiveram o valor arrecadado de R$ 1.739.500 correspondente a 3,14% do total de
Receitas Correntes arrecadadas foram as receitas provenientes das “Indenizações, Restituições e Ressarcimentos”.
Estas se relacionam com diversas naturezas, decorrentes da restituição ao concedente ou ao Tesouro Nacional, de
saldo de recursos de convênios ou de instrumentos congêneres, bem como das indenizações, por danos causados
ao Patrimônio Público.
Abaixo, demonstra-se a tabela contendo os devidos valores de previsão atualizada e realização, referente às
Receitas Correntes auferidas na UFRJ, bem como os percentuais de realização e a representatividade.
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Tabela 21 – Receitas Correntes (em reais)
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais
Outros Serviços
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais
Indenizações,
Restituições
e
Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes

Real
Previsão
Receitas
Previsto
Atualizada
Realizadas
(%)
56.087.267 -1,38
55.312.080

AV
Realizada
(%)
100,00

46.862.406 -4,22

44.884.860 81,15

46.862.406 -4,22

44.884.860 81,15

7.562.018

14,89

8.687.720

15,71

7.562.018

14,88

8.687.610

15,71

1.662.843

0,00
4,61

110
1.739.500

0,00
3,14

-

0,00

5.342

0,01

202.838

293,97

799.130

1,44

1.460.005

-35,96

935.027

1,69

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

-

TOTAL DAS RECEITAS
Fonte: SIAFI (2018).

56.087.267 -1,38

55.312.080 100,00

10. Despesas
Até o encerramento do 4º trimestre de 2018, foi executado o montante de R$ 4.016.243.945, onde 81,28%
correspondem às despesas de pessoal e encargos sociais; 18,17% referem-se às despesas de custeio (Grupo de
Natureza da Despesa “Outras Despesas Correntes”) e 0,55% correspondem às despesas com investimento. Da
dotação atualizada de investimentos, foram empenhados R$ 21.983.503. Com relação às despesas de custeio, o
montante empenhado foi de R$ 3.994.260.442, correspondente a 99,45% do total das despesas.
Abaixo, consta excerto do Balanço Orçamentário, extraído do SIAFI, contendo Análise Vertical e percentual de
execução das despesas no 4º trimestre 2018.
Tabela 22 – Despesas Correntes e Despesas de Capital (em reais)
Dotação
Despesas orçamentárias
atualizada
Despesas Correntes

%
Exec.

Despesas
empenhadas

AV
(%)

3.861.341.582 103,44 3.994.260.442 99,45

Pessoal e Encargos Sociais

3.335.709.419 97,86

Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos

3.264.438.102 81,28

525.632.163
12.934.064

138,85 729.822.340
169,97 21.983.503

18,17
0,55
0,55

12.934.064

169,97 21.983.503

TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
SUBTOTAL DAS DESPESAS

3.874.275.646
3.874.275.646

103,66
103,66

4.016.243.945 100,00
4.016.243.945

Amortização da Dívida Interna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida Externa
AMORTIZAÇÃO
DA
DÍVIDA
REFINANCIAMENTO
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
TOTAL
Fonte: SIAFI (2018).

/

3.874.275.646 103,66 4.016.243.945
3.874.275.646 103,66 4.016.243.945
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11. Movimentações Orçamentárias – Órgão e Unidade Orçamentária
Analisando a movimentação orçamentária, tanto na execução dos recursos consignados no próprio orçamento,
quanto na execução dos recursos provenientes do orçamento de órgãos pertencentes à estrutura do próprio MEC
e de outros Ministérios, verifica-se que o montante de recursos empenhados até o fechamento do 4º trimestre de
2018 soma R$ 4.016.243.945. Desse montante, verifica-se que 87,40% correspondem a despesas de pessoal e
encargos, na quantia de R$ 3.264.438.102.
12. Execução Orçamentária dos Restos a Pagar
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Administração Central foi a responsável pelo maior volume
de inscrições em Restos a Pagar Não Processados (RPNP), detendo cerca de 45,96% do total de inscrições,
conforme demonstrado na tabela abaixo, já que estão concentrados nesta unidade gestora as contratações mais
relevantes do Órgão em termos de valor.
No total, a UFRJ é composta por 59 Unidades Gestoras Executoras, porém a maior concentração de inscrições em
Restos a Pagar está nas seis unidades elencadas abaixo. Os valores discriminados referem-se ao somatório dos
RPNP Inscritos e Reinscritos, subtraídos os cancelados.
Tabela 23 – Restos a Pagar Não Processados inscritos por Unidade Gestora Executora da UO (em reais)
Total
AV
Unidade Gestora Executora
Inscrito
(%)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
45.003.654 45,96
Hospital Universitário da UFRJ

33.043.799 33,74

Instituto Pueric. Ped. Mat. Gesteira da UFRJ

8.084.642

8,26

Hospital Escola São Francisco de Assis

1.393.162

1,42

Instituto de Psiquiatria da UFRJ

1.192.902

1,22

Maternidade Escola da UFRJ

1.043.396

1,07

Demais

8.165.719

8,34

TOTAL
97.927.274 100,00
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Total Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (= inscritos +
reinscritos - cancelados).
A análise da origem dos recursos executados demonstra que 38,84% dos recursos inscritos e reinscritos têm origem
no orçamento do órgão, estando vinculados à execução das ações detalhadas na lei orçamentária. Logo em seguida
aparecem os recursos originários do Fundo Nacional de Saúde (FNS), correspondendo a aproximadamente 36,94%
do total inscrito e reinscrito em restos a pagar não processados. Os créditos orçamentários do FNS são pertinentes
à manutenção das unidades hospitalares, cujo montante demonstra considerável dependência para os hospitais
universitários da UFRJ. Demais origens de recurso do total inscrito se encontram abaixo, conforme discriminado na
tabela a seguir.
Tabela 24 – Restos a Pagar Não Processados inscritos: origem do orçamento executado (em reais)
Total
AV
UO (Origem do Recurso)
Inscrito
(%)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
40.355.403 38,84
Fundo Nacional de Saúde

38.378.995

36,94

Complexo Hospitalar e de Saúde da UFRJ

9.453.077

9,10

Empresa Brasil. de Serv. Hospitalares - EBSERH

8.225.683

7,92

Demais

7.480.040

7,20

TOTAL
103.893.198 100,00
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Total Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (=
inscritos + reinscritos-cancelados).
O montante de R$ 59.133.387 corresponde aos recursos vinculados à fonte da Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (EC 24/1983 – Emenda Calmon), conforme discriminado na tabela a seguir:
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Tabela 25 – Restos a Pagar Não Processados inscritos: Origem do orçamento executado - Emenda Calmon
(em reais)
Total
AV
UO (Origem do recurso)
Inscrito
(%)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
38.397.575 64,93
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFRJ

9.453.077

15,99

Empresa Brasil. de Serv. Hospitalares - EBSERH

8.225.683

13,91

Fund. Coord. de Aperf. de Pessoal Nível Superior - CAPES

2.745.922

4,64

Ministério da Educação

298.461

0,50

Inst. Fed. de Educ., Ciênc. e Tec. Fluminense

12.669

0,02

TOTAL
59.133.387 100,00
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Total Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (=
inscritos + reinscritos -cancelados).
A tabela seguinte mostra a composição dos restos a pagar por Grupo de Despesa:
Tabela 26 – Restos a Pagar Não Processados inscritos: grupo de despesa (em reais)
Inscritos e Cancelados Pagos
A Pagar
Grupo de Despesa
Reinscritos (-)
(-)
(=)
Pessoal e Encargos Sociais

1.124.537

0

831.133

293.404

Outras Despesas Correntes

78.315.310

2.703.466

46.176.096 29.435.748

Investimentos

24.453.351

3.262.457

9.643.946

11.546.948

Total
103.893.198 5.965.924
56.651.175 41.276.099
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos
mais reinscritos).
A tabela abaixo relaciona os Restos a Pagar Inscritos/Reinscritos por Unidade Gestora. Da análise é possível
verificar que foram pagos cerca de R$ 56,6 milhões ao decurso de 2018. Os maiores volumes de valores de restos
a pagar pendentes de quitação estão na Administração Central da UFRJ e nos Hospitais Universitários.
Tabela 27 – Execução dos Restos a Pagar Não Processados – Por Unidade Gestora (em reais)
Inscritos e
Unidade Gestora Executora
Cancelados Pagos
A Pagar
Reinscritos
Universidade Federal do Rio de Janeiro

46.253.800

Hospital Universitário da UFRJ
33.484.503
Instituto Pueric. Ped Mat. Gesteira da
9.005.433
UFRJ
Demais
15.149.462

1.250.147

22.347.735 22.655.919

440.703

18.031.539 15.012.260

920.791

7.212.045

872.596

3.354.283

9.059.856

2.735.324

TOTAL
103.893.198 5.965.924
56.651.175 41.276.099
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Inscrito’ representa a soma dos Restos a Pagar Não Processados (inscritos
mais reinscritos).
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Na tabela abaixo são relacionados os Restos a Pagar Processados (RPP) e os Não Processados (RPNP) por
unidade gestora. Destes, R$ 46,2 milhões dos RP totais encontram-se pendentes de pagamento na data base de
31/12/2018, encerramento do 4º Trimestre de 2018.
Tabela 28 – Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados – Por Unidade Gestora (em reais)
RPP

UG Executora

Inscrito
Universidade Federal do Rio de 26.825.63
Janeiro
1
Hospital Universitário da UFRJ

7.100.913

Instituto Pueric. Ped. Mat. Gesteira
358.981
da UFRJ
Hospital Escola São Francisco de
9.661
Assis
Instituto de Psiquiatria da UFRJ
842.001

RPNP
A Pagar
2.250.23
0
1.334.57
7

Inscrito

41

RP Total
A Pagar
22.655.91
9
15.012.26
0

Inscrito

9.005.433

872.596

9.364.413

872.637

1.199

1.647.251

272.396

1.656.911

273.595

46.253.800
33.484.503

73.079.431
40.585.415

A Pagar
24.906.14
9
16.346.83
7

303

3.625.601

62.648

4.467.601

62.950

Maternidade Escola da UFRJ

1.705.758

480.355

1.043.396

818.058

2.749.155

1.298.413

Demais

2.767.140
39.610.08
4

899.447
4.966.15
1

8.833.215
103.893.19
8

1.582.222
41.276.09
9

11.600.355
143.503.28
2

2.481.668
46.242.25
0

Total

Fonte: Tesouro Gerencial (2018).
Nota: A coluna ‘Inscrito’ representa a seguinte equação: RP inscritos + RP reinscritos RP cancelados.
A maior parte das reinscrições de RPNP está concentrada na Administração Central da UFRJ e no Hospital
Universitário da UFRJ, conforme discriminado na tabela a seguir.
Tabela 29 – Restos a Pagar Não Processados Reinscritos – Por Unidade Gestora (em reais)
RPNP
AV
UG Executora
Reinscritos (%)
Universidade Federal do Rio de
16.691.482 42,91
Janeiro
Hospital Universitário da UFRJ
16.129.233 41,47
Instituto de Psiquiatria da UFRJ

2.448.066

6,29

Demais

3.628.969

9,33

Total
Fonte: Tesouro Gerencial (2018).

38.897.750

100,00
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No que tange ao cancelamento de valores inscritos em exercícios anteriores, cumpre-nos destacar como principais
motivos, a prescrição quinquenal da dívida relativa aos restos a pagar, com base no art. 70 do Decreto 93.872/86 e
a inexecução da prestação de serviços ou do fornecimento de materiais por parte de empresas favorecidas. Segue
abaixo a discriminação dos montantes de Restos a Pagar Cancelados no exercício corrente.
Tabela 30 – Restos a Pagar Não Processados Cancelados (em reais)
RPNP
AV
UG Executora
Cancelados (%)
Instituto de Psiquiatria da UFRJ

2.432.699

40,78

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto Pueric. Ped. Mat. Gesteira da
UFRJ
Hospital Universitário da UFRJ
Decanato do Centro de Ciênc. da Saúde
da UFRJ
Hospital Escola São Francisco de Assis

1.250.147

20,95

920.791

15,43

440.703

7,39

280.181

4,70

254.089

4,26

Demais

387.314

6,49

Total
Fonte: SIAFI (2018).

5.965.924

100,00

Ressalta-se a existência de empenhos do exercício de 2011 na UG 153152 – Hospital Universitário da UFRJ, que,
apesar de encontrarem-se prescritos, em conformidade ao Art. 70 do Decreto 93.872/86, tiveram seus saldos
mantidos pela citada Unidade Gestora, vez que referem-se a favorecidos cujos contratos são objeto de ações
judiciais, conforme informações através da Mensagem Siafi 2016/1942589 de 27/12/16.
No presente exercício, foram realizados novos contatos com a aludida UG, através de Mensagem Siafi
(2018/0725185) a fim de verificar o andamento da situação exposta e sugerindo que os processos em questão
fossem reencaminhados à Procuradoria Federal da UFRJ para apreciação quanto à possível suspensão ou
interrupção do prazo prescricional da dívida, com orientações para recontagem do prazo, se for o caso, a fim de
justificar a manutenção dos mesmos. Até a data de 31/12/18, não obtivemos êxito com a UG.
Por oportuno, quanto à regularização das contas de Restos a Pagar Processados e não Processados da
Administração Central, que possui os valores mais significativos, informamos a existência do processo
23079.042770/2015-14, autuado por solicitação da PR6/Contadoria Geral da UFRJ/Divisão de Contabilidade e
encaminhado à Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR3), estrutura responsável pela
execução orçamentária e financeira no âmbito da Administração Central.
Outrossim, em atendimento ao Ofício-Circular nº 12/2018/GAB/SPO-MEC, de 28 de fevereiro de 2018,
correspondente à contenção do estoque de Restos a Pagar (Acórdão 2823/2015-TCU-Plenário) e ao processo nº
00190.100205/2018-31, a PR3 emitiu o Ofício nº 20/2018-PR3/UFRJ, informando que na Universidade Federal do
Rio de Janeiro/UFRJ (UO 26245 - UG/Gestão 153115/15236) se faz necessária a manutenção do saldo relativo à
Nota de Empenho 2013NE801742 no valor de R$ 735.536,38 (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e
seis reais e trinta e oito centavos), emitido a favor da empresa JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e destinado
à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e construção do Complexo
Estudantil (residências e restaurante) do Centro de Tecnologia/CT e do Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza/CCMN da UFRJ, Contrato nº 08/2011 e Processo 23079.014719/2010-74.
A manutenção do referido saldo visa garantir o pagamento de notas fiscais ainda pendentes de serviços já
executados, bem como reajustes anuais devidamente analisados pelo Escritório Técnico da Universidade/ETU e
ratificados pela Procuradoria Federal da UFRJ.
Em tempo, quanto aos saldos dos Restos a Pagar nas demais unidades gestoras executoras da UFRJ, informamos
que esta setorial contábil tem envidado todos os esforços para a orientação e análise constante dos saldos dos
restos a pagar pelos respectivos setores financeiros, com vistas às regularizações necessárias e ao cumprimento
das legislações pertinentes à matéria.
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Notas Explicativas ao Balanço Financeiro – BF
De acordo com o Artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro (BF) O Balanço Financeiro demonstrará a
receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária,
conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte.
As tabelas a seguir apresentam o saldo dos ingressos e dispêndios verificados na UFRJ na data base de 31/12/2018,
encerramento do 4º Trimestre do exercício financeiro de 2018.
Tabela 31 – Total de Ingressos (em reais)
Especificação

2017

Receitas Orçamentárias
Transferências Financeiras
Recebidas
Recebimentos
Extraorçamentários
Saldo do Exercício Anterior

58.580.851

AH
(%)
-5,58

4.693.438.647 -0,43

2018
55.312.080

AV
(%)
1,07

4.673.100.217 90,10

104.016.963

222,42 335.371.470

6,47

96.264.119

27,67

2,37

Total
4.952.300.579 4,73
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2017 e
2018).

122.896.946

5.186.680.713 100,00

Da análise da tabela de ingressos, é possível verificar uma queda aproximada de 5,58% na arrecadação de Receitas
Orçamentárias em relação ao mesmo período do exercício anterior. No entanto, os Recebimentos
Extraorçamentários, que compreendem os ingressos não previstos no orçamento, tais como, ingressos de recursos
relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções e outros e os montantes referentes à Inscrição
dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, tiveram um aumento de 222,42% na comparação com o 4º
Trimestre de 2017 e representam um dos maiores volumes de ingressos na UFRJ (6,47%).
Quanto às Transferências Financeiras Recebidas, que reúnem transações resultantes da execução orçamentária e
independentes da execução orçamentária, representam 90,10% do total de Ingressos.
Tabela 32 – Total dos Dispêndios (em reais)
Especificação

AH
(%)
3.961.205.355 1,39
2017

Despesas Orçamentárias
Transferências
Financeiras
773.388.728
Concedidas
Despesas Extraorçamentárias 94.809.551
Saldo para o Exercício
122.896.946
Seguinte
Total
4.952.300.579
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2017 e
2018).

AV
(%)
4.016.243.945 77,43
2018

3,14

797.692.981

15,38

-1,00

93.862.675

1,81

126,92 278.881.112
4,73

5,38

5.186.680.713 100,00

Com relação aos dispêndios, há de se destacar o montante desembolsado referente às Despesas Orçamentárias,
que representam 77,43% do total do período e uma evolução de 1,39%, correspondendo a valores da ordem de R$
4,02 bilhões. Tais valores incluem os desembolsos financeiros para quitar despesas de pessoal, despesas de
custeio e investimentos e dividem-se em ordinárias, que correspondem às despesas de livre alocação entre a origem
e a aplicação de recursos, utilizadas para atender quaisquer finalidades, e vinculadas, que são as despesas
orçamentárias cuja aplicação é definida em lei, de acordo com sua origem.
Abaixo, são demonstradas as metodologias de cálculo do Resultado Financeiro, tanto sob o ponto de vista do
confronto entre Ingressos e Dispêndios, quanto da diferença entre o saldo para o exercício seguinte e o saldo do
exercício anterior.
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Tabela 33 – Resultado Financeiro 1 (em reais)
AH
(%)
4.856.036.460 4,28
2017
(+) Ingressos
Receitas Orçamentárias
Transferências
Financeiras
Recebidas
Recebimentos
Extraorçamentários
(-) Dispêndios

58.580.851

-5,58

4.693.438.647 -0,43
104.016.963

AV
(%)
5.063.783.767 100,00
2018

55.312.080

4.673.100.217 92,28

222,42 335.371.470

4.829.403.633 1,62

Despesas Orçamentárias
3.961.205.355 1,39
Transferências
Financeiras
773.388.728
3,14
Concedidas
Despesas Extraorçamentárias 94.809.551
-1,00

1,09

6,62

4.907.799.601 100,00
4.016.243.945 81,83
797.692.981

16,25

93.862.675

1,91

(=) Resultado Financeiro
26.632.827
485,68 155.984.166
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2017 e
2018).
Tabela 34 – Resultado Financeiro 2 (em reais)
2017

AH (%) 2018

Dispêndios
(+) Saldo para o Exercício
122.896.946 126,92 278.881.112
Seguinte
Ingressos
(-) Saldo do Exercício Anterior 96.264.119

27,67

122.896.946

(=) Resultado Financeiro
26.632.827 485,68 155.984.166
Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI (2017 e
2018).
O resultado financeiro no encerramento do 4º Trimestre de 2018 mostrou-se superavitário, conforme se observa nas
tabelas acima, vez que o total de ingressos superou o total de dispêndios em R$ 155,98 milhões.
Quanto aos itens de maior representatividade em termos de valor, do lado dos Ingressos, aparecem as
Transferências Recebidas, com 92,28% do total, no montante de R$ 4,67 bilhões. Por outro lado, as Despesas
Orçamentárias, que correspondem a 81,83% do total de Dispêndios somaram, no período, R$ 4,02 bilhões. Das
Despesas Orçamentárias, destacam-se as Despesas Ordinárias, que tiveram uma evolução de 1.180,05% quando
comparadas ao mesmo período do ano passado, correspondendo a um montante de R$ 3,14 bilhões na data base
de 31/12/2018. Já as despesas vinculadas, no valor de R$ 874,03 milhões, relacionadas às funções Educação,
Seguridade Social e Outras tiveram uma queda de 79,23% em relação ao 4º Trimestre de 2018.
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Notas Explicativas à Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC
Tabela 35 – Demonstração do Fluxo de Caixa (em reais)

FLUXOS DE
OPERAÇÕES
Ingressos

CAIXA

DAS

ATIVIDADES

DAS

2017

AH (%)

2018

60.357.698

192,30

176.422.935

AV
(%)

4.758.630.868 -0,52

4.734.080.356 100,00

58.580.851

-5,58

55.312.080

1,17

Receita Patrimonial

44.021.105

1,96

44.884.860

0,95

Receita de Serviços

10.308.194

-15,72

8.687.720

0,18

Outras Receitas Derivadas e Originárias

4.251.552

-59,09

1.739.500

0,04

Receitas Derivadas e Originárias

Outros Ingressos das Operações

4.700.050.017 -0,45

4.678.768.276 98,83

Ingressos Extraorçamentários

6.611.370

2.802.963

Transferências Financeiras Recebidas

4.693.438.647 -0,43

Arrecadação de Outra Unidade

-57,60
0,00

Demais Recebimentos

0,00
-2,99
4.698.273.169
-4,43
3.559.894.683
-2.421.961
5,35

Desembolsos
Pessoal e Demais Despesas
Administração
Defesa Nacional

0,00

Segurança Pública

0,06

4.673.100.217 98,71
2.076.725

0,04

788.371
4.557.657.422
3.402.339.793
-2.551.431

0,02

-3.542

0,00

100,00
74,65
0,06

0,00

1,99
1.066.306.332
-2,42
-96.902.705
-6,98
2.211.883.482
9.651,52 -160.900

0,00

Cultura

-2.474.837
1.045.473.629
-99.306.679
2.377.938.187
-1.650

Urbanismo

-110.000

78,64

-196.500

0,00

0,00

-198.240

0,00

Previdência Social
Saúde
Educação

Gestão Ambiental

23,40
2,13
48,53
0,00

Ciência e Tecnologia

-108.004

523,74

-673.660

0,01

Organização Agrária

-

0,00

-1.652.750

0,04

Transporte

-28.395.239

-34,48

-18.605.895

0,41

Desporto e Lazer

-3.664.498

-17,94

-3.007.102

0,07

Encargos Especiais

-

0,00

-197.254

0,00

Transferências Concedidas

-358.391.562

-1,00

-354.822.393

7,79

Intragovernamentais

-358.166.994

-0,99

-354.618.196

7,78

Outras Transferências Concedidas

-224.568

-9,07

-204.197

0,00

-779.986.924

2,63

-800.495.236

17,56

-6.598.196

-57,53

-2.802.256

0,06

-773.388.728

3,14

-797.692.981

17,50

-33.724.871

-39,40

-20.438.769

-33.724.871

-39,40

-20.438.769

100,00

-32.733.035

-38,08

-20.267.138

99,16

Outros Desembolsos de Investimentos
-991.836
FLUXOS
DE
CAIXA
DAS
ATIVIDADES
DE
0
FINANCIAMENTO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE
26.632.827
CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
96.264.119
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
122.896.946

-82,70

-171.630

0,84

0,00

0

485,68

155.984.166

27,67
126,92

122.896.946
278.881.112

Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS
DE
CAIXA
DAS
ATIVIDADES
INVESTIMENTO
Desembolsos
Aquisição de Ativo Não Circulante

DE
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Fonte: Tesouro Gerencial (2017 e 2018).
A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) corresponde ao
Resultado Financeiro apurado no Balanço Financeiro, que rastreia a movimentação conta “Caixa e Equivalentes de
Caixa” do Balanço Patrimonial. Especifica-se abaixo a geração líquida de caixa do 4º Trimestre de 2018, que foi
positiva:
Tabela 36 – Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (em reais)
Resultado Financeiro BF x DFC

AH
2018
(%)
122.896.946 126,92 278.881.112
2017

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa Final

(-) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial
96.264.119
(=) Geração Líquida de Caixa e Equivalentes
26.632.827
de Caixa
Fonte: SIAFI (2017 e 2018).

27,67

122.896.946

485,68 155.984.166

Tabela 37 – Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Atividades (em reais)
Atividades

2017

AH (%)

Fluxos de Caixa das Atividades das Operações
Fluxos de Caixa das Atividades de
Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de
Financiamento
Total
Fonte: SIAFI (2017 e 2018).

60.357.698 192,30
-39,40
33.724.871

176.422.935

-

-

0,00

26.632.827 485,68

2018
-20.438.769

155.984.166

Os ingressos de recursos das atividades das operações são compostos, em grande parte, por transferências de
recursos externas, alheias à Universidade. Evidencia-se que, para a normalidade das operações, a geração própria
de ingresso de recursos não é capaz para satisfazer os desembolsos operacionais.
Quanto às atividades de investimento, os desembolsos tiveram aumento em relação ao período anterior.
Ao detalhar a função Educação em subfunções relacionadas ao Ensino, e vinculadas às atividades operacionais,
verifica-se que o maior volume de recursos se destina ao Ensino Superior:
Tabela 38 – Função Educação – Composição (em reais)
Subfunção Governo

AV
(%)
1.685.217.740 65,26
2018

Ensino Superior
Assistência
Hospitalar
e
Ambulatorial
Outros Encargos Especiais
Proteção e Benefícios ao
Trabalhador
Atenção Básica
Formação
de
Recursos
Humanos
Educação Basica

441.516.705

17,10

331.076.753

12,82

103.991.520

4,03

18.385.482

0,71

1.320.840

0,05

662.817

0,03

Ensino Profissional

100.398

0,00

Administração Geral

21.600

0,00

TOTAL
Fonte:
(2018).

2.582.293.854 100,00
Tesouro

Gerencial
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Notas Explicativas à Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP
Prevista no Art. 104 da Lei 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações
patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do
Balanço Patrimonial (BP) do exercício (MCASP).
13. Resultado Patrimonial do Período
Do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e variações patrimoniais diminutivas (VPD),
observa-se o Resultado Patrimonial do exercício de 2018, que corresponde a R$ 190,7 milhões. O resultado do
período, constante no Balanço Patrimonial da UFRJ, foi maior em 1,63%, na comparação com o mesmo período de
2017. Abaixo, a Demonstração das Variações Patrimoniais:
14. Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA
Houve uma queda de (1,37%) na Receita de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços referente a
arrecadação para PMQC – Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis responsável pelos
serviços de análise em combustíveis para o Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo e (15,77%) decorrente de
fatos geradores diversos. Um aumento de arrecadação de Juros e Encargos de Mora relacionados a outras
indenizações em (33,68%).
Tabela 39 – Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA (em reais)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.776.744.808 2,91

AV
(%)
4.915.717.872 100,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

-

0,00

-

0,00

Contribuições

-

0,00

-

0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

54.328.977

-1,37

53.582.687

1,09

-90,98

346

0,00

-1,37

53.582.341

1,09

-70,15

72.434

0,00

72.434

0,00

-

0,00

2017

Venda de Mercadorias
3.838
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de
54.325.140
Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
242.689

AH (%)

Juros e Encargos de Mora
54.186
33,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações
188.504
0,00
Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
4.715.123.572 -0,39
Transferências Intragovernamentais

4.693.438.647 -0,42

Outras Transferências e Delegações Recebidas
21.684.925
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de
2.604.909
Passivos
Reavaliação de Ativos
-

5,17

2018

4.696.693.662 95,54
4.673.888.588 95,08
22.805.073

0,46

6.104,64 161.625.271

3,29

0,00

153.001.472

3,11

Ganhos com Incorporação de Ativos

2.601.450

231,50

8.623.799

0,18

Ganhos com Desincorporação de Passivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

3.459
4.444.661

0,00
-15,77

3.743.818

0,00
0,08

4.444.661

-15,77

3.743.818

0,08

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Fonte: SIAFI (2018).
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15. Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD
Os grupos de despesa com valores tiveram uma redução, tendo em vista os equilíbrios das contas., uma economia
no Uso de serviços em (1,39%) e uma queda no pagamento de juros e encargos de mora em (19,15%). Constatase também uma queda no pagamento de anuidade a instituições privadas de (8,48%).
Tabela 40 –Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD (em reais)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

4.589.040.623 2,96

AV
(%)
4.724.958.213 100,00

Pessoal e Encargos

2.262.740.760 1,14

2.288.587.752 48,44

Remuneração a Pessoal

1.777.947.499 1,62

1.806.726.300 38,24

Encargos Patronais

351.218.199

-0,85

348.237.195

7,37

Benefícios a Pessoal
132.275.313
-0,14
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e
1.299.749
18,18
Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
1.056.748.963 6,82

132.088.172

2,80

1.536.085

0,03

2017

AH (%)

2018

1.128.774.505 23,89

Aposentadorias e Reformas

824.059.879

9,99

906.417.832

19,18

Pensões

231.490.533

-4,49

221.091.645

4,68

1.198.552
365.371.608

5,55
0,47

1.265.029
367.102.357

0,03
7,77

Uso de Material de Consumo

39.950.271

85,10

73.949.048

1,57

Serviços

324.093.155

-10,39

290.427.483

6,15

1.328.182
2.569.367

105,23
-18,77

2.725.826
2.087.096

0,06
0,04

2.568.874

-19,15

2.076.962

0,04

493
789.984.554

1.957,26 10.134
4,39
824.650.811

0,00
17,45

Transferências Intragovernamentais

773.388.728

3,14

797.692.981

16,88

Transferências Intergovernamentais

16.382.197

17,29

19.214.660

0,41

Transferências a Instituições Privadas

157.404

-8,48

144.052

0,00

Transferências ao Exterior

56.225

187,60

161.699

0,00

0,00

7.437.419

0,16

130,32

14.248.318

0,30

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Descontos Financeiros Concedidos
Transferências e Delegações Concedidas

Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de
6.186.432
Passivos
Perdas Involuntárias
-

0,00

7.020

0,00

-

0,00

1.817.474

0,04

6.186.432
6.335.073

100,82
-15,86

12.423.824
5.330.303

0,26
0,11

523.312

20,61

631.151

0,01

5.811.761
99.103.867

-19,14
-4,97

4.699.152
94.177.070

0,10
1,99

Incentivos

98.966.642

-5,19

93.834.698

1,99

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

137.225

149,50

342.371

0,01

187.704.185

1,63

190.759.659

Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
Fonte: SIAFI (2018).
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Outras Informações Relevantes
Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno - Controladoria Geral da
União (CGU)
Introdução.
O tratamento das recomendações da CGU se dá por meio do sistema desenvolvido por esta Controladoria,
Sistema Monitor, que permite o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle
interno do Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização.
A ferramenta proporciona um trabalho colaborativo e de ágil comunicação entre a CGU e os órgãos e
entidades fiscalizados, além da redução de custos operacionais e da facilidade de acesso ao processo em tempo
real. Assim que a recomendação é cadastrada pela equipe da Controladoria, o gestor responsável pode registrar as
suas ações e providências, bem como enviar documentos comprobatórios.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apresenta relatório acerca do tratamento das
recomendações da CGU referente ao exercício de 2018, inicialmente de forma resumida e detalhando as
informações seguidamente.
Situação Geral das Recomendações.
De um total de 204 (duzentos e quatro) recomendações constantes no sistema monitor em 31/12/2018, 60
(sessenta) foram inseridas em 2018, 24 (vinte e quatro) foram atendidas, 4 foram canceladas e 176 (cento e setenta
e seis) se mantiveram em monitoramento, conforme o quadro e o gráfico a seguir.

Em Quantidade

Situação das Recomendações – Exercício 2018
Posição em 31/12/2018
Recomendações

Inseridas No
Em
Atendidas
Canceladas
Unidade Gestora Sistema Monitor
Monitoramento
Situação
Recomendações
Emdas
2018
Em 2018
Em 2018
Em 2018
Em quantidade - Exercício 2018
Universidade
Posição: 31/12/2018
Federal do Rio de
60
24
4
139
Janeiro (153115)
TOTA L
176
Instituto de
Puericultura e
H o sp i t al U n i v e r si t ár i o / U F R J (1 5 3 1 5 2 )
27
Pediatria Margatão
0
0
0
10
Gesteira/UFRJ
I n s t i t u t o d e P u e r i c u l t u r a e P e d i a t r i a M a r g a t ã o G e s t e i r a / U F R J ( 1 5 3 1 5 0 ) 10
(153150)
Un i ve rsi d ad e Fe d e ral
Hospital
Universitário/UFRJ
0
(153152)
TOTAL
60
Fonte: Sistema Monitor/CGU.

d o Ri o d e J an e i r o (1 5 3 1 1 5 )

0
24

TOTAL

167

10

139

0

0
4

27

50
100
150
Em Moni tora mento

176

27

200
250
Ca ncela da s

204

Fonte: Sistema Monitor/CGU

Evolução do Atendimento das Recomendações.
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução do atendimento às recomendações no período de 2009
a 2018. Destaca-se a evolução no exercício de 2018 em relação aos dois anteriores, o que evidencia o compromisso
desta gestão da UFRJ em atender às demandas do Órgão de Controle Interno, a CGU.
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Evolução do Atendimento às
Recomendações Por Exercício
Posição: 31/12/2018
Quantidade de
Exercício
Recomendações
Atendidas
2018
24
2017
4
2016
5
2015
30
2014
13
2013
33
2012
2
2011
9
2010
17
2009
0
Total
137
Fonte: Sistema Monitor/CGU.

Evolução do Atendimento às Recomendações Por Exercício

33
30
24
17
13
9
5
0
2009

2
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4
2017

2018

Quantidade de Recomendações Atendidas

Fonte: Sistema Monitor/CGU
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Situação Detalhada das Recomendações.
A seguir, demonstramos a situação detalhada do tratamento das recomendações do exercício de 2018.
Com base nos dados apresentados, verifica-se que: das 176 (cento e setenta e seis) recomendações que
estavam em monitoramento, 159 (cento e cinquenta e nove) estavam em análise da resposta pela CGU e 17
(dezessete) aguardando providências do gestor. Destaca-se ainda que destas últimas, 15 (quinze) estavam dentro
do prazo estabelecido pelo órgão de controle.
Situação Detalhada das Recomendações – Exercício 2018

Em Quantidade

Posição em 31/12/2018
Recomendações Em Monitoramento

Recomendações Totais

Aguardando
Aguardando
Aguardando
Em Análise
Providências Providências do
Providências
CGU
do Gestor e no Gestor e com
do Gestor
Prazo
Prazo Expirado

Unidade Gestora

Atendidas

Canceladas

Em
Monitoramento

TOTAL

Universidade
Federal do Rio de
Janeiro (153115)

24

4

139

167

125

14

12

2

Instituto de
Puericultura e
Pediatria Margatão
Gesteira/UFRJ
(153150)

0

0

10

10

7

3

3

0

Hospital
Universitário/UFRJ
(153152)

0

0

27

27

27

0

0

0

4

176

204

159

17

15

2

TOTAL
24
Fonte dos dados: Sistema Monitor/CGU.

Situação Detalhada das Recomendações Em Quantidade - Exercício 2018
Posição: 31/12/2018
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TOTAL

Fonte: Sistema Monitor/CGU
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Conclui-se, ainda, que das recomendações em monitoramento no Sistema Monitor, aproximadamente
90,34% (noventa vírgula trinta e quatro por cento) estavam em análise da resposta e 9,66% (nove vírgula sessenta
e seis por cento) aguardando providências do gestor, conforme gráfico a seguir.
Este resultado demonstra e reforça o nosso entendimento de que o tratamento das recomendações do
Órgão de Controle Interno está sendo realizado com o devido empenho com vistas a gerar mais valor à gestão da
UFRJ. Ressalta-se que referido tratamento das recomendações inclui a análise das recomendações, o envio ao
gestor responsável pelo cumprimento e o monitoramento constante do seu atendimento.

Recomendações em Monitoramento
Em Quantidade

Posição: 31/12/2018
Aguardando
Aguardando
Aguardando
Providências do
Em Análise CGU Providências do Providências do
TOTAL
Gestor e com
Gestor
Gestor e no Prazo
Prazo Expirado
159
17
15
2
176
Fonte: Sistema Monitor/CGU.
Por fim, apresentamos no quadro e tabela seguintes o detalhamento das recomendações por Unidades
Gestoras da UFRJ monitoradas pela CGU.
Recomendações Em Monitoramento Por Unidade Gestora
Em Quantidade

Posição: 31/12/2018
Aguardando
Aguardando
Providências
Recomendações
Em Monitoramento
PorAguardando
Unidade Gestora
Unidade Gestora
Em Análise CGU Providências do Providências do do Gestor e
TOTAL
Posição:Gestor
31/12/2018
Gestor e no Prazo com Prazo
Expirado
180

Universidade
Federal do
160
Rio de Janeiro (UFRJ)
140 -153115

125

14

12

2

139

120
Instituto de Puericultura
e 100
Pediatria Margatão
Gesteira (UPPMG) –
80 153150

7

3

3

0

10

60
Hospital Universitário
40
(UFRJ)
– 153152

27

0

0

0

27

159

17

15

2

176

20 TOTAL
Fonte:0Sistema Monitor/CGU.
UFRJ (153115)

IPPMG (153150)

HU (153152)

TOTAL

Em Análise CGU
Aguardando Providências do Gestor
Aguardando Providências do Gestor e no Prazo
Aguardando Providências do Gestor e com Prazo Expirado

Fonte: Sistema Monitor/CGU
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Conclusão
Desde o início da atual gestão, em 2015, a Reitoria tem adotado ações que visam, sobretudo, ao cumprimento
das normas legais e regulamentares, com políticas e diretrizes que buscam evitar, detectar e tratar os desvios ou
inconformidades que possam ocorrer no âmbito acadêmico e administrativo.
Para auxiliar nesse trabalho, a Reitoria criou a Coordenação de Relações Institucionais e Articulações com a
Sociedade, por meio da Portaria nº 5.542, de 29 de julho de 2015.
Vinculada ao Gabinete do Reitor, a CORIN tem o objetivo de ser um canal institucional de relação da UFRJ
com os órgãos de Estado, incluindo os de controle, de representação jurídica da Universidade e com o legislativo,
em relação ao processo de elaboração de leis e normas pertinentes à educação superior e às políticas de Ciência
e Tecnologia.
No que se refere ao relacionamento com os Órgãos de Controle, a CORIN atua como unidade de
comunicação, desenvolvendo fluxos internos de procedimentos para promover o atendimento, pelos gestores, às
demandas dos órgãos de Estado. É importante ressaltar que a atribuição da CORIN não é cumprir as
recomendações da CGU, pois essa ação cabe aos gestores da UFRJ. A referida Coordenação promove o
atendimento dessas demandas à medida que cobra dos gestores, de ordem do Reitor, adoção de providências.
A Reitoria conta ainda com o trabalho da Auditoria Interna da UFRJ. Criada pela Portaria nº 810, de 03 de
maio de 2001, a Audint tem como objetivo primordial o fortalecimento da gestão e a racionalização das vias de
controle da UFRJ, prestando apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
Nesse contexto, cabe ressaltar que a Audint é responsável pelo gerenciamento do Plano de Providências
Permanente (PPP), instrumento de acompanhamento e monitoramento permanente das providências adotadas
pelos gestores da UFRJ em face das recomendações formuladas pelos órgãos de controle interno, externo e da
própria Auditoria Interna da UFRJ. O PPP apresenta, de forma objetiva, as recomendações que envolvem ações
pelo Gestor para mitigar os riscos apontados nos Relatórios de Auditoria gerados pelos órgãos de controle e pela
Audint. Em virtude do trabalho feito no Plano de Providência Permanente, a Audint é responsável pelo
monitoramento das recomendações do Sistema Monitor.
É importante destacar que o trabalho realizado pelas duas Unidades Administrativas, CORIN e Audint, é uma
prova de que a Reitoria desta Universidade não está inerte diante da necessidade constante de aprimoramento da
gestão administrativa, sobretudo com o cumprimento das normas legais e regulamentares.
Ainda, ressalta-se o apoio que a Reitoria da UFRJ recebe da CGU, por meio de esclarecimentos das
auditorias, de reuniões de busca de soluções e da oportunidade que nos é concedida, em todos os relatórios, de
apresentar nossa manifestação, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Reconhecemos o trabalho da CGU como um órgão indispensável ao aprimoramento da gestão da UFRJ, pois, a
partir de todas as recomendações enviadas, temos a oportunidade de identificar falhas de gestão e, portanto,
providenciar as correções necessárias.

Sistemática de Apuração de Custos
Considerando que o sistema SIC (sistema de informação de custos) do Governo Federal não atende as
necessidades plenas de informações gerenciais desta Unidade, optou-se outra iniciativa via o sistema SIPAC da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após sua introdução, alguns módulos se mostraram incompatíveis
com as diversas Unidades Gestoras que a UFRJ possui, levando após algumas reuniões ao acerto de adaptações
que elevariam e muito o custo do sistema. A área de desenvolvimento de sistemas da UFRJ (SuperTIC)
Superintendência de Tecnologia da Informação, já esta em processo de desenvolvimento de um aplicativo próprio
para a integração a alguns módulos do SIPAC, principalmente no que tange as diversas Unidades Gestoras que a
UFRJ possui. Devido à posse das nova gestão que se iniciou em agosto de 2015, foi colocado à necessidade
iminente de informações gerenciais, tanto para a tomada de decisões, bem como para responder em tempo hábil
todas as demandas dos órgão de controle. A Superintendência de Tecnologia da Informação foi comunicada desta
urgência.
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Acórdão Nº 2696/2018 – TCU – Plenário
GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 025.213/2016-4
Natureza: Denúncia.
Unidade: Hospital Clementino Fraga Filho - Universidade
Federal do Rio de Janeiro - HUCFF/UFRJ.
Denunciante: identidade preservada (art. 55, , da Lei 8.443/1992)
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: DENÚNCIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM AQUISIÇÕES DE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. ANÁLISE DE MEDIDAS ADOTADAS PARA CUMPRIR
DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL. PERTINÊNCIA DE PROSSEGUIR COM A ANÁLISE NAS CONTAS
DA UNIVERSIDADE. ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a última instrução elaborada na Secretaria de Controle
Externo no Estado do Rio de Janeiro - Secex/RJ, a qual obteve a anuência de diretor daquela
unidade técnica (peças 122/3):
“ Tratam os autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho – HUCFF, unidade hospitalar pertencente à Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ, envolvendo aquisições de material de consumo no período de 2014 a 2016.
2. A partir do relatado na denúncia de peça 3, a Secex/RJ promoveu inspeção (relatório na
peça 69) em que se concluiu o seguinte:
I) apuração pelo próprio HUCFF (sindicância 23079.047641/2015-12) da prática irregular
de obter materiais de fornecedores via empréstimos, a qual veio a ser anulada ante o caráter
inepto das conclusões da comissão sindicante, com a renovação da apuração mediante novo
processo de sindicância (autuado sob o número 23079.023949/2017-26, conforme informação
posteriormente prestada pelo dirigente do hospital em passo processual subsequente ao trabalho
da Secex/RJ);
II) existência de ações de controle a cargo da Controladoria Geral da União (CGU),
passíveis da devida abordagem no âmbito das contas da UFRJ, pertinentes a irregularidades
ocorridas no HUCFF envolvendo o fornecimento antecipado de materiais com formalização de
aquisição por reconhecimento de dívida;
III) excessivo número de contratações sem licitação e descontrole no setor de aquisições,
suscitantes de audiência dos responsáveis envolvidos nessas ocorrências.
3. O encaminhamento desses pontos no âmbito da Secex/RJ (peças 91-93), consistente na
proposição de aplicação de multa nos ouvidos em audiência e formulação das pertinentes
medidas corretivas (determinações, ciência e recomendação), não foi acatado na
apreciação da denúncia pelo Plenário, consoante Acórdão 1007/2018 – TCU – Plenário – Relatora
Ana Arraes (peça 105), :
Caput in loco
in totum
verbis
INTRODUÇÃO
HISTÓRICO

1
(...) omissis
9.1. conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente;
9.2. fixar prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho encaminhe a este Tribunal o resultado das apurações
objeto do processo de sindicância 23079.023949/2017-26 e, se for o caso, informações
sobre eventual processo disciplinar autuado em decorrência das referidas apurações;
9.3. determinar ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho que elabore, sob
supervisão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, plano de ações, com prazos, metas e
responsáveis, com vistas a equacionar definitivamente as disfunções e deficiências
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identificadas no âmbito do Serviço de Licitações e Contratos e que levaram ao uso
excessivo de dispensas emergenciais de licitação, com inclusão de medidas como as
seguintes, se ainda não implementadas:
9.3.1. estabelecimento de sistemática de planejamento das ações necessárias à realização
antecipada de procedimentos licitatórios de forma a não comprometer os níveis de estoque
ou disponibilidade de insumos, bens e serviços imprescindíveis para o adequado
atendimento das necessidades hospitalares;
9.3.2. adoção de programa continuado de treinamentos dos profissionais que atuam na área
e em outras unidades correlatas, inclusive quanto ao correto uso dos sistemas operacionais
aplicáveis;
9.3.3. acompanhamento pela Auditoria Interna da UFRJ das providências implementadas.
9.4. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que passe a apresentar,
sistematicamente, em seus relatórios de gestão, detalhamento das informações sobre
aquisições realizadas no âmbito do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho,
sobretudo quanto aos certames licitatórios, dispensas e inexigibilidades, com indicação,
quando aplicável, das medidas administrativas corretivas adotadas para evitar o uso
rotineiro de dispensas emergenciais de licitação;
9.5. dar ciência ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a fim de evitar situações
semelhantes às constatadas neste processo, sobre a necessidade e a relevância de observar
as disposições da Orientação Normativa 4/2009 da Advocacia-Geral da União,
particularmente quanto à apuração de responsabilidade de quem der causa à realização de
despesa sem cobertura contratual que gere procedimentos de reconhecimento de dívidas;
9.6. dar ciência, ainda, ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da ocorrência
relativa à ausência de parecer jurídico nos processos de dispensa de licitação examinados
na inspeção realizada, em desacordo o disposto no art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/1993;
9.7. enviar cópia deste acórdão ao denunciante, ao HUCFF e à UFRJ;
9.8. levantar o sigilo destes autos, com exceção do conferido à peça 24.
4. Encaminhadas as comunicações pertinentes ao (peças 108-110) e concedida,
mediante o Acórdão 1604/2018 - TCU - Plenário (peça 121) a prorrogação de prazo solicitada
para atendimento do comando do item 9.2 supra, foram carreadas aos autos as respostas de peça
116-119.
5. Por meio do ofício 0452/18 de 13/6/2018 (peça 117 e cópia digitalizada na peça 116), o
Diretor-Geral do HUCFF assim se pronunciou:
Em atendimento aos termos do Ofício e do Acórdão em epígrafe [Acórdão n° 1007
/2018 - TCU – Plenário], informamos que quanto ao o processo de sindicância n°
por orientação da Auditoria da Controladoria Geral da União CGU, foi encaminhado ao Gabinete do Magnífico Reitor, para instauração do procedimento
apuratório e, ainda se encontra em fase de execução, conforme cópia do Sistema de
Acompanhamento de Processos que segue em anexo [peça 117, p. 2].
Quanto ao informamos que estamos trabalhando com o apoio da Universidade
decisum
EXAME TÉCNICO
item 9.2
23079.023949/2017-26,
item 9.3, 2

Federal do Rio de Janeiro, para atendermos à esta determinação o mais rapidamente
possível.
6. Já a Reitoria da UFRJ, por meio do Ofício GR N. 0499/2018 (peça 118), informou o
seguinte:
De ordem do Magnífico Reitor, Prof. Roberto Leher, cumprimentando-a cordialmente,
em atenção ao Oficio em epígrafe e em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão nº 1007/2018,
TC 012.285/2016-1 , encaminho em anexo informações atualizadas sobre o processo de
sindicância 23079.023949/2017-26.
Ainda, acerca dos itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, esta Reitoria ressalta que está adotando as
providências necessárias junto ao HUCFF, com o devido acompanhamento da Auditoria
Interna desta Universidade para cumprimento do referido Acórdão. Assim que o trabalho
estiver concluído, encaminharemos o relatório a esta Corte de Contas.
7. Já no anexo aludido pelo ofício da reitoria, consta o Memo. 0353/2018-DAC-GR (peça 118,
p. 2-3) datado de 21/6/2018, em que se informa:
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(...) que o processo nº 23079.023949/20 17-26 encontra-se no âmbito de grupo de trabalho
designado pelo Magnífico Reitor (Portaria nº 10.244, de 14 de novembro de 2017,
publicada no BUFRJ nº 45 - 14 de novembro de 2017 - extraordinário - 3ª parte) com o
escopo de uniformizar rotinas e procedimentos administrativos, incluindo aquelas
referentes às aquisições de bens e serviços, no Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (HUCFF/UFRJ).
Foi designada uma comissão de sindicância cujo processo foi autuado sob o número
23079.057938/2016-69. Os trabalhos desta comissão encontram-se ainda em andamento
tendo em vista a complexidade do trabalho dado o grande volume de informações contidos
em diversos processos acessórios envolvendo aquisições de bens e serviços e as oitivas de
testemunhas dos fatos concernentes ao objeto do processo de sindicância.
8. Esse mesmo expediente, por sua vez, encaminha em anexo (peça 118, p. 4-135) ‘cópia
digital dos autos do processo nº 23079.023949/2017-26’.
9. O Gabinete da Reitoria voltou a se manifestar, por meio do Ofício GR N. 2 0891/2017 (peça
119, p. 1-5). Dessa vez, além de se reforçar o já informado acerca das providências relativas à
questão da sindicância, detalhou-se o andamento das demais providências demandadas pelo
decidido pelo TCU, conforme apresentado nos tópicos que se seguem.
10. A universidade noticia que está acompanhando a adoção pelo HUCFF das medidas
visando resolver os problemas afetos a licitações e contratos do hospital, dele obtendo as
informações pertinentes:
11. No que tange às medidas exemplificadas no item 9.3.1 do , o Diretor do HUCFF
esclareceu que:
(...) quando assumiu a Direção do Hospital há aproximadamente. 7 (sete) meses, a meta era
manter com eficiência as atividades de Ensino. Pesquisa e Extensão. Para tanto, seria
necessário reestruturar o Setor de Licitações e Contratos, o Setor Financeiro e de
Almoxarifado, para atender às disposições das Instruções Normativas n° 03/2017, n°
05/2017 e 01/2018, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como as
recomendações e determinações dos Órgãos de Controles, que visam à uniformidade de
procedimentos nos termos da legislação vigente, a fim de resolver os problemas
mencionados em auditorias sobre licitações e contratos no âmbito do HUCFF.
A Direção do Hospital tem trabalhado arduamente para reestruturar os referidos setores
e, apesar de alguns problemas encontrados, como falta de recursos financeiros e de
pessoal, algumas providências já foram adotadas. Foram solicitados à Pró-Reitoria de
Pessoal novos servidores para compor a equipe do Setor de Licitações e Contratos. Tais
(sic)
Item 9.3 do acórdão– Planos de ação para equacionar deficiências e disfunções do Serviço
de Licitações e Contratos do hospital

decisum 3
servidores serão treinados para atender às demandas do setor. Ainda, foi nomeado um
novo diretor para a Divisão Financeira, com a responsabilidade de aplicar uma gestão de
recursos mais eficiente, sempre de acordo com a legislação vigente. Também foi designada
uma nova chefe para o almoxarifado central, atualmente responsável pelas demandas de
aquisições de produtos e insumos de reposição automática.
E importante informar a esta Corte de Contas que a Direção do HUCFF, atendendo à
recomendações da Auditoria Interna da UFRJ e da CGU, elaborou procedimentos,
divulgados em Portarias Internas, com o objetivo de orientar os servidores que trabalham
nos setores mencionados.
Criou-se a Portaria n° 3.396, de 13 de abril de 2018, por exemplo, que define a rotina
para a aquisição de materiais e insumos e contratação de serviços ou de obras no âmbito do
HUCFF. Ainda serão publicadas mais duas Portarias: uma dispondo sobre o controle de
estoque e outra sobre a fiscalização dos contratos e serviços executados no hospital.
Acrescente-se, ainda, que foi criada uma Comissão para avaliar continuamente o
estoque de insumos básicos do HUCFF. Tal Comissão é composta pelo Superintendente
Administrativo, pelos servidores do setor de licitações e contratos, por representantes das
Divisões Médicas e de Enfermagem.
12. Já em relação às medidas cogitadas no item 9.3.2, o HUCFF pontuou que:
(...) está submetendo os profissionais do setor de licitações e contratos e áreas correlatas a
programa continuado de treinamento. A meta, segundo a Direção do hospital, é submeter a
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treinamento todos os profissionais do Setor no prazo de dois anos, na seguinte proporção:
50% (cinquenta por cento) até o final do 1º semestre de 2019 e os demais 50% (cinquenta
por cento) até o final de 2010 . Os responsáveis pelo referido programa serão a Chefe
do Serviço de Licitações e Contratos e o Diretor da Divisão de Recursos Humanos do
HUCFF
13. Ainda no que concerne a esse ponto, a Reitoria acrescenta que:
(...) está solicitando à Pró-Reitoria de Gestão de Governança (PR-6) acompanhamento do
Pessoal por meio de tutoria, a fim de que a experiência e o conhecimento da PR-6 sobre
licitações e contratos, o qual foi objeto de elogio em auditoria da CGU, sejam repassados às
Unidades Gestoras da UFRJ, incluindo o HUCFF, conforme memorando em anexo [peça
119, p. 7].
Além disso, a Administração Central está requisitando à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4)
a oferta de cursos de licitações e contratos aos servidores da UFRJ. visando à padronização
dos procedimentos nos termos da lei 8666/1993.
14. Quanto ao tratado no item 9.3.3, a Reitoria relata que ‘que enviou à Auditoria Interna desta
Universidade o presente Acórdão com as ações a serem implementadas, conforme cópia em
anexo’ [peça 119, p. 6].
15. Em relação à determinação veiculada nesse item, é informado pela Reitoria que
‘encaminhou à Pró-Reitoria de Gestão e Governança memorando solicitando o cumprimento
desta demanda no próximo relatório de gestão, conforme prova em anexo’ [peça 119, p. 8].
16. O órgão máximo da universidade não se descuidou também de registrar que está atenta às
ciências formuladas nos itens 9.5 e 9.6 e atuando nos pontos deficientes lá retratados.
17. Em face do informado, verifica-se que as providências a cargo do próprio HUCFF e da
UFRJ, visando o atendimento do disposto no acórdão que apreciou o presente processo de
denúncia, não se encontram ainda plenamente em execução, ante a complexidade de que se
revestem.
18. Diante disso, e considerando que está em curso ação de controle promovida por esta
(sic)
Item 9.4 do acórdão – Apresentação, no relatório de gestão da universidade, do
detalhamento das informações sobre aquisições realizadas no âmbito do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho

4
unidade técnica, RACOM TC 019.998/2018-0, cujo escopo abarca a atuação do setor de licitações
e contratos do HUCFF, mostra-se mais producente promover o monitoramento dos comandos do
Acórdão 1007/2018 – TCU – Plenário em processo específico a ser autuado pela Secex/RJ.
19. E como a apuração aludida no item 9.2 desse acórdão está sendo feita agora no âmbito da
própria UFRJ e em outros autos de sindicância, necessário reformular tal comando, aproveitando
o ensejo para determinar à universidade que inclua, em tópico específico no seu próximo
relatório de gestão, informações acerca do desfecho, e eventuais desdobramentos, da sindicância
autuada sob o número 23079.023949/2017-26 em razão de irregularidades havidas em aquisições
de bens e serviços pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/UFRJ.
20. Considerando que os elementos obtidos até aqui acerca do atendimento pelos
jurisdicionados do disposto no Acórdão 1007/2018 – TCU – Plenário – Relatora Ana Arraes são
inconclusivos, visto que as providências anunciadas pelo HUFCFF e pela UFRJ carecem ainda de
maturação, propõe-se autuação de processo de monitoramento pela Secex/RJ a fim de verificar o
efetivo cumprimento dos comandos do , sem prejuízo do pertinente ajuste no item 9.2
desse acórdão.
21. Ante todo o exposto, submetemos os autos à consideração superior propondo:
I) determinar à UFRJ que inclua, em tópico específico do campo ‘Outras informações
relevantes’, conforme DN-TCU 170/2018, no seu próximo relatório de gestão, informações acerca
do desfecho, e eventuais desdobramentos, da sindicância autuada sob o número
23079.023949/2017-26 em razão de irregularidades havidas em aquisições de bens e serviços pelo
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/UFRJ, aplicando-se o mesmo às
informações determinadas por meio dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1007/2018-TCU-Plenário;
II) determinar à Secex/RJ que autue processo de monitoramento a fim de verificar o
cumprimento da determinação anterior e também das contidas nos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão
1007/2018 – TCU – Plenário;
III) arquivar os autos com base no art. 169, inciso III, do RI/TCU.”
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É o relatório.
CONCLUSÃO
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Decisum 5

VOTO
Trata-se, nesta oportunidade, de análise das medidas adotadas em cumprimento
às determinações contidas no Acórdão 1.007/2018 - Plenário (da minha relatoria), por meio do
qual o TCU apreciou denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a
descontroles em aquisições do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - Universidade
Federal do Rio de Janeiro - HUCFF/UFRJ.
2. A Secretaria de Controle Externo do Estado do Rio de Janeiro - Secex/RJ, na
última instrução, avaliou que as providências a cargo do HUCFF e da UFRJ para atendimento
dos comandos da mencionada deliberação “não se encontram ainda plenamente em execução,
ante a complexidade de que se revestem”.
3. Assim, e tendo em vista que está em curso ação de controle “cujo escopo abarca a
atuação do setor de licitações e contratos do HUCFF” (RACOM TC 019.998/2018-0, da relatoria
do ministro Walton Alencar Rodrigues), defendeu que seria mais producente promover o
monitoramento dos comandos do Acórdão 1.007/2018 - Plenário em processo específico de
monitoramento que sugeriu autuar.
4. Especificamente quanto ao subitem 9.2 da deliberação, por intermédio do qual foi
fixado prazo de 30 dias para que o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho enviasse ao
TCU o resultado das apurações objeto do Processo de Sindicância 23079.023949/2017-26 e,
se fosse o caso, informações sobre eventual processo disciplinar autuado em decorrência do
apurado, a unidade técnica, considerando que as apurações estão agora sendo feitas no
âmbito da UFRJ e em outros autos de sindicância, propôs efetuar nova determinação, desta
feita dirigida à própria universidade com o objetivo de que inclua no próximo relatório de
gestão informações acerca do desfecho e eventuais desdobramentos da sindicância.
5. A respeito desse assunto, observo que, no voto que fundamentou o referido
acórdão, efetuei as seguintes considerações:
“26. Antes de finalizar, ressalto que também foram apontadas neste processo ocorrências
referentes à ‘prática irregular de obter materiais via empréstimos’ e ao ‘fornecimento antecipado
de materiais com formalização da aquisição por reconhecimento de dívida’.
27. A Secex/RJ já constatou que ‘no transcurso dos processos de dispensa ocorre, por
conta de situações de urgentíssima necessidade de obtenção do material solicitado, o
adiantamento do material, antes de emitido o pertinente empenho, pela firma que já se sabe
detentora da melhor cotação ou que já consta no ato de dispensa como a contratada diretamente’.
28. Decerto, esse procedimento, embora tenha fins nobres e contasse com o aval do
chefe do Serviço de Licitações e Contratos (evidências às peças 57, p. 97, e 58, p. 66/7,
entre outras), foge às formalidades legais e, em consequência, não deve ser praticado. Mas,
pior do que isso, a unidade técnica indicou que as ocorrências objeto do processo de
sindicância 23079.023949/2017-26, autuado após a anulação do processo
23079.047641/2015-12, podem ser ainda mais graves porque envolveriam aquisições ‘à
margem do procedimento normal a cargo do setor de licitações’, razão pela qual sugeriu
determinação ao HUCFF a fim de que considere os aspectos levantados nesta denúncia nas
apurações e preste informações sobre os resultados alcançados (item 76, VII.1, da
instrução).6
29. Destarte, e diante (i) dos indicativos de atuação deficiente da primeira comissão
sindicante, (ii) do fato de que a última comissão foi constituída somente em junho de 2017
(bem após a anulação do procedimento anterior em agosto de 2016), com prazo de 30 dias,
prorrogável por igual período (art. 145, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 – peças 68, p.
136, e 87, p. 105), e (iii) da possibilidade de as irregularidades envolverem o ex-diretorgeral,
tenho por oportuno fixar, desde logo, prazo para que o HUCFF encaminhe ao
Tribunal os resultados dos trabalhos, de modo a permitir o devido acompanhamento da
questão.”

30. Quanto ao fornecimento antecipado de materiais com formalização da aquisição por
reconhecimento de dívida, igualmente manifesto aquiescência ao entendimento de que a
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ocorrência, por estar sendo tratada pela CGU, merece ser acompanhada pelo TCU na análise das
contas da entidade, sem prejuízo de, em vez de recomendar (item 76, IX, da instrução), dar
ciência, desde já, ao HUCFF sobre a necessidade de observar a Orientação Normativa 4/2009 da
Advocacia-Geral da União - AGU no que diz respeito à apuração de responsabilidade de quem
der causa à realização de despesas sem cobertura contratual, além da questão sobre a ausência de
parecer jurídico em dispensas de licitação (item 76, X.1).” (destaquei)

6. Conforme os esclarecimentos prestados ao final de junho/2018, a comissão
designada para atuar no Processo 23079.023949/2017-26 concluiu seus trabalhos em
setembro/2017, opinando pelo arquivamento dos autos, sem aplicação de punições, após
verificar, a partir da análise dos processos abertos para reconhecimento de dívida, que todos
os itens constantes dos vales foram entregues e utilizados na instituição, bem como que os
procedimentos adotados foram justificados pela necessidade das aquisições de forma a
“garantir o atendimento aos pacientes internados, evitar o agravamento de saúde destes e até
possíveis óbitos”, em razão do desabastecimento e das dificuldades existentes no Serviço de
Licitação à época (peça 118, p. 128/30).
7. Apesar disso, por meio de expediente datado de 4/7/2018, foram prestadas novas
informações no sentido de que a Reitoria da UFRJ avocou a responsabilidade para apurar os
fatos que envolveram a aquisição de bens e serviços no hospital universitário, mas, diante da
“complexidade do referido trabalho, com um grande volume de informações contido em processos
acessórios”, a apuração ainda não tinha sido concluída, sendo que, tão logo isso ocorresse, a
Reitoria encaminharia imediatamente a este Tribunal “o relatório final e as providências
adotadas”.
8. Pelo fato de constatar que, nesta oportunidade, não houve paralisação nas
apurações, concordo com a proposta da unidade técnica de dirigir determinação à UFRJ a fim
de que preste as informações sobre o desfecho dos procedimentos e eventuais
desdobramentos no próximo relatório de gestão.
9. Quanto às determinações contidas no subitem 9.3 do Acórdão 1.007/2018 Plenário, em que pesem as medidas já anunciadas pela UFRJ para atender ao deliberado pelo
Tribunal, também concordo que abarcam certa complexidade que não recomenda a
continuidade do monitoramento neste feito.
10. A despeito disso, penso que, em vez de autuar outro processo de fiscalização para
o monitoramento, amolda-se melhor à situação acompanhar o desenrolar das ações e os
resultados alcançados nas próximas contas da UFRJ, cujo relatório de gestão deverá ser
apresentado até 31/3/2019, nos termos da Decisão Normativa TCU 170/2018. Consoante o
anexo II da referida norma, o tratamento de determinações e recomendações do TCU deve ser
inserido no tópico relativo a “outras informações relevantes” do relatório de gestão.
11. Essa medida se mostra mais apropriada até porque, mediante o subitem 9.4 do
referido acórdão, este Tribunal determinou àquela universidade que passe a apresentar,
sistematicamente, em seus relatórios de gestão, detalhamento das informações sobre
aquisições realizadas no âmbito do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho.
12. Além disso, cabe destacar que, segundo as disposições do § 3º do art. 250 do
Regimento Interno, na oportunidade do exame das contas, impõe-se verificar a conveniência
da renovação de determinações efetuadas com amparo no inciso II do dispositivo, com vistas
a aplicar, se for o caso, o previsto no art. 209, § 1º, daquele diploma legal.
13. Esse desfecho, porém, não prejudica que a unidade técnica leve em conta as
informações constantes deste processo na fiscalização ora em andamento, sob a relatoria do
ministro Walton Alencar Rodrigues (item 3 deste voto).
Ante o exposto, acolho parcialmente a proposta da unidade técnica e VOTO por
que o Colegiado aprove a minuta de acórdão que submeto à sua deliberação.
TCU, Sala das Sessões Ministro Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 21 de
novembro de 2018.
ANA ARRAES
Relatora
ACÓRDÃO Nº 2696/2018 – TCU – Plenário
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1. Processo TC 025.213/2016-4
2. Grupo II – Classe VII – Denúncia.
3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, , da Lei 8.443/1992).
4. Unidade: Hospital Clementino Fraga Filho - Universidade Federal do Rio de Janeiro HUCFF/UFRJ.
5. Relatora: ministra Ana Arraes.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro - Secex/RJ.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades
relacionadas a descontroles em aquisições do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho Universidade Federal do Rio de Janeiro - HUCFF/UFRJ na qual se analisam medidas
adotadas para cumprir as disposições do Acórdão 1.007/2018 - Plenário.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e
250, inciso II, e § 3º, do Regimento Interno, em:
9.1. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que inclua no seu
próximo relatório de gestão, em tópico específico do campo “Outras informações relevantes”,
conforme estabelecido na Decisão Normativa TCU 170/2018, informações acerca do desfecho
e de eventuais desdobramentos decorrentes da sindicância autuada sob o número
23079.023949/2017-26, em razão de indícios de irregularidades em aquisições de bens e
serviços pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF/UFRJ, bem como
sobre as demais providências adotadas para atender às determinações constantes do subitem
9.3 do Acórdão 1.007/2018 - Plenário; e
9.2. arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 46/2018 – Plenário.
11. Data da Sessão: 21/11/2018 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2696-46/18-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues,
Benjamin Zymler, Augusto Nardes, José Múcio Monteiro, Ana Arraes (Relatora), Bruno
Dantas e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e
Weder de Oliveira. (Assinado Eletronicamente)
RAIMUNDO CARREIRO (Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES Presidente Relatora
Fui presente:
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA Procuradora-Geral
Acórdão Nº 1007/2018 – TCU – Plenário
Providências adotadas pelo HUCFF/UFRJ para cumprimento do item 9.3 e 9.4 do Acórdão 1007/2018, do TCU.
No Acórdão 2696/2018, o TCU determina que a UFRJ inclua no seu relatório de gestão, em tópico específico do campo
"outras informações relevantes", informações sobre as providências adotadas para atender aos itens 9.3 e 9.4 do
Acórdão 1007/2018.
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Quadro Dispensa de Licitação

Quadro Distribuição 2018
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Quadro IRP

Quadro Inexigibilidade
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Quadro Adesão

Quadro Modalidade
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Quadro Tipo de Participação
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Anexos
Gestão do Complexo Hospitalar
Introdução
O Relatório de Gestão do Complexo Hospitalar da UFRJ (CH-UFRJ), exercício 2018,apresenta dados
relativos a governança e gestão das unidades que o compõe. Atende as orientações do órgão de controle
interno e externo, estruturados por itens temáticos, iniciando com a apresentação do modelo e estrutura de
gestão aprovado no colegiado superior da UFRJ, e as principais realizações e desempenho das unidades
vinculadas.
VISÃO GERAL do CH-UFRJ, estão expostas algumas informações úteis para a compreensão quanto a razão de
existir do CH-UFRJ, qual sua relação com o ensino,com o SUS e o ambiente em que atua, seus principais
macroprocessos finalísticos.
GOVERNANÇA têm-se informações sobre a estrutura de governança, organograma aprovado e mudança
propostas, são explicitadas a missão, visão e valores, as atividades realizadas pelas unidades que compõem sua
estrutura, os Na área de Governança apresenta-se os mecanismos e estratégia para avaliar, direcionar e monitorar
a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade. Na gestão apresentaremos os avanços na Gestão do patrimônio e infraestrutura, Gestão da tecnologia
da informação e sustentabilidade, Gestão de pessoas consideradas relevantes por terem contribuição decisiva para
o cumprimento da missão e dos objetivos da Instituição
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE demonstra como a Instituição se relaciona com o público em geral e com
sua clientela em específico, especialmente no que tange à divulgação das informações relevantes da atuação, aos
canais de acesso às informações e a satisfação dos cidadãos-usuários.
DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS demonstrado (anexo) o desempenho e a situação
de adoção de critérios e procedimentos contábeis, considerando indicadores estratégicos.
PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL apresentado o modo como planeja sua atuação ao longo do tempo, e alguns
resultados obtidos na condução dos seus objetivos e metas, especialmente para o exercício do ano de 2019.

Visão Geral do Complexo Hospitalar
A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988, toda a estruturação e coordenação
das políticas nacionais de saúde passam a ser ordenar e coordenar, considerando os seus princípios e diretrizes.
Ao SUS estão integrados 6 mil hospitais, dos quais 154 são reconhecidos pelos Ministérios da Educação e da Saúde
como entidades de ensino (hospitais-escola ou universitários – HUs). Os hospitais universitários diferem-se dos
demais por conciliarem atendimento à população com atividades de ensino, pesquisa e extensão , tendo como
missão primordial a formação de profissionais para a área da saúde. Abrigam a maior parte dos cursos de pósgraduação do país, realizam pesquisas, além do atendimento à população, insumo fundamental do aprendizados.
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A criação do Complexo Hospitalar da UFRJ (CH-UFRJ), aprovada pelo Conselho Universitário em sessão especial
em 18 de dezembro de 2008 enquanto estrutura média da universidade, é composto pela integração funcional das
nove unidades, órgãos suplementares de serviços e institutos especializados do Centro de Ciências da Saúde que
prestam assistência de saúde a população em caráter ambulatorial ou internação, atuam no ensino, pesquisa e
extensão. Sua criação possibilitou um importante avanço na proposta de inovação na gestão (em rede) dos hospitais
universitários, na maior integração e relação com SUS.
A sua efetiva implementação permite alinhar políticas de educação e de saúde, ao mesmo tempo que ordena
políticas institucionais prioritárias e estratégicas, em consonância com padrões de excelência e a sustentabilidade
das unidades assistenciais de ensino. A mudança de cultura organizacional, que promove integração e colaboração
entre unidades assistenciais e acadêmicas de diversas áreas da UFRJ, assumindo o caráter sinérgico e universalista
nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, assistência em saúde e no gerenciamento/administração,
resgatando o protagonismo da UFRJ e a liderança na formação de profissionais de alto padrão para as áreas da
saúde e afins.
Na produção do conhecimento, o maior investimento e ganho exponencial encontra-se na articulação entre ensino,
pesquisa e extensão universitária em consonância com os interesses público-sociais e estratégicos do Sistema
Único de Saúde, fortalecendo a produção científica, o desenvolvimento tecnológico e a assistência em saúde numa
estreita integração entre a Universidade, a sociedade e o SUS.
A opção por um modelo integrador está na concepção administrativa e de gestão que orienta o conceito de
Complexo Hospitalar, que pressupõe a operação em rede, de caráter colaborativo, inter-relacional, o que significa a
interligação entre partes autônomas, com interdependência entre elas. O modelo de gestão proposto reconhece as
especificidades e a autonomia de cada uma das unidades para assegurar o caráter de excelência preconizado em
seus respectivos planos de desenvolvimento institucionais. Cada unidade, operando em rede, assume um caráter
sinérgico – complementar, substitutivo ou colaborativo, no processo de cuidar e formar, permitindo maior integração
entre processos, dinâmicas e produções. Este tem sido o maior desafio considerando a necessária redefinição de
perfis assistenciais, de clientela e seus parque tecnológico.
Missão: Exercer a governança junto às unidades assistenciais de ensino que compõe o CH-UFRJ, fortalecendo as
estruturas administrativas e assistenciais, visando impulsionando o ensino, pesquisa, extensão, gestão e assistência
à saúde de excelência e no desenvolvendo de novas tecnologias em saúde.
Visão: Ser um núcleo de excelência em Governança em Saúde nas unidades assistenciais de ensino da UFRJ nos
próximos 5 anos.
Valores: Eticidade, qualidade Social, equidade, excelência e autonomia
Princípios: universalidade, eficiência, efetividade, economicidade, unidade, integração
Governança no Complexo Hospitalar
Os macroprocessos do CH estão estruturado na Governança, compreendendo essencialmente a proposição de
políticas estratégicas, mecanismos de liderança, de acompanhamento, estratégia e controle para avaliar, direcionar
e monitorar a atuação da gestão das unidade no intuito de apoiar a tomada de decisão e a execução de políticas
estratégicas para a instituição (de saúde e educação), assim como à prestação de serviços de interesse da
sociedade.
Portanto, a governança se ocupa em formular e conduzir as Políticas Estratégicas do Complexo Hospitalar, tais
como: de Informação e informática em saúde, com a implementação de sistema de informação de gestão hospitalar
único (AGHUse), criação do Núcleo de sistemas informacionais em saúde que reúne, além do AGHUse, os sistemas
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de informação em saúde do SUS (SIS-DATASUS); Núcleo de informação em saúde atuando na análise e difusão
dos dados produzido que venha subsidiar o ensino, pesquisa, gestão e assistência e; Núcleo de comunicação com
atuação na relação com a sociedade. A Política de desenvolvimentos de pessoas, articula as unidade acadêmicas
e assistenciais na produção de conhecimento, formação e qualificação profissional (stricto e lato sensu), tanto da
UFRJ como para o SUS. Atua na implementação de políticas de recursos estratégicos como: recursos humanos,
insumos e infra-estrutura, na formulação e adoção de políticas de compliance e accountability.
Estratégia de Atuação
O Complexo Hospitalar vem atuando no modelo colaborativo e participativo de gestão, considerando a
capacidade/expertise do corpo técnico de cada unidade. Várias ações foram implementadas para reduzir a distância
entre os processos decisórios e a execução de ações estratégicas, agendas regulares de reuniões, criação de
grupos envolvendo especialistas, comissões permanentes para desenvolvimento de soluções e padronizações de
processos, adoção de instrumentos e estratégias de comunicação eficientes e ágeis. Pactuação e adoção de
políticas estratégicas, com compartilhamento de responsabilidades e atuação. Aprimoramento dos instrumentos de
relacionamento interinstitucionais, como contratos, convênios, pactos, entre outros. Representação e participação
em instâncias colegiadas de decisão e gestão do SUS.

Organograma
O Complexo Hospitalar da UFRJ, estrutura-se em rede, composto por todas as Unidades Universitárias ou Órgãos
Suplementares que prestam assistência de saúde a pacientes internados e/ou ambulatoriais. Essas unidades são,
no momento, 9 hospitais universitários. Além delas, o Complexo conta, com um escritório administrativo central que
tem, dentre outras finalidades: 1- promover a integração dessas unidades no âmbito administrativo, financeiro,
acadêmico e assistencial além de integrá-las com as demais unidades universitárias e órgãos suplementares da
UFRJ; e 2- promover a efetiva participação institucional da sociedade civil no diálogo sobre políticas e mecanismos
de credibilidade, prestação de contas e nos processos deliberativos estratégicos do CH-UFRJ.
Em face da autonomia de gestão que as unidades assistenciais possuem ante a administração geral da UFRJ, o
escritório central do Complexo Hospitalar não exerce junto a elas uma relação de hierarquia, mas de vinculação. O
escritório central busca atuar diretamente nos assuntos relativos a governança dos HUs, pelo planejamento,
monitoramento e busca de adequação das atividades dos HUs conforme o exigido pela Legislação, Regimento e
Acordos vigentes, e indiretamente nos processos de gestão, colaborando no esforço pela excelência dos processos.
Cada unidade, portanto, é responsável por sua gestão, amoldando os seus processos conforme a sua realidade, a
fim de executar as diretrizes do planejamento estratégico traçados pelo Complexo Hospitalar.
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Organograma Atual
O atual organograma do Complexo Hospitalar comporta a seguinte formação:
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Novo Organograma (Em Estudo)
A formação atual demonstra-se bastante conflitante com a atual realidade da UFRJ. Ainda que exista uma estrutura
de deliberação e coordenação projetada, constatou-se a falta do delineamento de uma estrutura diretiva, que
contemple a diversidade de atividades a serem desempenhadas pelo “escritório central”, necessária para um correto
funcionamento do CH-UFRJ. Busca-se, então, um novo arranjo modelo que ao mesmo tempo em que modernize e
fortaleça a estrutura diretiva, englobando o todo necessário, simplifique a estrutura de Deliberação e de
Coordenação.
A iniciativa de reestruturação do organograma do Complexo Hospitalar UFRJ pauta-se na identificação de
necessidades para que o CH-UFRJ possa realizar as atividades essenciais com eficiência. Enquanto estrutura
média da universidade, entende-se que o CH-UFRJ não atende apenas às unidades assistenciais ou à Reitoria,
mas a todo o arranjo institucional que envolve o parque tecnológico da saúde, a estreita relação com instituições
historicamente parceiras no desenvolvimento de tecnologias, conhecimento e formação de pessoas. Portanto, é
fundamental a estruturação de uma instância de execução viável, que aproxime as unidades técnico-administrativas
e acadêmicas com representatividade e atuação na gestão do Complexo Hospitalar.
A UFRJ possui sete Pró-Reitorias responsáveis pelas diferentes áreas da gestão universitária, contemplando
atividades administrativas e acadêmicas. Entretanto, apenas a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
(PR-3), gestora da Unidade Orçamentária possui, atualmente, participação direta na gestão do Complexo Hospitalar
UFRJ. A falta de representação de outras Pró-Reitorias dificulta, por vezes, a realização de uma gestão ágil,
integrada e unificada de processos importantes, como, por exemplo, a realização de compras de materiais
hospitalares. No presente momento, cada unidade assistencial realiza a sua própria gestão de estoque e compra
de material. Isso, contudo, acaba gerando disparidades nas compras de um mesmo item entre as unidades, atribuída
a diferença de portes. Uma gestão de compra unificada, por exemplo, permitiria otimizar recursos e processos,
obtendo ganhas em escala e escopo, com a redução dos custos, configurando hoje num grande desafio de gestão.
Para que esse tipo de iniciativa possa acontecer, porém, faz-se necessário que o Complexo Hospitalar tenha knowhow necessário sobre os processos de compras, orientado pela PR-6.
O modelo proposto, dessa forma, visa compartilhar a representatividade e responsabilidade na gestão do Complexo
Hospitalar com às Pró-Reitorias, permitindo assim que cada uma contribua com a sua expertise nos processos
cotidianos e influência no processo decisório sobre o planejamento estratégico traçados para o seu futuro.
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Objetivos e Metas

Relacionamento com o SUS
● Aprimoramento do diálogo entre as Unidades Hospitalares do CH e a gestão Estadual e Municipais
buscando melhor integração;
● Análise e avaliação das modalidade de contratualização e financiamento das unidades;
● Monitoramento dos Planos de Trabalho e relatórios de gestão;
● Acompanhamento dos processos de negociações e contratualização com o Sistema Único de Saúde (SUS)
na Complexo Hospitalar, com instalação de grupo de negociação..
Ensino
●

●
●
●

Ampliação do número de leitos e pacientes ambulatoriais para ensino em serviço a fim de aumentar o
número de alunos, mantendo-se a qualidade da formação de graduação e pós-graduação, incluindo a
residência médica e multiprofissional;
Promoção da interdisciplinaridade e da formação com base nos principais problemas de saúde do país;
Interação entre o aluno e as equipes multidisciplinar e multiprofissional e estreitamento do contato
aluno/professor/preceptor;
Intensificação do contato entre os alunos e as equipes de pesquisa, buscando uma maior formação de novos
pesquisadores.

Pesquisa
●
●
●

●
●

Aumento da quantidade de atendimentos a pacientes com as doenças mais prevalentes na sociedade e,
em consequência, formação de massa crítica com maior know-how sobre o estudo dessas doenças;
Acirramento da integração entre as pesquisas clínica e pré-clínica, através de programas institucionais,
interdisciplinares e multiprofissionais, tendo por base os principais problemas de saúde do país;
Estreitamento na colaboração com o SUS por meio do sistema de regulação que possibilite a construção
de uma base de dados de melhor qualidade, que possibilite o desenvolvimento de pesquisas úteis para o
sistema de saúde, especialmente relacionado à avaliação tecnológica em saúde;
Fortalecimento da capacidade de captação de recursos de pesquisa pela força institucional;
Manutenção do caráter público das pesquisas, frustrando a possibilidade de se utilizar a universidade
pública – UFRJ – para atender a entes heterônomos.

Extensão
● Ofertar à sociedade recursos tecnológicos de ponta em saúde, pessoal altamente qualificado, e maior
abrangência dos serviços ofertados;
● Complementaridade de serviços possibilitando uma melhor utilização das facilidades existentes e
consequente redução de custos pela otimização do seu uso;
● Melhoria da qualidade dos serviços;
● Alargamento da oferta de cursos de atualização para profissionais de saúde e áreas afins;
● Possibilidade de desenvolvimento de programas de prevenção de doenças em comunidades pré-definidas;
● Desenvolvimento das aplicações da telemedicina.
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Gestão
●
●
●
●
●
●
●
●

Planejamento orçamentário conjunto entre todas as Unidades Hospitalares através da unidade
orçamentária única do Complexo Hospitalar;
Estabelecimento de orçamentos para as unidades hospitalares, tornando-as gestoras de suas
partes;
Planejamento para unificação das compras de materiais médico-hospitalares, através da unidade
central;
Racionalização de recursos materiais e intelectuais;
Complementaridade de serviços assistenciais prestados nas unidades hospitalares;
Definição e dimensionamento racional do quadro de pessoal para o conjunto de unidade;
Corroborar a atuação gerencial da Universidade na área hospitalar;
Demonstrar a capacidade de inovar e a importância dos hospitais universitários para o sistema de
saúde e formação de pessoal em diversas áreas do conhecimento.

Medidas e Projetos Implementados em 2018
Os hospitais da UFRJ funcionam como modelos de referência para áreas como psiquiatria, ginecologia e obstetrícia,
pediatria e enfermagem, entre outras. Atendem à população do Rio de Janeiro com resultados anuais expressivos,
mesmo diante de problemas críticos de subfinancimaneto de décadas para infraestrutura e, mais recentemente, de
cortes orçamentários para custeio e investimento, nos últimos quatro anos.
A partir de meados de 2017 e no curso de 2018, diversas ações fortaleceram a base do CH, como o
dimensionamento de pessoal para a Unidade Assistencial de Ensino (UnAE/CH-UFRJ), o processo de
contratualização, a representação junto ao órgão de controle e a implantação do sistema único de informação
hospitalar – Aplicativo de Gestão Hospitalar Universitário (AGHUse/CH-UFRJ).
A modalidade de contratualização única proporciona o planejamento integrado entre as unidades, potencializando
a oferta de serviços complementares entre unidades, a racionalização do uso dos recursos e imprimindo maior
efetividade e a padronização/ganho de escopo e escala dos serviços disponíveis na rede do CH-UFRJ. A
contratualização geral permite avanços na melhor definição institucional da missão das unidades assistenciais de
ensino no CH e nos serviços existentes de interesse para a formação e o atendimento das demandas do SUS.
O avanço na integração acadêmico-assistencial, organizativa do processo de atuação do ensino e pesquisa nas
unidades assistenciais, apresentou resultados relevantes com ações efetivas de dimensionamento de pessoas, na
definição de estruturas adequadas às atividades de ensino e assistenciais, o importante impacto na articulação e
fomenta da qualificação dos profissionais/preceptores, além da influência do serviço na discussão sobre
instrumentos e métodos do ensino em serviço. Um dos saldos positivos foram a criação e formalização de grupos
de coordenação ensino-serviço entre as unidades acadêmicas e assistenciais - Enfermagem, Farmácia, Nutrição,
Serviço Social e Psicologia, com a finalidade de construir uma agenda de desenvolvimento dos serviços e melhorias
na qualidade do ensino. É considerada uma grande conquista dessas categorias que se viram pertencentes a uma
única base institucional.
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O dimensionamento de pessoal do Complexo Hospitalar, objetivando o cumprimento da ação judicial que determina
a integral substituição dos extraquadro por servidores RJU ou por contratos CTU, concomitantemente à
intensificação de concursos de servidores, encontra-se em fase de conclusão.No entanto podemos afirmar que já
teve influência na adoção de cultura de planejamento, na revisão de processos de trabalha em atividades fim, além
de promover o envolvimento da área acadêmica e assistencial do desenvolvimento de metodologias, na construção
de parâmetros adequados à cada área e no aprimoramento dos instrumentos disponíveis. Quanto a despesa anual
com pessoal extra quadro, ela é da ordem R$ 30 milhões/ano e a meta é reduzir, a pelo menos, 50%. - (Ref.:
Publicação da proposta Orçamentária da UFRJ 2018).
Em relação à melhoria no atendimento à população, a UFRJ vem trabalhando junto à Secretaria Municipal de Saúde
a proposta de um modelo que solucione o alto índice de absenteísmo de pacientes, o que interfere na fila de
atendimentos. Há registros de até 60% de não comparecimento a consultas reguladas pelo Sistema de centrais de
Regulação do SUS (Sisreg). Atenção primária, regulação e atenção especializada estão nessa discussão de novo
modelo.
Também está em fase de implantação na UFRJ o sistema AGHUse, considerado como software referencial no
Brasil, para a gestão de hospitais universitários. Desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, permite
registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio à assistência de forma integrada, com o objetivo de
melhorar o atendimento ao paciente, o acesso à pesquisa e a gestão administrativa da instituição. A primeira unidade
com acesso ao sistema foi o Instituto de Psiquiatria da UFRJ (Ipub) e o próximo a adotar o sistema será o HUCFF.

Planejamento para 2019
Desafios importantes estão na pauta do Planejamento de 2019, a começar pela incorporação da cultura de
planejamento integrado e participativo, sob a coordenação do “escritório central” do Complexo Hospitalar, com a
instituição de um calendário de atividades neste sentido. Uma das metas desse processo será a realização do
planejamento integrado de compras, almoxarifado, exames clínicos, farmácia, a começar pela integração de
processos que estão sendo enfrentados, e, conforme propugna no PDI, poderão avançar de modo resoluto neste
ano. Iniciativas importantes, como a volta das unidades acadêmicas ao cotidiano do HUCFF, já são uma realidade.
A busca de recursos de investimento para a melhoria da infraestrutura das unidades acadêmico-assistenciais, esta
estruturado em projetos de melhorias do parque tecnologico-assistencial das unidades, à considerar o contexto
político brasileiro. Contudo,vale ressaltar que ações localizadas têm produzido mudanças efetivas e mensuráveis,
como as reformas emergenciais, a retomada de leitos gerais em todos os hospitais e de Centros de Terapia Intensiva
(CTIs) no HUCFF e o melhor planejamento das atividades assistenciais e formativas.
Modernizar o parque de TIC da UFRJ com impacto direto na capacidade de implantação, manutenção e
sustentabilidade dos sistemas de informação em saúde da UFRJ e do SUS, de interesse do CH-UFRJ. Assim como
a modernização da infra estrutura de TI de todas as unidades do CH, contemplando aspectos relacionados à
segurança, manutenção e qualificação profissional.
Dar seguimento ao processo de implantação do AGHUse em todas as unidades será prioridade e garantia da
melhoria dos processos formativos, assistenciais, econômicos, de gestão e principalmente de maior capacidade de
recuperação dos padrões de excelência da UFRJ na área de saude
Em suma, as bases fundamentais do CH estão sendo erigidas, possibilitando novos passos em sua conformação
institucional, organizativa e acadêmica.
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Relatório Geral de Obras
Escritório Técnico da Universidade - ETU
Coordenação de Planejamento e Controle - COPLAN

1

Escola de Música – Instalações Elétricas

Objeto:

Andamento no prazo

Contratação emergencial de empresa
especializada para execução de obra de
engenharia para reforma das instalações elétricas
da Escola de Música, com execução do novo
painel de entrada e da distribuição do térreo do
prédio principal, incluindo a elaboração de Projeto
Básico, Executivo e “As-Built”.

Descrição da Situação :
Local:

Centro

Processo:

23079.050910/2018-62

Empresa:

Espectro Engenharia LTDA

Contrato:

05/2019

Modalidade da Licitação:

Dispensa de Licitação

Valor Contratual:

R$ 379.405,02

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 379.405,02

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

28/01/2019
R$ 339.080,13 (89,37 %)
26/07/2019
26/07/2019
180 dias
180 dias

Fonte de Informação:

Paulo Roberto Tavares Bellinha

Comissão de Fiscalização:

Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
Bruno Cesar dos Santos
Fernando Dias da Silva
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2

HESFA – Instalação de Elevadores

Andamento no prazo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o
fornecimento e instalação de elevadores, com
prestação de serviço de manutenção preventiva e
corretiva no periodo de garantia e execução de
serviços comuns de engenharia complementares
para a instalação, no Instituto de Atenção à Saúde
São Francisco de Assis - HESFA

Descrição da Situação :

Estrutura metálica concluída, vedações da torre em
execução. Modelo do elevador em análise pela
fiscalização

Local:
Processo:
Empresa:
Licitação:
Contrato:
Modalidade da Licitação:
Regime:
Valor Contratual:
Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):
Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

Centro
23079.036176/2018-29
Studio G Construtora LTDA
26/2018
47/2018
Dispensa de Licitação
Empreitada por Preço Global
R$ 528.704,34
R$ 528.704,34
28/12/2018
R$ 397.855,20 (75,25 %)
07/10/2020
07/10/2020
650 dias
650 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Felipe Nunes Santos
Eliara Beck Souza
Fabio Fernandes de Barros
Felipe Nunes Santos
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3

Manutenção Coberturas -Palácio
Universitário, HESFA, Escola de Música

Andamento no prazo

Objeto:

Contratação de serviços comuns de engenharia, de
natureza continuada, para manutenção preventiva e
corretiva das coberturas de três imóveis tombados
da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São
Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM)

Descrição da Situação :

Manutenção preventiva em andamento; manutenção
corretiva em calhas e rufos do telhado sob o órgão
Tamburini da Escola de Música

Local:

Centro

Processo:

23079.005624/2016-81

Empresa:

Studio G Construtora LTDA

Licitação:

23/2017

Contrato:

02/2018

Modalidade da Licitação:

Pregão

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 500.640,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 500.640,00

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

01/03/2018
R$ 330.571,21 (66,03 %)
01/03/2019
01/03/2019
366 dias
366 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Felipe Nunes Santos

Comissão de Fiscalização:

Felipe Nunes Santos
Diogo Carlos Brandão Albergaria
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4

Museu Nacional – Salvamento Emergencial

Andamento no prazo

Objeto:

Contratação emergencial de empresa especializada
em restauro para elaboração de projetos básico e
executivo para os serviços de salvamento
emergencial do acervo histórico em prédio tombado,
com fornecimento e instalação de cobertura,
escoramento e retirada de escombros, no prédio do
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)

Descrição da Situação :

A contratada está realizando serviços finais da obra
constantes do Termo Aditivo 01/2019

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.046940/2018-74

Empresa:

Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia

Licitação:
Contrato:

31/2018

Modalidade da Licitação:

Dispensa de Licitação

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 8.998.057,66

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 8.998.057,66

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

21/09/2018
R$ 798.788,61 (8,88 %)
19/03/2019
18/04/2019
180 dias
210 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Agenor Ferreira de Sousa

Comissão de Fiscalização:
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5

Reitoria – Instalações Elétricas

Objeto:

Andamento no prazo

Contratação de empresa para execução de projeto
executivo, obra e serviços de engenharia destinados
à reforma
parcial das instalações elétricas e subestação do 9º
andar do edifício Jorge Machado Moreira - prédio da
Reitoria

Descrição da Situação :

A obra tem atrasos devidos às indefinições de
aprovações do projeto executivo além da obstrução
do SHAFT do 4ª
andar que está impedindo de avançar devidos à
instalação elétrica inadequada

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.018494/2017-27

Empresa:

3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA

Licitação:

02/2018

Contrato:

13/2018

Modalidade da Licitação:

RDC Eletrônico

Regime:

Empreitada por Preço
Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.479.374,67

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.479.374,67

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

23/07/2018
R$ 1.160.739,46 (78,46 %)
18/04/2019
18/04/2019
270 dias
270 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Thiago de Oliveira Ribeiro

Comissão de Fiscalização:
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6

Restauração do Prédio 4 do HESFA

Andamento no prazo

Objeto:

Contratação de empresa especializada para
execução de obras de restauração dos telhados e
fachadas do prédio 4 do HESFA e recuperação
estrutural dos prédios 2 e 3

Descrição da Situação :

Finalização da Pintura da Fachada do Prédio 04.
Substituição dos barrotes principais e secundários do
prédio 02

Local:

Centro

Processo:

23079.010588/2015-96

Empresa:

Studio G Construtora LTDA

Licitação:

01/2016

Contrato:

42/2017

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 1.575.112,45

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.575.112,45

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

08/05/2018
R$ 361.637,47 (22,96 %)
01/07/2019
01/07/2019
420 dias
420 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Agenor Ferreira de Sousa

Comissão de Fiscalização:

Agenor Ferreira de Sousa
Igor Wenderoschy de Matos
Felipe Nunes Santos
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7

Alojamento Estudantil - Módulos

Andamento no prazo

Objeto:

Elaboração de projetos básico e executivo e
execução de obra e serviços de engenharia
destinados à construção de Alojamento
Estudantil

Descrição da Situação :

Situação do contrato está indeﬁnido até a
presente data, o processo está com o procurador
para decisão quanto ao desfecho da obra

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.057597/2016-21

Empresa:

Innova Rio Engenharia e Construções LTDA

Licitação:

02/2016

Contrato:

64/2016

Modalidade da Licitação:

RDC Eletrônico

Regime:

Contratação Integrada

Valor Contratual:

R$ 7.669.000,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 7.669.000,00

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

26/08/2016
R$ 2.876.032,21 (37,50 %)
22/05/2017
04/02/2019
270 dias
893 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro

Comissão de Fiscalização:

Marlon Lacerda França
Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
Fernando Dias da Silva
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8

Instalações Hidráulicas Edifício JMM
(Reitoria)

Andamento no prazo

Objeto:

Elaboração de projeto executivo e execução de
obra de reforma parcial das instalações
hidráulicas de água fria do prédio Jorge
Machado Moreira - Prédio da Reitoria da UFRJ RJ

Descrição da Situação :

Será iniciada a execução do barrilete e ligação
elétrica das bombas.Aguarda-se junto a
Procuradoria a formalização de Termo Aditivo
de prazo de 90 dias, para compensar atrasos na
execução devido ao estado de deterioração das
tubulações de esgoto encontradas no shaft e a
necessidade de sua recomposição

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.018500/2017-46

Empresa:

PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Licitação:

04/2018

Contrato:

32/2018

Modalidade da Licitação:

Pregão

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 265.175,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 265.175,00

Início Contratual:

01/10/2018

Saldo:

R$ 225.598,97 (85,08 %)

Término Contratual:

28/04/2019

Término Contratual Aditivado:

27/07/2019

Prazo Contratual:
Prazo Total:

210 dias
300 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Thiago de Oliveira Ribeiro

Comissão de Fiscalização:

Thiago de Oliveira Ribeiro
Aline Braga de Oliveira
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9

Palácio Universitário – Telhados e
Fachadas

Andamento no prazo

Objeto:

Elaboração de projeto executivo e execução de
obra referente a restauração de telhados e
fachadas do Palácio Universitário

Descrição da Situação :

Aguardando aprovação do Termo Aditivo 03

Local:

Urca, Praia Vermelha

Processo:

23079.024700/2014-95

Empresa:

Construtora Biapó LTDA

Licitação:

06/2014

Contrato:

14/2015

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 17.609.719,67

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 21.908.977,30

Início Contratual:

25/05/2015

Saldo:

R$ 207.873,77 (0,95 %)

Término Contratual:

05/09/2018

Término Contratual Aditivado:

02/02/2019

Prazo Contratual:

1200 dias

Prazo Total:

1350 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Agenor Ferreira de Sousa

Comissão de Fiscalização:

Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
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10

Biblioteca Unificada do CT

Paralisada

Objeto:

Elaboração de projetos executivos e construção
da Biblioteca Uniﬁcada do Centro de Tecnologia

Descrição da Situação :

O contrato encontra-se paralisado, aguardando a
entrega das modiﬁcações do projeto a serem
realizados pelo CT para a atualização do
orçamento e retomada da obra

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.015959/2010-13

Empresa:

CP 2 Engenharia LTDA

Licitação:

02/2011

Contrato:

27/2011

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 11.874.657,25

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 11.874.657,25

Início Contratual:

01/06/2011

Saldo:

R$ 7.491.361,72 (63,28 %)

Término Contratual:

20/05/2013

Término Contratual Aditivado:

21/03/2016

Prazo Contratual:

720 dias

Prazo Total:

1756 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Albertino Alves Ribeiro

Comissão de Fiscalização:
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Sistema Fotovoltaico – Bloco M/CT

Paralisada

Objeto:

Elaboração de projeto executivo e construção de
sistema fotovoltaico, incluso fornecimento
integral de materiais, softwares, equipamentos,
mão de obra, serviços de instalação e
engenharia, procedimentos de conexão à rede
perante a concessionária

Descrição da Situação :

Aguardando a formulação de aditivos contratuais

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.000644/2017-46

Empresa:

DMS Engenharia Elétrica

Licitação:

46/2017

Contrato:

168/2018

Modalidade da Licitação:

Seleção Pública de Fornecedores

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 1.252.248,17

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.252.248,17

Início Contratual:

24/05/2018

Saldo:

R$ 198.612,56 (15,86 %)

Término Contratual:

15/09/2019

Término Contratual Aditivado:

15/09/2019

Prazo Contratual:

480 dias

Prazo Total:

480 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Fernando Dias da Silva

Comissão de Fiscalização:

Kelly Cristina Okuma
Fernando Dias da Silva
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Sistema Fotovoltaico – COPPE

Paralisada

Objeto:

Serviço de elaboração de projeto executivo e
construção de sistema fotovoltaico, incluso
fornecimento integral de materiais, softwares,
equipamentos, mão de obra, serviços de
instalação e engenharia - COPPE/UFRJ

Descrição da Situação :

A empresa está formalizando o termo aditivo de
preço para executar as pendências apontadas
pela concessionária

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.004230/2017-96

Empresa:

Engie Geração Solar Distribuída S.A.

Licitação:

30/2017

Contrato:

GESUP Nº 310/2017

Modalidade da Licitação:

Seleção Pública de Fornecedores

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 1.318.041,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.318.041,00

Início Contratual:

19/10/2017

Saldo:

R$ 29.937,71 (2,27 %)

Término Contratual:

16/04/2018

Término Contratual Aditivado:

19/01/2019

Prazo Contratual:

180 dias

Prazo Total:

458 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Fernando Dias da Silva

Comissão de Fiscalização:

Fernando Dias da Silva
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Subestação Zona Industrial UFRJ

Paralisada

Objeto:

Fornecimento dos materiais, adequação e
modernização do sistema elétrico de média
tensão da Subestação Zona Industrial da UFRJ

Descrição da Situação :

Estamos aguardando a execução dos serviços
aditados da empresa ENGIE, assim chamar a
Light para remanejar os cabos para a instalação
da cabine blindada e com isso retomar o
contrato da Torres

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.016448/2017-93

Empresa:

TORRES Manutenção e Instalações Elétricas
LTDA

Licitação:

30/2016

Contrato:

GESUP Nº 323/2016

Modalidade da Licitação:

Seleção Pública de Fornecedores

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 527.227,96

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 527.227,96

Início Contratual:

30/03/2017

Saldo:

R$ 93.475,36 (17,73 %)

Término Contratual:

26/08/2017

Término Contratual Aditivado:

26/08/2017

Prazo Contratual:

150 dias

Prazo Total:

150 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Fernando Dias da Silva

Comissão de Fiscalização:

Fernando Dias da Silva
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Biotério do NUPEM

Concluída

Objeto:

Execução de obra de engenharia e serviços de
instalação elétrica e hidrossanitárias para
construção de biotério do Núcleo de Pesquisas
em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental
de Macaé - NUPEM/UFRJ

Descrição da Situação :

Obra concluída com aceite deﬁnitivo

Local:

Macaé

Processo:

23079.049404/2010-20

Empresa:

Valenge Engenharia LTDA

Licitação:

08/2011

Contrato:

73/2011

Modalidade da Licitação:

Tomada de Preços

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 162.695,93

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 202.482,22

Início Contratual:

30/12/2011

Saldo:

R$ 2.024,07 (1,00 %)

Término Contratual:

30/07/2012

Término Contratual Aditivado:

27/11/2012

Prazo Contratual:

214 dias

Prazo Total:

334 dias

Data de Aceitação:

27/04/2013

Fonte de Informação:

Sergio Ricardo de Souza e Silva

Comissão de Fiscalização:

Sergio Ricardo de Souza e Silva
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Canecão – Substituição das Telhas

Concluída

Objeto:

Execução da 1ª etapa das obras de reforma do
prédio do Canecão UFRJ

Descrição da Situação :

Obra concluída com aceite deﬁnitivo

Local:

Botafogo

Processo:

23079.022664/2012-00

Empresa:

Engenew Engenharia LTDA

Licitação:

14/2012

Contrato:

67/2012

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 377.849,26

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 468.357,36

Início Contratual:

10/12/2012

Saldo:

R$ -0,05 (-0,00 %)

Término Contratual:

06/08/2013

Término Contratual Aditivado:

03/02/2018

Prazo Contratual:

240 dias

Prazo Total:

1882 dias

Data de Aceitação:

02/02/2018

Fonte de Informação:

Sergio Ricardo de Souza e Silva

Comissão de Fiscalização:

Antônio Carlos Dias Rodrigues
Sergio Ricardo de Souza e Silva
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Complexo Acadêmico CFCH-CCJECLA/UFRJ

Concluída

Objeto:

Construção de ediﬁcação do complexo
acadêmico CFCH-CCJE-CLA/UFRJ (fase 1 fundações e estruturas)

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido,
aguardando trâmites administrativos da PR6
(Fiscalização de Contratos) para pagamento do
último faturamento para conclusão e ﬁnalização
do contrato

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.048185/2010-52

Empresa:

Espectro Engenharia LTDA

Licitação:

11/2011

Contrato:

72/2011

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 38.109.957,22

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 55.278.215,98

Início Contratual:

30/12/2011

Saldo:

R$ 1.837.487,52 (3,32 %)

Término Contratual:

21/02/2013

Término Contratual Aditivado:

03/02/2019

Prazo Contratual:

420 dias

Prazo Total:

2593 dias

Data de Aceitação:

17/12/2018

Fonte de Informação:

Marlon Lacerda França

Comissão de Fiscalização:

Antônio Carlos Dias Rodrigues
Marlon Lacerda França
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Complexo Estudantil CT/CCMN – 1ª Etapa

Concluída

Objeto:

Elaboração de projetos executivos e construção
do Complexo Estudantil (residências e
restaurante) do Centro de Tecnologia/CT - Centro
de Ciências Matemáticas e da Natureza/CCMN

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.014719/2010-74

Empresa:

Ibeg Engenharia e Construções LTDA

Licitação:

11/2010

Contrato:

07/2011

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 2.533.547,40

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 3.256.467,27

Início Contratual:

14/03/2011

Saldo:

R$ 35.228,33 (1,08 %)

Término Contratual:

07/01/2012

Término Contratual Aditivado:

11/04/2013

Prazo Contratual:

300 dias

Prazo Total:

760 dias

Data de Aceitação:

05/04/2013

Fonte de Informação:

Harley Alves da Mata Bacelar

Comissão de Fiscalização:

Harley Alves da Mata Bacelar
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CRM – 3ª Etapa

Objeto:

Concluída
Execução de obra referente à terceira etapa das
obras de construção do Centro de Referência da
Mulher - CRM

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.034715/2012-38

Empresa:

Engenew Engenharia LTDA

Licitação:

18/2012

Contrato:

71/2012

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 2.980.563,77

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 3.521.425,74

Início Contratual:

29/11/2012

Saldo:

R$ 18.007,20 (0,51 %)

Término Contratual:

27/04/2013

Término Contratual Aditivado:

29/03/2016

Prazo Contratual:

150 dias

Prazo Total:

1217 dias

Data de Aceitação:

30/03/2016

Fonte de Informação:

Kelly Cristina Okuma

Comissão de Fiscalização:

Antônio Carlos Dias Rodrigues
Kelly Cristina Okuma
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Escada Externa – Instituto de Matemática

Objeto:

Concluída

Construção da escada externa de emergência
em complementação aos serviços executados
na 1ª (primeira) etapa do Instituto de Matemática
- UFRJ

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.049680/2011-88

Empresa:

Construtora Plural LTDA - EPP

Licitação:

17/2012

Contrato:

75/2012

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 381.440,68

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 317.625,01

Início Contratual:

28/12/2012

Saldo:

R$ 34.444,10 (10,84 %)

Término Contratual:

24/08/2013

Término Contratual Aditivado:

23/09/2013

Prazo Contratual:

240 dias

Prazo Total:

270 dias

Data de Aceitação:

23/09/2013

Fonte de Informação:

Thiago de Oliveira Ribeiro

Comissão de Fiscalização:

Thiago de Oliveira Ribeiro
João Roberto Nunes
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Escola de Música

Objeto:

Concluída
Execução de mapeamento de danos e
desenvolvimento de projeto executivo de
restauração dos telhados e fachadas do
pavilhão de aulas e prédio principal da Escola
de Música/UFRJ

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Centro

Processo:

23079.044167/2014-88

Empresa:

Studio G Construtora LTDA

Licitação:

04/2014

Contrato:

90/2014

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.427.629,95

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.657.060,37

Início Contratual:

10/12/2014

Saldo:

R$ 1.672,32 (0,10 %)

Término Contratual:

03/03/2016

Término Contratual Aditivado:

21/12/2016

Prazo Contratual:

450 dias

Prazo Total:

743 dias

Data de Aceitação:

21/12/2016

Fonte de Informação:

Agenor Ferreira de Sousa

Comissão de Fiscalização:

Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
Mauricio Marinho Alves de Castilho
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Escola de Serviço Social - Acessibilidade

Objeto:

Concluída

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de
obra de Reforma do Prédio Principal e Anexo,
para adequação à acessibilidade motora,
visando atender as necessidades da Escola de
Serviço Social - ESS

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Urca, Praia Vermelha

Processo:

23079.019866/2011-67

Empresa:

RWZ Comércio e Serviços LTDA

Licitação:

14/2011

Contrato:

74/2011

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 139.312,99

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 167.844,24

Início Contratual:

30/12/2011

Saldo:

R$ 0,00 (0,00 %)

Término Contratual:

26/07/2012

Término Contratual Aditivado:

16/05/2017

Prazo Contratual:

210 dias

Prazo Total:

1965 dias

Data de Aceitação:

16/05/2017

Fonte de Informação:

Sergio Ricardo de Souza e Silva

Comissão de Fiscalização:

Sergio Ricardo de Souza e Silva

Renata de Brito Rocha
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Expansão Acadêmica – Praia Vermelha

Objeto:

Concluída

Elaboração/execução de projetos executivos e
de obra referente à reforma de ediﬁcação
destinada à expansão acadêmica no campus da
praia vermelha

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Urca, Praia Vermelha

Processo:

23079.053017/2016-27

Empresa:

Felipe & Vissotto Serviços Prediais LTDA - EPP

Licitação:

07/2012

Contrato:

68/2012

Modalidade da Licitação:

Tomada de Preços

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.068.669,69

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.339.953,42

Início Contratual:

10/12/2012

Saldo:

R$ 0,00 (0,00 %)

Término Contratual:

05/09/2013

Término Contratual Aditivado:

01/03/2017

Prazo Contratual:

270 dias

Prazo Total:

1543 dias

Data de Aceitação:

02/03/2017

Fonte de Informação:

Sergio Ricardo de Souza e Silva

Comissão de Fiscalização:

Antônio Carlos Dias Rodrigues
Sergio Ricardo de Souza e Silva
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Expansão do ETU

Concluída

Objeto:

Execução de obra referente à expansão da área
ocupada pelo ETU no prédio da Prefeitura
Universitária

Descrição da Situação :

Obra concluída com Aceite Deﬁnitivo já emitido

Local:

Cidade Universitária

Processo:

23079.057152/2016-41

Empresa:

Progecon Engenharia LTDA

Licitação:

03/2014

Contrato:

58/2014

Modalidade da Licitação:

Tomada de Preços

Regime:

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 905.440,11

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.001.941,85

Início Contratual:

01/08/2014

Saldo:

R$ -0,02 (-0,00 %)

Término Contratual:

25/08/2015

Término Contratual Aditivado:

14/06/2017

Prazo Contratual:

390 dias

Prazo Total:

1049 dias

Data de Aceitação:

14/06/2017

Fonte de Informação:

Kelly Cristina Okuma

Comissão de Fiscalização:

Antônio Carlos Dias Rodrigues
Sergio Ricardo de Souza e Silva
Kelly Cristina Okuma
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HESFA – Anel de Infraestrutura

Objeto:

Descrição da Situação:

Concluída

Execução de obras da 2ª(segunda) etapa de
implantação do anel de infraestrutura do Hospital
Escola São Francisco de Assis (HESFA)
Obra concluída com aceite definitivo.

Local:

Centro

Processo:

23079.057153/2016-96

Empresa:

Camara Costa Engenharia Integrada e Projetos
Ltda - EPP

Licitação:

04/2015

Contrato:

12/2016

Modalidade da Licitação:

Concorrência

Regime:

-

Valor Contratual:

R$ 2.712.879,48

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 3.223.307,32

Início Contratual:
Saldo
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

29/02/2016
R$ -0,03 (-0,00 %)
24/12/2016
24/12/2017
300 dias
665 dias
18/12/2017
Agenor Ferreira de Sousa
Agenor Ferreira de Sousa
Eliara Beck Souza
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Objeto:

Descrição da Situação:
Local:

Processo:
Empresa:

HESFA - Escoramento de laje
(Emergencial)

contratação, em caráter emergencial, de empresa
especializada em obras e escoramento de estruturas
em concreto armado para execução das obras
emergenciais de escoramento da laje superior do
prédio 5 do Hospital Escola São Francisco de Assis HESFA/UFRJ.
Obra concluída com aceite definitivo
Centro

23079.010204/2018-88
Studio G Construtora LTDA .

Licitação:

00/0000

Contrato:

08/2018

Modalidade da Licitação:
Regime:

Dispensa de Licitação

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 100.585,62

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 100.585,62

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

02/05/2018
R$ 0,00 (0,00 %)
31/05/2018
31/05/2018
30 dias
30 dias
01/07/2018
Lais Lucena de Lima
-
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Objeto:

Descrição da Situação:
Local:

Processo:
Empresa:

HESFA - Esquadrias

Obras de restauração das esquadrias dos prédios 1,
2, 3, 5 e 6 do HESFA
Obra concluída com aceite definitivo
Centro

23079.052335/2014-17
Studio G Construtora LTDA.

Licitação:

02/2016

Contrato:

29/2017

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.526.204,92

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.573.819,20

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

05/06/2017
R$ 26.674,71 (1,69 %)
30/05/2018
29/07/2018
360 dias
420 dias
30/07/2018
Agenor Ferreira de Sousa
Eliara Beck Souza
Paulo Roberto Tavares Bellinha
Igor Wenderoschy de Matos
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HESFA - Restauração dos Prédios 1,2,3,5 e
6

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:

Processo:
Empresa:

Execução de obra de engenharia referente à
recuperação de telhados, varandas e fachadas dos
prédios 1,2,3,5 e 6 do Hospital Escola São Francisco
de Assis - HESFA
Obra concluída com aceite definitivo

Centro

23079.036933/2011-07
Studio G Construtora LTDA.

Licitação:

15/2012

Contrato:

73/2012

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 3.251.753,46

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 3.251.753,46

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

17/12/2012
R$ 359.025,03 (8,36 %)
06/12/2014
06/03/2015
720 dias
810 dias
23/03/2015
Agenor Ferreira de Sousa
Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
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HESFA - Restauração Prédios 7 e 7A

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:

Processo:
Empresa:

Restauração Completa dos prédios 7 e 7A do
Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA
Aceite Definitivo Parcial emitido, aguardando PR-6
para orientações quanto às pendências contratuais e
judiciais
Centro

23079.057031/2016-08
Studio G Construtora LTDA.

Licitação:

02/2014

Contrato:

87/2014

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 5.962.671,41

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 6.056.162,67

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

01/12/2014
R$ 3.030.693,52 (50,04 %)
19/11/2016
30/07/2018
720 dias
1338 dias
30/07/2018
Agenor Ferreira de Sousa
Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
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Objeto:

Descrição da Situação:

Local:

Processo:
Empresa:

HESFA - Varandas

Execução de obra referente à 2ª etapa de
restauração de varandas e passarelas do HESFA.
Obra concluída com aceite definitivo

Centro

23079.053052/2016-46
Studio G Construtora LTDA.

Licitação:

01/2015

Contrato:

44/2015

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.537.297,27

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.668.169,76

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

06/07/2015
R$ 0,32 (0,00 %)
30/04/2016
11/11/2016
300 dias
495 dias
25/11/2016
Agenor Ferreira de Sousa
Agenor Ferreira de Sousa
Paulo Roberto Tavares Bellinha
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Hospital Universitário - Construção de
parede estrutural de

Concluída

contraventamento

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Construção de Parede Estrutural de
Contraventamento do prédio e da fachada do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ
Obra concluída com aceite definitivo

Cidade Universitária
23079.032653/2015-34
Engenew Engenharia LTDA.

Licitação:

02/2015

Contrato:

06/2016

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 6.226.844,36

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 6.226.844,36

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

26/04/2016
R$ 197.185,97 (3,17 %)
26/07/2017
24/10/2017
457 dias
547 dias
16/10/2017
João Roberto Nunes
João Roberto Nunes
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Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

LADETEC - 1ª Etapa

Execução de obra de engenharia referente à primeira
etapa das obras para construção do Laboratório de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) Instituto de Química/UFRJ.
Obra concluída com aceite definitivo

Cidade Universitária
23079.031768/2012-98
Studio G Construtora LTDA

Licitação:

12/2012

Contrato:

69/2012

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 2.024.794,18

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 2.003.192,11

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

11/12/2012
R$ 17.930,38 (0,90 %)
09/05/2013
07/08/2013
150 dias
240 dias
02/08/2013
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Antônio Carlos Dias Rodrigues
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Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

LADETEC - 2ª Etapa

Execução de Obras Referente à 2 Etapa da
Construção do Prédio do Ladetec do Instituto de
Química.
Obra concluída com aceite definitivo
Cidade Universitária
23079.041780/2012-10
Galcon Construções e Participações LTDA

Licitação:

22/2012

Contrato:

11/2013

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 15.066.089,99

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 17.241.799,13

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

18/02/2013
R$ 525.822,48 (3,05 %)
13/01/2014
30/03/2014
150 dias
240 dias
02/08/2013
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Antônio Carlos Dias Rodrigues
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Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

LADETEC - Etapa 3A

Etapa 3A - Serviços complementares - Instalação do
sistema de CO2 e outros serviços, das obras de
Construção do Laboratório de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico - Instituto de Química
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
LADETEC/IQ/UFRJ
Obra concluída com aceite definitivo.

Cidade Universitária
19.856-1
Atac Fire Extintores Comércio e Serviço Ltda.

Licitação:

01/2016

Contrato:

01/2016

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 4.859.633,47

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 4.870.554,13

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

18/02/2016
R$ 30.884,39 (0,63 %)
15/08/2016
19/11/2016
180 dias
180 dias
18/11/2016
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Harley Alves da Mata Bacelar
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Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

LADETEC – 3ª Etapa

Execução de obra de engenharia referente à 3ª
etapa da construção do prédio do LADETEC do
Instituto de Química.
Obra concluída com aceite definitivo.
Cidade Universitária
23079.048305/2013-55
Tensor Empreendimentos Imobiliários LTDA .

Licitação:

06/2013

Contrato:

14/2014

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 64.955.239,06

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 77.500.612,81

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

22/01/2014
R$ 1.067.683,38 (1,38 %)
18/10/2014
18/09/2016
270 dias
971 dias
09/04/2016
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Albertino Alves Ribeiro
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Renata de Brito Rocha
Miguel Fontes Pinheiro
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Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

LADETEC – 5ª Etapa

Execução da 5ª etapa das obras para construção do
Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico - LADETEC/UFRJ
Obra concluída com aceite definitivo.
Cidade Universitária
23079.053050/2016-57
Engenew Engenharia LTDA .

Licitação:

07/2015

Contrato:

14/2016

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 5.053.447,47

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 4.680.778,44

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

05/02/2016
R$ -0,00 (-0,00 %)
03/07/2016
03/07/2016
150 dias
270 dias
29/10/2016
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Thiago de Oliveira Ribeiro
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Luiz Eduardo Benevides Pequeno
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Museu Nacional - Instalação de tapumes

Objeto:

Concluída

Contratação emergencial do serviço de engenharia,
comnpreendendo fornecimento e instalação de
tapumes reforçados de proteção no perímetro do
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Urca, Praia Vermelha
23079.046306/2018-31
Construtora Biapó LTDA

Licitação:
Contrato:
Modalidade da Licitação:
Regime:

30/2018
Dispensa de Licitação

-

Valor Contratual:

R$ 147.594,98

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 147.594,98

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

14/09/2018
R$ 0,00 (0,00 %)
13/10/2018
13/10/2018
30 dias
30 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Agenor Ferreira de Sousa
Agenor Ferreira de Sousa
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Reforma do Alojamento Estudantil

Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

Execução de obra de engenharia referente à reforma
dos halls, escadas e pavimentos do Alojamento
Estudantil da UFRJ, incluindo Projeto Executivo
Obra concluída com aceite definitivo emitido
Cidade Universitária
23079.046306/2018-31
Engenew Engenharia LTDA

Licitação:

19/2012

Contrato:

18/2013

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 8.004.879,45

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 8.539.919,81

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

08/03/2013
R$ 41.456,14 (0,49 %)
28/10/2014
25/10/2018
600 dias
2058 dias
17/09/2018
Thiago de Oliveira Ribeiro
Thiago de Oliveira Ribeiro
João Roberto Nunes
Hugo Couto Tavares Vargas
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Reitoria - Recuperação Estrutural e
Reforma

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Contratação de empresa especializada para
elaboração de projeto executivo, obra e serviços de
engenharia para reforço e recuperação estrutural no
8º andar e reforma no 7º andar do prédio Jorge
Machado Moreira (Reitoria da UFRJ), no Campus da
Cidade Universitária.
Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
emitidos.
Cidade Universitária
23079.002916/2017-42
Retrofit Engenharia de Serviços EIRELI

Licitação:

01/2017

Contrato:

68/2017

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.026.081,14

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.079.683,44

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

08/01/2018
R$ 100,00 (0,01 %)
08/09/2018
08/10/2018
244 dias
274 dias
08/10/2018
Thiago de Oliveira Ribeiro
Agenor Ferreira de Sousa
Thiago de Oliveira Ribeiro
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Renato Matos Pereira Novaes
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Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Santa Cruz da Serra

Contratação de empresa para elaboração de projetos
básicos, executivos e a execução de obras e
serviços de engenharia, necessários à reforma e
adequação das edificações 5,6 e 7 e à construção de
infraestrutura hidrossanitária e elétrica para o futuro
campus.
O contrato caminha para o aceite definitivo e
encerramento, houve detecção de omissões de
escopo acima do possível de ser alvo de aditivos
contratuais, estes já foram listados e providências
foram solicitadas.
Xerém
23079.035598/2015-34
Tratec Construções LTDA - EPP

Licitação:

01/2017

Contrato:

36/2017

Modalidade da Licitação:
Regime:

RDC Eletrônico

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.600.000,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 2.056.052,34

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

24/08/2017
R$ 278.392,56 (13,54 %)
20/01/2018
31/03/2019
585 dias
274 dias
31/01/2019
João Roberto Nunes
João Roberto Nunes
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Sondagem - Alojamento - Largo Wanda de
Oliveira

Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

Execução de Sondagem à percussão em terreno
seco situado no Largo Wanda de Oliveira
Obra concluída
Cidade Universitária
23079.017649/2018-99
SOLOTESTE ENGENHARIA

Licitação:

00/0000

Contrato:

0000000000000000000

Modalidade da Licitação:
Regime:

Dispensa de Licitação

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 17.327,10

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 17.327,10

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:

Concluída

10/08/2018
R$ 7.657,18 (44,19 %)
05/02/2019
05/02/2019
180 dias
180 dias

Data de Aceitação:
Fonte de Informação:

Marlon Lacerda França

Comissão de Fiscalização:
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Terceiro pavimento do Bloco F - CCMN

Objeto:

Descrição da Situação:
Local:
Processo:
Empresa:

Execução de obra de engenharia destinada à
construção do terceiro pavimento do Bloco F do
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Obra concluída com aceite definitivo
Cidade Universitária
23079.030499/2009-47
Construtora Plural LTDA - EPP .

Licitação:

09/2009

Contrato:

06/2010

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 5.512.000,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 7.323.523,38

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Concluída

22/02/2010
R$ 483.853,35 (6,61 %)
17/04/2011
22/05/2013
420 dias
1186 dias
19/03/2013
João Roberto Nunes
João Roberto Nunes
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Expansão Acadêmica - Escola de Belas
Artes

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Execução de obras de engenharia destinadas à
construção de edifício para ampliação da Escola de
Belas Artes da UFRJ
O projeto de fundação não foi aprovado, pois estava
com falhas. A empresa iniciou a obra sem aprovação
do projeto e a fiscalização solicitou a paralisação do
contrato.
Cidade Universitária
23079.051044/2009-65
Construtora Lytoranea Ltda.

Licitação:

11/2009

Contrato:

07/2010

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 9.768.984,16

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 9.768.984,16

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Extinta

26/03/2010
R$ 8.936.855,43 (91,48 %)
15/12/2011
07/02/2013
630 dias
1050 dias
19/03/2013
Albertino Alves Ribeiro
Albertino Alves Ribeiro

238

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

43

Instituto de Matemática - CCMN

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Execução de Obra de Engenharia e Serviços
Complementares para a Construção do Edifício do
Instituto de Matemática
Obra paralisada com contrato encerrado. O processo
está sendo auditado pelo TCU aguardando o
pronunciamento do Relator
Cidade Universitária
23079.047202/2009-09
Engenew Engenharia LTDA .

Licitação:

08/2009

Contrato:

03/2010

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Global

Valor Contratual:

R$ 7.960.354,55

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 9.801.478,75

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Extinta

15/03/2010
R$ 1.095.281,48 (11,17 %)
15/01/2012
09/04/2013
672 dias
1122 dias
19/03/2013
João Roberto Nunes
João Roberto Nunes
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Casa da Ciência - Construção de Galpão

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Elaboração dos projetos básico e executivo e
execução das obras/serviços de construção de
galpão contendo dois pisos de mezanino
A obra foi rescindida por meio do Termo de Rescisão
nº 11/2018
Botafogo
23079.056567/2016-06
Green Coast Construções e Incorporações LTDA

Licitação:

03/2016

Contrato:

73/2016

Modalidade da Licitação:
Regime:

RDC Presencial

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 980.000,00

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 980.000,00

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Rescindida

30/12/2016
R$ 980.000,00 (100,00 %)
26/08/2017
26/08/2017
240 dias
240 dias
19/03/2013
Kelly Cristina Okuma
Sergio Ricardo de Souza e Silva
Kelly Cristina Okuma
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Complexo Estudantil CT/CCMN - 2ª Etapa

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Elaboração de projetos executivos e construção do
complexo estudantil (residências e restaurante) do
Centro de Tecnologia/ CT - Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza/ CCMN/ UFRJ
Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº
03/2017, de 25/08/2017. O contrato foi rescindido
amigavelmente. A construtora ainda não recebeu os
valores referentes a última medição e aos reajustes
contratuais. Aguardando verba para iniciar uma nova
licitação.
Cidade Universitária
23079.057599/2016-11
J.Z. Engenharia e Comércio LTDA.

Licitação:

11/2010

Contrato:

08/2011

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 23.234.599,58

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 32.280.497,87

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Rescindida

14/03/2011
R$ 12.111.227,94 (37,52 %)
01/01/2013
19/02/2015
660 dias
1439 dias
19/03/2013
Harley Alves da Mata Bacelar
Harley Alves da Mata Bacelar
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Expansão do Bloco H do CCS - 2ª etapa

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Execução da 2ª etapa da obra de Expansão do Bloco
H do CCS
Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão n°
01/2013, de 16/07/2013
Cidade Universitária
23079.037151/2011-50
Portubras Engenharia LTDA

Licitação:

105/2012

Contrato:

30/2012

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 1.196.676,04

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 1.196.676,04

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Rescindida

23/07/2012
R$ 1.149.524,52 (96,06 %)
18/04/2013
18/04/2013
270 dias
270 dias
19/03/2013
João Roberto Nunes
João Roberto Nunes

242

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

47

Polo Acadêmico de Xerém - 2ª Etapa

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Execução da segunda etapa de construção do
Prédio Acadêmico do Polo de Xerém - UFRJ
Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº
02/2018, de 14/03/2018.
Xerém
23079.004079/2011-39
Fado Lopes Ltda

Licitação:

10/2011

Contrato:

33/2012

Modalidade da Licitação:
Regime:

Concorrência

Empreitada por Preço Unitário

Valor Contratual:

R$ 4.855.201,71

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 5.218.925,89

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Rescindida

27/08/2012
R$ 4.825.770,88 (92,47 %)
21/08/2013
21/08/2014
360 dias
725 dias
19/03/2013
Sergio Ricardo de Souza e Silva
Antônio Carlos Dias Rodrigues
Sergio Ricardo de Souza e Silva
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Restaurante Universitário Praia Vermelha

Objeto:

Descrição da Situação:

Local:
Processo:
Empresa:

Elaboração de projeto executivo e execução de
obras para a construção do restaurante universitário
no campus da UFRJ na Praia Vermelha
A obra teve seu contrato rescindido através do
Termo de Rescisão nº 03/2018, de 11/04/2018
Urca, Praia Vermelha
23079.004135/2016-10
Empresa Metalúrgica Valença Indústria e
Comércio LTDA

Licitação:

01/2016

Contrato:

60/2016

Modalidade da Licitação:
Regime:

RDC Eletrônico

Contratação Integrada

Valor Contratual:

R$ 4.064.999,99

Valor total alocado
(Contrato+Aditivo+Reajustes):

R$ 4.064.999,99

Início Contratual:
Saldo:
Término Contratual:
Término Contratual Aditivado:
Prazo Contratual:
Prazo Total:
Data de Aceitação:
Fonte de Informação:
Comissão de Fiscalização:

Rescindida

23/08/2016
R$ 4.064.999,99 (100,00 %)
19/04/2017
19/04/2017
240 dias
240 dias
19/03/2013
Sergio Ricardo de Souza e Silva
Sergio Ricardo de Souza e Silva
Kelly Cristina Okuma
Fernando Dias da Silva
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Indicadores de Gestão – TCU

INDICADORES DE GESTÃO 2018 - TCU 21/01/2019
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente

= Custo Corrente / A G E + A PG TI + A R TI

30.741,50

Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente

= Custo Corrente / A G E + A PG TI + A R TI

27.558,34

Aluno Tempo Integral / Professor

= A G TI + A PG TI + A R TI / Nº Professores

12,564

Aluno Tempo Integral / Funcionário com HU = A G TI

+ A PG TI + A R TI / Nº Func.com HU

4,674

Aluno Tempo Integral / Funcionário sem HU = A G TI

+ A PG TI + A R TI / Nº Func.sem HU

7,373

Funcionário com HU / Professor

= Nº Funcionários com HU / Nº Professores

2,688

Funcionário sem HU / Professor

= Nº Funcionários sem HU / Nº Professores

1,704

Grau de Participação Estudantil - GPE = A G TI

/AG

Grau de Envolvimento com Pós-Graduação - GEPG = A PG
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação =

0,624

/ (A G +A PG )

∑ Conceitos dos Cursos / Nº Cursos

Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD = (5D+3M+2E+G)
Taxa de Sucesso na Graduação - TSG = Nº

/ (D+M+E+G)

Diplomados / Nº Alunos Ingressantes

0,234
5,168
4,436
55,82%

A G = Aluno de Graduação
A G E = Aluno de Graduação Equivalente
A G TI = Aluno de Graduação Tempo Integral
A PG = Aluno de Pós-Graduação
A PG TI = Aluno de Pós-Graduação Tempo Integral
A R TI = Aluno de Residência Médica Tempo Integral
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Custo Corrente
CUSTO CORRENTE - c/ Hospitais Universitários - Ano 2018
Valor Apurado
(R$)

Itens considerados
Despesas Correntes (conta nº 3300000)
Despesas Correntes Hospitais
35% despesas correntes Hospital Universitário
Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001)
Pensões (conta nº 319003)
Sentenças Judiciais (conta nº 319091)
Despesa com pessoal cedido – Docente
Despesa com pessoal cedido – Técnico Adm.
Despesa com afastamento País/Exterior - Docente
Despesa com afastamento País/Exterior - Técnico Adm.

(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Total

3.994.260.442,29
-705.312.388,67
246.859.336,03
-877.504.273,21
-237.134.297,34
-6.825.010,72
-2.421.878,58
-4.461.427,08
-13.717.899,61
-9.688.523,19

2.384.054.079,92

CUSTO CORRENTE - s/ Hospitais Universitários - Ano 2018
Valor Apurado
(R$)

Itens considerados
Despesas Correntes (conta nº 3300000)
Despesas Correntes Hospitais
Aposentadorias e Reformas (conta nº 319001)
Pensões (conta nº 319003)
Sentenças Judiciais (conta nº 319091)
Despesa com pessoal cedido – Docente
Despesa com pessoal cedido – Técnico Adm.
Despesa com afastamento País/Exterior - Docente
Despesa com afastamento País/Exterior - Técnico Adm.

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Total

3.994.260.442,29
-705.312.388,67
-877.504.273,21
-237.134.297,34
-6.825.010,72
-2.421.878,58
-4.461.427,08
-13.717.899,61
-9.688.523,19

2.137.194.743,89

CUSTO HOSPITAIS - Ano 2018
Itens considerados
Técnicos e Administrativos
Médicos Residentes
Docentes
Despesas Planilha Hospitais (Custeio)
FNS
Pessoal Extra Quadros
Orçamento Participativo

Total
35%

Valor Apurado
(R$)
468.048.774,51
33.290.235,69
7.179.067,15
45.751.191,30
121.663.945,84
27.363.595,32
2.015.578,86

705.312.388,67
246.859.336,03

Fonte: Orçamento PR-3 Janeiro 2019 / Despesas Hospitais PR-6 Janeiro 2019
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Docentes e Servidores Técnicos - Administrativos
TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - c/HU - Ano 2018 - Fonte SIRHu 31/12/2018
Total
Regime de Dedicação
Nº Total
Peso
Ponderado
20 Horas
24 Horas
25 Horas
30 Horas
40 Horas
Prestadores de Serviço
Prestadores de Serviço (HU´s)
Sub-Total
Cedidos e Afastados
Total Geral

345
101
78
114
8.787
2.275
980
12.680

0,50
0,50
0,50
0,75
1,00
1,00
1,00

173
51
39
86
8.787
2.275
980
12.390

12.680

TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - s/HU - Ano 2018 - Fonte SIRHu 31/12/2018
Total
Regime de Dedicação
Nº Total
Peso
Ponderado
20 Horas
24 Horas
25 Horas
30 Horas
40 Horas
Prestadores de Serviços

35
2
78
56
5.480
2.275

Sub-Total
Cedidos e Afastados
Total Geral

7.926
0
7.926

0,50
0,50
0,50
0,75
1,00
1,00
1,00

DOCENTES - Ano 2018 - Fonte SIRHu 31/12/2018
Regime de Dedicação
Nº Total
Pesos

20 horas/semanais
40 horas/semanais
Dedicação Exclusiva
Sub-Total
Cedidos e Afastados
Total

911
302
3.852
5.065
138
5.203

0,50
1,00
1,00

18
1
39
42
5.480
2.275
0
7.855

Total
Ponderado
456
302
3.852
4.610

Com Hospitais Universitários - 2018
Técnicos e Administrativos
12.390
Func./Prof.
Docentes
4.610
2,69
Sem Hospitais Universitários - 2018
Técnicos e Administrativos
7.855
Func./Prof.
Docentes
4.610
1,70

247

UFRJ
Relatório de Gestão 2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE - Ano 2018
Titulação
Docentes

Nº Total

Doutorado (D)
Mestrado (M)
Especialização (E)
Graduação (G)

3.880
855
175
155

Total

Total
Ponderado

Pesos
5,00
3,00
2,00
1,00

19.400
2.565
350
155

5.065

22.470
IQCD -UFRJ

4,44

ALUNOS - Ano 2018 - Fonte PR-1 - SIGA /2019
Área

AG

AR

APGTI

ARTI

TCU
A
CB
CET
CH
CH1
CH2
CS1
CS2
CS3
CS4
CSA
CSB
ENG
LL
M
CE1
CE2
CSC

Graduação

Mestrado

Mest.Prof.

APG
Doutorado

Res.Médica

Tem po Integ.

Tem po Integ.

927
2.855
3.177
1.042
1.068
943
1.661
548
3.272
5.213
7.963
2.796
7.057
3.384
495
665
582
2.491

74
610
474
546
76
186
273
42
184
240
465
74
1.805
300
63
107
101
296

0
251
147
104
0
0
0
39
73
86
45
0
387
113
41
56
0
86

74
916
502
627
64
343
231
36
168
309
494
46
1.876
407
76
121
70
357

0
0
0
0
0
0
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

296
3.554
2.246
2.554
280
1.058
1.008
234
850
1.270
2.008
240
8.136
1.640
360
568
342
1.478

0
0
0
0
0
0
992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.428

6.717

496

28.122

992

0,00
Total

46.139

5.916
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ALUNOS GRADUAÇÃO EQUIVALENTE - Ano 2018 - Fonte PR-1 - SIGA /2019
Área
TCU
A
CB
CET
CH
CH1
CH2
CS1
CS2
CS3
CS4
CSA
CSB
ENG
LL
M
CE1
CE2
CSC

Área
Artes
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Psicologia
Licenciatura e Pedagogia
Medicina
Veterinário, Odontologia, Zootecnia
Nutrição, Farmácia
Enfermagem, Fisio, Fono, Ed. Fsica
Ciências Sociais Aplicadas
Direito
Engenharias
Linguística e Letras
Música
Ciências Exatas - Matemática e Estatística
Ciências Exatas - Computação
Arquitetura/Urbanismo

Fator de

Duação

Retenção
0,1150
0,1250
0,1325
0,1000
0,1000
0,1000
0,0650
0,0650
0,0660
0,0660
0,1200
0,1200
0,0820
0,1150
0,1150
0,1325
0,1325
0,1200

Padrão
4
4
4
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4

Grupo
A3
A2
A2
A4
A4
A4
A1
A1
A2
A3
A4
A4
A2
A4
A3
A3
A3
A3

Peso do

Ingressos

Conclusões

Grupo
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
4,5
4,5
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5

2018
239
567
768
199
251
150
260
80
682
922
1.617
511
1.396
669
67
169
100
529
9.176

2018
53
280
225
111
210
50
221
61
269
493
943
358
818
226
60
58
43
319
4.798

AGTI

AGE

422
1.547
1.562
576
1.206
320
1.471
349
1.950
3.164
4.899
2.196
5.148
1.451
275
374
252
1.639
28.800

634
3.094
3.125
576
1.206
320
6.618
1.569
3.900
4.746
4.899
2.196
10.296
1.451
412
561
378
2.459
48.438

Obs
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ALUNOS PÓS-GRADUAÇÃO EQUIVALENTE - Ano 2018 - Fonte PR-2 - SIGA Janeiro 2019
Área
TCU
A
CB
CET
CH
CH1
CH2
CS1
CS2
CS3
CS4
CSA
CSB
ENG
LL
M
CE1
CE2
CSC

Área
Artes
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Psicologia
Licenciatura e Pedagogia
Medicina
Veterinário, Odontologia, Zootecnia
Nutrição, Farmácia
Enfermagem, Fisio, Fono, Ed. Fsica
Ciências Sociais Aplicadas
Direito
Engenharias
Linguística e Letras
Música
Ciências Exatas - Matemática e Estatística
Ciências Exatas - Computação
Arquitetura/Urbanismo

Peso do
Grupo
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
4,5
4,5
2,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5

Alunos

Alunos

Fator

Fator

Mestrado
74
861
621
650
76
186
273
81
257
326
510
74
2.192
413
104
163
101
382

Doutorado
74
916
502
627
64
343
231
36
168
309
494
46
1.876
407
76
121
70
357

Mestrado
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Doutorado
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

7.344

6.717

AmE

AdE

83
1.292
932
488
57
140
921
273
386
367
383
56
3.288
310
117
183
114
430

42
696
382
238
24
130
395
62
128
176
188
17
1.426
155
43
69
40
203

9.817

4.414
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TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO - Ano 2018
Ingressantes Vestibular

Área
TCU

Área

Duração

A
CB
CET
CH
CH1
CH2
CS1
CS2
CS3
CS4
CSA
CSB
ENG
LL
M
CE1
CE2
CSC

Artes
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Psicologia
Licenciatura e Pedagogia
Medicina
Veterinário, Odontologia, Zootecnia
Nutrição, Farmácia
Enfermagem, Fisio, Fono, Ed. Fsica
Ciências Sociais Aplicadas
Direito
Engenharias
Linguística e Letras
Música
Ciências Exatas - Matem.Estatística
Ciências Exatas - Computação
Arquitetura/Urbanismo

4
4
4
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4

Total

Form andos

Cursos 6 anos

Cursos 5 anos

Cursos 4 anos

Cursos 4 anos

Cursos 5 anos

Cursos 6 anos

Taxa de

(Ano 2013)

(Ano 2014)

(Ano 2015)

(Ano 2018)

(Ano 2018)

(Ano 2018)

Sucesso

****
****
****
****
****
****
249
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
237
****
****
78
508
835
****
532
1.420
****
****
****
****
****

170
568
757
200
****
150
****
****
****
****
1.617
****
****
672
72
169
100
527

53
280
225
111
****
50
****
****
****
****
943
****
****
226
60
58
43
319

****
****
****
****
210
****
****
61
269
493
****
358
818
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
221
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

31,18%
49,30%
29,72%
55,50%
88,50%
33,33%
88,76%
78,51%
52,95%
59,06%
58,32%
67,25%
57,61%
33,63%
83,33%
34,32%
43,00%
60,53%

249

3.610

5.002

2.368

2.209

221

55,82%
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DADOS TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO - ANO 2018
Área / Graduação
A
CB
CET
CH
CH1
CH2
CS1
CS2
CS3
CS4
CSA
CSB
ENG
LL
M
CE1
CE2
CSC

Artes
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Psicologia
Licenciatura e Pedagogia
Medicina
Veterinário, Odontologia, Zootecnia
Nutrição, Farmácia
Enfermagem, Fisio, Fono, Ed. Fsica
Ciências Sociais Aplicadas
Direito
Engenharias
Linguística e Letras
Música
Ciências Exatas - Matemática e Estatística
Ciências Exatas - Computação
Arquitetura/Urbanismo
Total

Duração

Formandos
2018

2013

Ingressantes Vestibular
2014
2015

4
4
4
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4

53
280
225
111
210
50
221
61
269
493
943
358
818
226
60
58
43
319

168
528
895
277
226
361
249
74
497
795
1.810
507
1.385
422
78
166
99
251

170
554
940
291
237
379
251
78
508
835
1.901
532
1.420
434
78
170
100
253

170
568
757
200
260
150
260
80
670
918
1.617
508
1.404
672
72
169
100
527

4.798

8.788

9.131

9.102
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Declaração de Integridade e Completude das Informações de Convênios no SICONV
Eu, Roberto Antônio Gambine Moreira, CPF n o 671.056.617-04, Pró Reitor de
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, exercido na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a
convênios firmados até o exercício de 2016 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse — SICONV, conforme estabelece Lei de
Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Rio de Janeiro, 08 de maio de 2019.

Roberto Antônio Gambine Moreira
CPF

671.056.617-04

Pró Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças
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