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INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo fornecer informações dos resultados obtidos na gestão desta
Universidade, em 2014, considerando os seguintes instrumentos legais:
•

Lei n°. 12.593/2012, de 18/01/2012, Plano Plurianual do Governo Federal (2012-2015);

• Lei n°. 12.919, de 24/12/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências; e
•
Lei n°. 12.952, de 20/01/2014, Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a
despesa da União para este exercício financeiro de 2014.
O relatório analisou os aspectos mais relevantes da gestão da UFPE durante o exercício de
2014, tomando por referência e orientação os termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal, e as disposições da IN TCU nº 63/2010 e IN TCU nº 72/2013; da DN TCU n° 134/2013,
DN TCU nº 139/2014, DN TCU nº 140/2014 E DN 143/2015, da Portaria TCU nº 90/2014 e das
orientações do órgão de controla interno (Portaria CGU nº 650/2014 e Portaria CGU 522/2015).
Dentre os normativos mencionados a Decisão Normativa TCU nº 134/2013 e a Portaria
TCU nº 90/2014 estabelecem orientações que estruturam a organização, a forma, os conteúdos e os
prazos que foram seguidos pela UFPE. Sendo assim, o Relatório de Gestão, que compõe a prestação
de contas da UFPE, possui informações:
De identificação e atributos da unidade jurisdicionada que contemplam: a finalidade e
competência institucional, o organograma funcional e os macroprocessos finalísticos da UFPE;
Descritivas sobre a governança da entidade, abarcando: a atuação da unidade de auditoria
interna e a demonstração da execução das atividades de correição;
Sobre o relacionamento da UFPE com a sociedade, descrevendo: os canais de acesso do
cidadão com a entidade, informações sobre a elaboração e divulgação da Carta de Serviços ao
Cidadão, demonstração dos mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
dos produtos e/ou serviços resultantes das atividades da universidade, resultados da avaliação do
desempenho na prestação de serviço ao cidadão, e medidas adotadas pelos órgãos ou entidades com
vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade;
Relacionadas ao ambiente de atuação da universidade, destacando: caracterização e o
comportamento do mercado de atuação, principais empresas que atuam ofertando produtos e
serviços similares, contextualização dos produtos e serviços, ameaças e oportunidades do ambiente
de negócio, informações gerenciais, descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los
e as principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios;
Concernentes ao planejamento da unidade, contemplando: a descrição sintética dos planos
estratégicos, tático e/ou operacional, avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento
estratégico, demonstração da vinculação do plano da universidade com suas competências
constitucionais, legais ou normativas e com o Plano Plurianual - PPA, programação orçamentária e
financeira e resultados alcançados, outros resultados gerados pela gestão, contextualizando tais
resultados em relação aos objetivos estratégicos da instituição, identificação dos resultados dos
indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional da gestão, e a avaliação
sobre possíveis alterações significativas nos custos de produtos e/ou serviços ofertados pela UFPE;
Especiais sobre a execução orçamentária e financeira, contendo: a demonstração da
execução das despesas; informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda;
demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos no exercício, contabilizados ou não;
demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios anteriores; informações
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sobre transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo
de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres;
informações sobre suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do
governo federal; e informações sobre renúncia de receitas;
Da gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados, contemplando:
estrutura de pessoal e contratação de mão de obra de apoio e sobre a política de contratação de
estagiários;
Relativas à gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário, destacando: a gestão da frota de
veículos próprios e locados de terceiros; a gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob
a responsabilidade da UFPE; e informações sobre imóveis locados de terceiros;
Relacionadas à tecnologia da informação acerca dos sistemas computacionais que estejam
diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da entidade;
Quanto ao uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e
na contratação de serviços ou obras;
Sobre o atendimento de demandas de órgãos de controle interno e externo, demonstrações
sobre o cumprimento das obrigações na Lei nº 8.730, das medidas administrativas para apurar as
responsabilidades por ocorrência de dano ao erário e identificação do gestor responsável, da
correção e tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou outros
instrumentos congêneres respectivamente no Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais (SIASG) e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parcerias
(SICONV);
Contábeis, demonstrando: as medidas para adoção de critérios e procedimentos
estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e
NBC T 16.10; estágio de desenvolvimento e da sistemática de apuração dos custos dos programas e
das unidades administrativas bem como dos bens e serviços da entidade relacionados ao objetivo
estratégicos; e informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da UFPE; e
Outras consideradas relevantes pela Universidade para demonstrar a conformidade e o
desempenho da gestão no exercício.
Os itens da citada Decisão Normativa que não se aplicam à UFPE são apresentados nos
parágrafos seguintes.
No tocante às informações sobre planejamento e resultados alcançados no item 5.2 sobre a
programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, subitem 5.2.1, especificamente
sobre os programas temáticos, esclarecemos que o quadro A.5.2.1 e sua respectiva análise
situacional não serão apresentados, pois não compete à Universidade, sendo exclusivo das
Secretarias – Executivas dos Ministérios ou Secretarias com status de Ministério. Em relação aos
subitens 5.2.2 e 5.2.3, informamos que os quadros A.5.2.2, A.5.2.3.1 e A.5.2.3.4 e respectivas
análises situacionais também não integrarão este relatório, pois a UFPE não é responsável
integralmente por nenhum objetivo ou ação, nem mesmo possui ação no orçamento de
investimentos, portanto, não sendo aplicável a esta universidade.
As informações que atendem ao que foi requerido no item 5.3 no que tange aos outros
resultados da gestão foram realocadas para o item 6.6, que versa sobre outras informações sobre a
gestão, devido à similaridade do conteúdo.
Já a justificativa para a não apresentação das informações sobre custos de produtos e
serviços, requeridas no item 5.5 da Portaria nº90/2014, encontra-se no item 5.4 deste relatório.
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Devido à elaboração do Relatório de Gestão não ser consolidado com o Hospital das
Clínicas, no subitem 6.1.3 – Realização da Despesa, os quadros 6.1.3.1 e o 6.1.3.3 não serão
apresentados, pois evidenciam os mesmos valores constantes nos quadros 6.1.3.2 e 6.1.3.4.
O subitem 6.3 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos da
portaria TCU nº 90/2014 não será apresentado neste relatório, pois os passivos por insuficiência de
créditos são entendidos como passivos reconhecidos contabilmente sem que haja suporte
orçamentário e financeiro para suportar a obrigação assumida. A rigor, existem várias situações que
podem exigir o registro em uma conta representativa da existência de passivos com insuficiência de
crédito. Entre as situações pode-se mencionar: i) quando se assume obrigações com fornecedores
sem suporte orçamentário e financeiro; ii) riscos fiscais e passivos contingentes quando já estejam
em situação de reconhecimento e mensuração; e iii) o resultado do confronto de situações nas quais
as despesas foram realizadas mas os respectivos créditos adicionais, suplementares, ainda não foram
disponibilizados. Cabe destacar que a UJ se esquiva de se enquadrar nos casos mencionados, como
determina o bom senso na gestão pública, e a lei nos obriga nos incisos I a IV do artigo 37 da LEI
COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Por isso,
o item do Relatório que trata de detalhamento dessa informação não se aplica a UJ, pois na gestão
desta UJ não se utiliza o recurso de execução e assunção de compromisso com base criação de
passivos por insuficiência de créditos ou recursos.
Quanto ao subitem 6.7 - Renúncia sob a gestão da UJ, considerando o conceito balizado
pelo artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. A concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições: i - demonstração pelo proponente de que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; ii - estar
acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento
de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição. Temos a informar que não há conteúdo a ser declarado nesse
item de informação no exercício em referência, visto que a UJ não se utiliza do referido expediente.
No que concerne às informações sobre terceirização de mão de obra empregada pela UJ,
esclarecemos que no subitem 7.1.4.2 da portaria TCU nº 90/2014 não se aplicam à UFPE as
informações referente à terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão, bem
como as relacionadas às autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão para a realização de concursos públicos para substituição de Terceirizados, tendo em vista
que não é possível realizar novos concursos públicos para os cargos terceirizados por essa UJ. Além
disso, o quadro de composição de estagiários, subitem 7.2.4, não se aplica à UFPE, pois a
instituição não possui estagiários remunerados.
No item 8, referente à Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário, destacamos que os
quadros A.8.2.3 e A.8.3 não integram este relatório, pois não se aplicam a esta universidade, uma
vez que a mesma não possui em seu patrimônio bens funcionais da União sob sua
Responsabilidade, bem como não há bens Imóveis de Uso Especial locados de terceiros.
Por fim, o subitem 12.8 não se aplica à UFPE, pois não houve auditoria independente sobre
as demonstrações contábeis no período.
As declarações dos responsáveis pelas atualizações de dados no SIASG e SICONV, item
11.5 da Portaria TCU 90/2014; a declaração do contador atestando a conformidade das
demonstrações contábeis, conforme item 12.4 da Portaria TCU nº 90/2014 e os indicadores de
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desempenho das IFES nos termos da Decisão TCU nº 408/2002, conforme prevê o item 67 da parte
B do anexo II da DN TCU nº 134/2013 compõem este relatório.
Na análise e comentários das contas da UFPE aborda-se, de forma parametrizada e de
maneira transparente, o cumprimento de suas competências regimentais, suas execuções
programáticas e as ocorrências gerenciais relevantes do exercício.
As dificuldades enfrentadas pela instituição na execução orçamentária e financeira e na
realização de suas atividades serão comentadas ao longo do Relatório, nos itens pertinentes.
Todavia, pode-se mencionar os aspectos mais comuns a essa questão como a escassez de pessoal
para desempenho de atividades rotineiras da Universidade, que vem se avolumando nos últimos
anos com a expansão para o interior, com a criação de novos cursos e a expansão de vagas nos
cursos já existentes; os contingenciamentos orçamentários; a demora no repasse de cotas limites; e
por último, a burocracia que impede o gestor de gerir de forma mais ágil e eficiente a máquina
pública, respondendo às demandas sociais de modo mais eficiente e satisfatório.
Sobre as realizações da Universidade, apesar das adversidades mencionadas acima, podemos
mencionar, de forma sucinta, já que as mesmas estarão evidentes nas páginas do presente Relatório,
a expansão das suas atividades para o interior do estado nos Campi de Vitória e do Agreste. Vale
destacar, entre as realizações, aprovação da criação de novo curso de Comunicação Social no
Campus do Agreste, melhorias nos serviços de rede dos três campi da UFPE e melhorias na
infraestrutura do Hospital das Clínicas.
Diante do exposto, observa-se que o crescimento da instituição, em termos quantitativos e
qualitativos, tem sido notado pela importância e relevância da UFPE na região Norte-Nordeste, por
sua capacidade de formação de profissionais qualificados, pelas pesquisas desenvolvidas
respeitando a diversidade e as competências culturais da região, e pelas atividades de extensão do
conhecimento colocado à disposição da sociedade como meio de apropriação do saber universitário.
Essas realizações e outros pontos relevantes da gestão podem ser constatados na leitura do Relatório
que se inicia a partir desse ponto.
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1

IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.1

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro 1 - Identificação da Unidade Jurisdicionada
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 00244
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Universidade Federal de Pernambuco
Denominação Abreviada: UFPE
Código SIORG: 00418
Código LOA: 26242
Código SIAFI: 153080
Natureza Jurídica: Autarquia Federal
CNPJ: 24.134.488/0001-08
Principal Atividade: Educação Superior – Graduação e Pós Graduação
Código CNAE: 8532-5/00
Telefones/Fax
de
contato:
(081) 2126-8029
(081) 2126-8001
Endereço Eletrônico: reitor@ufpe.br
Página na Internet: http://www.ufpe.br
Endereço Postal: Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP 50670-901
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
A UFPE foi criada através do Decreto nº 9.388, de 20 de junho de 1946, tendo sido instalada em 11 de agosto do
mesmo ano, inicialmente sob a denominação de Universidade do Recife.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Regimento Geral da Universidade Federal de Pernambuco - Aprovado pelo Conselho Federal de Educação,
através do Parecer número 1.099/79, de 02 de agosto de 1979; Alterado pela Resolução nº 03/81 do Conselho
Universitário em 25 de junho de 1981, homologado pelo Parecer nº 778/81 do CFE, publicado no D.O.U. em 03 de
fevereiro de 1982.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Estatuto da Universidade Federal de Pernambuco - Aprovado pelo Conselho Universitário a 03.09.74, pelo
Conselho Federal de Educação aos 06.02.1975, homologado pelo Ministério da Educação e Cultura, com despacho de
10.03.75 (D.O.U., 20.03.75), foi publicado, pela primeira vez, no B.O. /UFPE, nº 2 esp., de 23 de abril de 1975.
Alterado pelo(a): Resolução nº 01/79 do Conselho Universitário, publicada no B.O . nº 10, de 20.05.79; Parecer nº
02/76 do Conselho Universitário, aprovado pelo Parecer nº 1.099 de 02.08.79, do Conselho Federal de Educação;
Parecer nº 11/79 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 10.05.79; Parecer nº 02/81 do
Conselho Universitário em 22.06.81; e Portaria nº 57, de 01/02/82, publicada no D.O.U. em 03/02/82.
Fonte: PROPLAN – UFPE

Quadro 2 – Identificação da Unidade Jurisdicionada – Unidade Gestoras relacionadas à UJ
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
150119
Centro Acadêmico do Agreste
150134
Centro Acadêmico de Vitoria
150180
Administração de Reservas da UFPE
150230
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAES
151916
Departamento de Antropologia e Museologia
151917
Departamento de Arqueologia
151918
Departamento de Ciência Política
151963
Departamento de Hotelaria e Turismo
152771
Superintendência de Segurança Institucional
153080
Universidade Federal de Pernambuco
153081
Diretoria do Centro de Artes e Comunicação
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153082
153083
153084
153085
153086
153087
153088
153089
153090
153091
153092
153093
153094
153095
153096
153097
153098
153099
153100
153101
153102
153105
153106
153344
153345
153346
153347
153348
153349
153350
153351
153352
153353
153354
153355
153356
153357
153358
153359
153360
153361
153362
153363
153364
153365
153366
153367
153368
153369
153370
153371
153372
153373
153374

Diretoria do Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Diretoria do Centro de Ciências Biológicas
Diretoria do Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Diretoria do Centro de Educação
Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Diretoria do Centro de Ciências da Saúde
Diretoria do Centro de Tecnologia e Geociências
Diretoria do Centro de Ciências Jurídicas
Pró-Reitoria de Extensão
Escritório Técnico Administrativo da UFPE
Biblioteca Central
Editora Universitária
Hospital das Clinicas
Prefeitura da Cidade Universitária
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
Restaurante Universitário da UFPE
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Departamento de Engenharia de Produção
Núcleo de Educação Física e Desportos
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias
Gabinete do Reitor da UFPE - GR
Biotério – Centro de Ciências Biológicas
Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Comunicação Social
Departamento de Letras
Departamento de Expressão Gráfica
Departamento de Ciência da Informação
Departamento de Música
Departamento de Física
Departamento de Matemática
Departamento de Estatística
Departamento de Química Fundamental
Diretoria do Centro de Informática
Departamento de Anatomia
Departamento de Bioquímica
Departamento de Fisiologia e Farmacologia
Departamento de Genética
Departamento de Micologia
Departamento de Zoologia
Departamento de Antibióticos da UFPE
Departamento de Biofísica e Radiobiologia da UFPE
Departamento de Botânica
Departamento de Histologia e Embriologia
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de Ciências Sociais
Departamento de Psicologia
Departamento de Ciências Geográficas
Departamento de Fundamentos Sócio Filosóficos Da Educação
Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais
Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino
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153375
153376
153377
153378
153379
153380
153381
153382
153383
153384
153385
153386
153387
153388
153389
153390
153391
153392
153393
153394
153395
153396
153397
153398
153399
153400
153401
153402
153403
153404
153405
153406
153407
153408
153409
153410
153411
153412
153413
153414
153537
153545
154712
154728
158033
Fonte : SIAFI Operacional

Colégio de Aplicação
Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social
Departamento de Ciências Administrativas
Departamento de Ciências Contábeis
Departamento de Ciências Econômicas
Departamento de Serviço Social
Departamento Materno Infantil
Departamento de Medicina Clínica
Departamento de Cirurgia da UFPE
Departamento de Medicina Tropical
Departamento de Neuro Psiquiatria
Departamento de Patologia
Departamento de Medicina Social
Departamento de Farmácia
Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva
Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial
Departamento de Nutrição
Departamento de Enfermagem
Departamento de Educação Física
Departamento de Fisioterapia
Departamento de Engenharia Cartográfica
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de Engenharia Elétrica e Sistemas de Potência
Departamento de Engenharia Mecânica
Departamento de Engenharia de Minas
Departamento de Engenharia Química
Departamento de Geologia
Departamento de Energia Nuclear
Departamento de Oceanografia
Departamento de Eletrônica e Sistemas
Departamento de Química Aplicada da UFPE
Departamento de Teoria do Direito Público Geral e Processual
Departamento de Direito Público Especializado
Departamento de Teoria Geral do Direito e do Direito Privado
Departamento de Gestão de Bens e Serviços - DGBS
LIKA/Laboratório Imunopatologia Keiso Asami
Departamento de Fonoaudiologia
Assessoria Administrativa Financeira
Pró-Reitoria Gestão Pessoal e Qualidade de Vida
Serviço de Orçamento de Pessoal
Departamento de Design
Departamento de Terapia Ocupacional
Superintendência de Projetos e Obras – GAB
Secretaria Gestão Informação e Comunicação
UFPE – Diferença da Integração

Quadro 3 - Identificação da Unidade Jurisdicionada – Gestões relacionadas à UJ
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
15233
Universidade Federal de Pernambuco
Fonte: SIAFI Operacional
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Quadro 4 – Identificação da Unidade Jurisdicionada – Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
150119
15233
150134
15233
150180
15233
150230
15233
151916
15233
151917
15233
151918
15233
151963
15233
152771
15233
153080
15233
153081
15233
153082
15233
153083
15233
153084
15233
153085
15233
153086
15233
153087
15233
153088
15233
153089
15233
153090
15233
153091
15233
153092
15233
153093
15233
153094
15233
153095
15233
153096
15233
153097
15233
153098
15233
153099
15233
153100
15233
153101
15233
153102
15233
153105
15233
153106
15233
153344
15233
153345
15233
153346
15233
153347
15233
153348
15233
153349
15233
153350
15233
153351
15233
153352
15233
153353
15233
153354
15233
153355
15233
153356
15233
153357
15233
153358
15233
153359
15233
153360
15233
153361
15233
153362
15233
153363
15233
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153364
153365
153366
153367
153368
153369
153370
153371
153372
153373
153374
153375
153376
153377
153378
153379
153380
153381
153382
153383
153384
153385
153386
153387
153388
153389
153390
153391
153392
153393
153394
153395
153396
153397
153398
153399
153400
153401
153402
153403
153404
153405
153406
153407
153408
153409
153410
153411
153412
153413
153414
153537
153545
154712
154728
158033
Fonte: SIAFI Operacional

15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
15233
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Quadro 5 - Identificação da Unidade Jurisdicionada – Gestões relacionadas à UJ
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Gestões Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
26242
Universidade Federal de Pernambuco
Fonte: SIAFI Operacional

1.2

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

Como instituição pública de ensino superior, pesquisa e extensão, a Universidade Federal de
Pernambuco tem por finalidade promover a formação de pessoas e a construção de conhecimentos e
competências científicas e técnicas de referência mundial, segundo sólidos princípios éticos,
socioambientais e culturais. Enquanto competência institucional definidas em estatuto, a ser
executado por intermédio de políticas públicas para atender às necessidades dos beneficiários
diretos e indiretos, a Universidade é responsável por ministrar o ensino em grau superior, realizar
pesquisa e estimular atividades criadoras no campo das ciências, das letras, ampliando os campos
do conhecimento humano; estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos ou
serviços especiais; aplicar-se ao estudo da realidade brasileira e colaborar no desenvolvimento do
País, e do Nordeste em particular, articulando-se com os poderes públicos e a iniciativa privada;
realizar intercâmbio científico e cultural, bem como participar de programas especiais de
cooperação nacional e internacional; e complementar a formação cultural, moral e cívica do seu
corpo discente e proporcionar-lhe educação física e adequada assistência social e material.
A Universidade contemporânea não pode deixar de cumprir funções, antecipar e atender
solicitações da sociedade global que se renovam, mudam, ampliam e exigem, sobretudo, novas
competências institucionais (entendidas como a capacidade técnica e ética de responder a tais
solicitações e antecipá-las) que precisam ser desenvolvidas enquanto projeto institucional
duradouro, sem, no entanto, abandonar as exigências de responsabilidade moral, de cuidado com o
meio ambiente e de respeito à diversidade cultural como fundamentos de uma convivência social
mais igualitária, responsável e justa.
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1.3

Organograma Funcional
Quadro 6- Organograma Funcional

Fonte: PROCIT – UFPE
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Quadro 7 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de atuação

PROPLAN

Responsável pelos assuntos referentes à gestão financeira da Hermano Perrelli de
Universidade Federal de Pernambuco, cabendo a ela administrar Moura
as contas, gerenciar a execução orçamentária, receber e prestar
contas dos investimentos e gastos da UFPE por meio de
balancetes, além de receber oficialmente os recursos federais a
que a instituição tem direito.

Pró-Reitor

01/01/2014
31/12/2014

à

PROGEST

Responsável pela gestão de importantes áreas, tais como: Niedja Paula S. Veras
licitações e contratos, gestão de patrimônio e de serviços de Albuquerque
(transporte, protocolo, arquivo), gestão de logística e de compras
da UFPE.

Pró-Reitora

01/01/2014
31/12/2014

à

PROGEPE

Responsável por realizar ações e projetos voltados à melhoria da Lenita Almeida Amaral
qualidade de vida dos servidores, à saúde e o bem-estar social de
todos os servidores da UFPE.

Pró-Reitora

01/01/2014
31/12/2014

à

PROCIT*

Responsável por articular e acompanhar as ações das unidades Décio Fonseca
integradas e propor as diretrizes sobre a política de Comunicação,
Informação e Tecnologia da Informação da UFPE. Também deve
propor e apoiar estratégias e planejamento de sistemas de
Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação; propor
prioridades institucionais, em relação à Comunicação,
Informação e Tecnologia da Informação da UFPE, articuladas e
integradas ao Plano Estratégico da UFPE; assim como priorizar a
criação e fortalecimento da identidade da UFPE, bem como
assegurar a vitalidade da imagem institucional da UFPE.

Pró-Reitor

01/08/2014
31/12/2014

à

PREFEITURA
UNIVERSITÁRIA

Responsável por toda manutenção da infraestrutura existente no
campus, predial e urbana, compreendendo todo serviço de
consertos e reparos nas instalações elétricas e hidro-sanitárias,
pintura, consertos em portas e suas ferragens, pisos, forros,
divisórias, incluindo ainda toda limpeza predial bem como fora
dos prédios nas áreas de ruas e passeios, jardins e parques. O
escopo de responsabilidades da PCU estende-se ainda a

Prefeito da Cidade
Universitária

01/01/2014
05/10/2014

à

06/10/2014
31/12/2014

à

Vilma Maria
Villarouco Santos

José Mariano de Sá
Aragão
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iluminação das ruas, manutenção e provisão de calçadas, de áreas
ajardinadas, além do tratamento e abastecimento de água de todo
o campus.
SPO

Responsável por planejar e administrar as obras e o uso do espaço Maurício Oliveira de
físico da Universidade, conforme os objetivos estabelecidos para Andrade
a ampliação da infraestrutura da UFPE. Estando dentre as suas
competências: Elaborar, fiscalizar e administrar a execução dos
projetos de engenharia, arquitetura, paisagismo e urbanismos
vinculados às obras da Universidade; Planejar o uso dos espaços
físicos e a expansão da infraestrutura urbana e predial da
Universidade; Fiscalizar o uso dos espaços físicos, comunicando
às autoridades competentes a utilização inadequada ou irregular
de locais ou de instalações da Universidade; Exercer as demais
atribuições conferidas pelo Reitor ou pelos órgãos deliberativos
superiores.

Superintendente

01/01/2014
31/12/2014

â

NTI

Responsável por realizar a gestão de infraestrutura de software e Alexandre Marcos Lins
hardware da UFPE e o planejamento e execução da política de de Vasconcelos
informática da universidade.

Diretor

01/01/2014
31/12/2014

à

Fonte: DCO/ PROPLAN
*Pró-Reitoria criada por meio da Portaria Normativa nº 7 de 25 de julho de 2014
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1.4

Macroprocessos Finalísticos

Quadro 8 – Macroprocesso - PROACAD
MACROPROCESSO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
PROACAD
É o órgão de assessoramento superior da Reitoria para assuntos referentes ao ensino de graduação, atuando junto aos estudantes, docentes, coordenadores de Cursos,
coordenadores das áreas básicas, chefes de departamentos e diretores de centro. Tem sob sua responsabilidade, em conjunto com os Coordenadores de Curso, a organização, o
funcionamento e a política didático-pedagógica dos Cursos, o controle acadêmico dos estudantes (aspectos legais e de documentação), a coordenação do processo de avaliação da
qualidade do ensino e a qualificação dos docentes dos Cursos de graduação da UFPE. Sob responsabilidade da PROACAD, estão ainda os programas e ações de assistência e
permanência estudantil, a coordenação de apoio acadêmico e a coordenação da Divisão do Corpo Discente.
Diretoria de Gestão Acadêmica – DGA
Planejamento, supervisão e execução das atividades acadêmicas por intermédio da Coordenação da Divisão do Corpo Discente, da Coordenação de Apoio Acadêmico e da
Coordenação de Formação para o Trabalho.
Processo
Descrição
Produtos e Serviços
Clientes
Unidades Responsáveis
DGA
· Elaboração e divulgação de Aviso ANUAL
para inscrição no ENEM, para participação
nos processos seletivos de ingresso na UFPE - · Aviso ENEM;
Vestibular e SiSU -, no DOU, em jornal local · Resolução que estabelece as vagas
PROCESSO
· Candidatos egressos do
de grande circulação e na página eletrônica da
para os cursos de Graduação
SELETIVO
Ensino Médio;
PROACAD;
presenciais dos três campi;
VESTIBULAR PARA
·
Estudantes
incursos no
· Elaboração das propostas de Resolução para · Resolução que estabelece os
GRADUAÇÃO EM
Ensino
Médio
aprovação pelas instâncias superiores;
DANÇA, MÚSICA E
critérios da seleção vestibular para
(vestibular
por
QUÍMICA
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
os cursos de Graduação presenciais
experiência).
(BACHARELADO)
publicadas no BO) na página eletrônica da
dos três campi;
PROACAD;
· Matéria de divulgação.
· Articulação com a empresa contratada para
realização de procedimentos pertinentes.
DGA
· Elaboração das propostas de Resolução para · Resolução que estabelece as vagas
aprovação pelas instâncias superiores;
para os cursos do Grupo
· Candidatos egressos do
Engenharias CTG do campus
PROCESSO
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
Ensino Médio;
Recife;
SELETIVO
publicadas no BO) na página eletrônica da
· Estudantes incursos no
VESTIBULAR
PROACAD;
· Resolução que estabelece os
Ensino
Médio
ENGENHARIAS CTG · Articulação com a empresa contratada na
critérios para a seleção do Grupo
(vestibular
por
(2º SEMESTRE)
Engenharias CTG do campus
revisão/conferência do Manual do Candidato
experiência).
Recife;
(elaborado pela empresa contratada, com base
nas Resoluções da UFPE), entre outros · Matéria de divulgação.
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procedimentos.

SISU

RECUSA DE
MATRÍCULA

MATRÍCULA
ACADÊMICA DOS
INGRESSANTES DA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL
MATRÍCULA
ACADÊMICA DOS
VETERANOS DA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

· Elaboração e divulgação de Aviso ANUAL
para inscrição no ENEM, para participação
nos processos seletivos de ingresso na UFPE Vestibular e SiSU -, no DOU, em jornal local
de grande circulação e na página eletrônica da
PROACAD;
· Elaboração das propostas de Resolução para
aprovação pelas instâncias superiores;
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
publicadas no BO) na página eletrônica da
PROACAD;
· Pesquisa na página eletrônica do MEC dos
normativos e prazos relativos ao ENEM e ao
SiSU;
· Divulgação de Edital em jornais de grande
circulação e na página eletrônica da
PROACAD;
· Publicação na página eletrônica da
PROACAD das listas de candidatos
classificados e classificáveis.
· Elaboração das propostas de Resolução para
aprovação pelas instâncias superiores;
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
publicadas no BO) na página eletrônica da
PROACAD.
· Elaboração e emissão de Edital de Matrícula e
divulgação na página eletrônica da
PROACAD;
· Encaminhamento do Edital à empresa
contratada para publicação.
· Elaboração e publicação semestral de Edital
de Matrícula em jornais de grande circulação
e na página eletrônica da PROACAD;
· Articulação com o NTI/UFPE e Divisão

DGA

· Resolução que estabelece as vagas
para os cursos de Graduação
presenciais dos três campi;
· Resolução que estabelece os
critérios do SISU/UFPE para os
cursos de Graduação presenciais
dos três campi.
· Termo de Adesão;
· Edital UFPE/SISU e
procedimentos;
· Matéria de divulgação.

demais

· Resolução que estabelece os
critérios para a Recusa de
Matrícula;
· Matéria de divulgação na página
eletrônica da PROACAD.

· Edital de Matrícula.

· Edital de Matrícula;
· Matéria de divulgação.

· Candidatos egressos do
Ensino Médio;
· Estudantes incursos no
Ensino
Médio
(vestibular
por
experiência).

· Estudantes da UFPE cuja
situação acadêmica se
enquadre nos critérios
para
Recusa
de
Matrícula;
· Coordenadores
dos
cursos de graduação da
UFPE.
· Estudantes ingressantes
(recém-aprovados
nos
processos
seletivos
Vestibular
e
ENEM/SISU).
· Estudantes
veteranos
(com
vinculo
institucional na UFPE a
partir
do
segundo
período letivo).

DGA

DGA

DGA
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Discente para organização dos procedimentos
necessários à matrícula.

PROCESSO
SELETIVO
TRANSFERÊNCIA
INTERNA (TI) E
REINTEGRAÇÃO DA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

· Levantamento junto À PROPLAN do número
de vagas ociosas nos cursos de Graduação
(Ofício);
· Confirmação junto às Coordenações de Curso
e Diretores de Centro do número de vagas
ociosas nos cursos de Graduação (Ofício
circular);
· Elaboração das propostas de Resolução para
aprovação pelas instâncias superiores;
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
publicadas no BO) na página eletrônica da
PROACAD;
· Articulação com o NTI para preparação do
SIGA para o processo seletivo de TI e
Reintegração com a Divisão Discente para
demais procedimentos;
· Elaboração e divulgação de Edital na página
eletrônica da PROACAD;
· Publicação de Aviso de Edital em jornais de
grande circulação local;
· Prestação de informações e esclarecimentos
aos candidatos.

PROCESSO
SELETIVO
EXTRAVESTIBULAR
– TRANSFERÊNCIA
EXTERNA
(TE) DA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

· Levantamento do número de vagas ociosas
nos cursos de Graduação (Ofício);
· Elaboração das propostas de Resolução para
aprovação pelas instâncias superiores;
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
publicadas no BO) na página eletrônica da
PROACAD;
· Divulgação de informações na página
eletrônica da PROACAD;
· Articulação com a empresa contratada para
realização de procedimentos pertinentes.

TRANSFERÊNCIA

DGA

· Ofício circular às coordenações de
curso;
· Resolução que estabelece as vagas
para TI e Reintegração nos cursos
de Graduação presenciais dos três
campi;
· Resolução que estabelece os
critérios
para
a
seleção
extravestibular - TI nos cursos de
Graduação presenciais dos três
campi;
· Matéria de divulgação;
· Edital de inscrições;
· Aviso de Edital.

· Ofício circular às coordenações de
curso;
· Resolução que estabelece as vagas
para TE nos cursos de Graduação
presenciais dos três campi;
· Resolução que estabelece os
critérios
para
a
seleção
extravestibular - TE nos cursos de
Graduação presenciais dos três
campi;
· Matéria de divulgação;
· Edital de inscrições;
· Aviso de Edital.
· Análise
das
solicitações
de

· Estudantes da UFPE
interessados
em
mudança de turno, curso
e/ou campus e ex-alunos
da UFPE que perderam o
vínculo institucional há
no máximo cinco anos;

DGA

· Portadores de diplomas;
· Estudantes de outras IES
oriundos
de
cursos
reconhecidos pelo MEC.

· Servidores públicos civis

DGA

34
POR FORÇA DE LEI
(EX OFFICIO)

DIVULGAÇÃO DAS
NORMAS DO EXAME
NACIONAL DE
DESEMPENHO DOS
ESTUDANTES –
ENADE

REVALIDAÇÃO DE
DIPLOMA DE
GRADUAÇÃO
OBTIDO NO
EXTERIOR

· Análise da documentação apresentada e da
pertinência da solicitação à luz da legislação
vigente;
· Devolução do processo à Seção de Registro
Escolar
(SRE)
com
solicitação de
apresentação de documentação adicional pelo
interessado, para instrução processual, caso se
entenda necessário;
· Devolução do processo à SRE para matrícula
do interessado e demais providências
pertinentes, em caso de deferimento;
· Devolução do processo à SRE para informar
ao interessado o deferimento ou o
indeferimento do processo, se for o caso.
· Acompanhamento, na página eletrônica do
MEC, dos prazos para inscrição, publicação
de portarias, e data de realização do exame,
entre outros informativos;
· Elaboração e divulgação anual na página
eletrônica da PROACAD, com base no
calendário
do
MEC,
do
Cronograma UFPE/ENADE;
· Divulgação das portarias e informações do
MEC também na página eletrônica da
PROACAD;
· Comunicação com o NTI para geração no
SIGA da lista de estudantes habilitados ao
ENADE.
· Elaboração e publicação anual de Aviso de
Edital em jornais de grande circulação no
Estado;
· Elaboração e divulgação anual de Edital na
página eletrônica da PROACAD;
· Análise formal preliminar do processo
(presença e pertinência da documentação) à
luz da Resolução n° 14/2008-CCEPE e da
Resolução nº 04/2011-CCEPE;

transferência para a UFPE, em
caráter ex officio, com base na
legislação vigente (Lei n° 9.536/97
e Lei nº 8.112/90).

ou militares estudantes,
ou seus dependentes,
vinculados
a
IES
públicas, movimentados
para Pernambuco por
necessidade do serviço.

DGA

· Cronograma UFPE/ENADE;
· Matéria de divulgação na página
eletrônica da PROACAD.

· Edital de Abertura;
· Despacho de encaminhamento do
processo à Coordenação de curso
competente (processo formalmente
regular);
· Decisão de indeferimento liminar
(processos com documentação
incompleta ou irregular);
· Comunicações/Solicitações
aos

· Estudantes da UFPE na
condição de ingressantes
e de concluintes dos
Cursos de Graduação da
UFPE;
· Coordenadores
dos
cursos de graduação da
UFPE.

DGA
· Profissionais (brasileiros
ou
estrangeiros)
formados no exterior que
almejam registrar seu
título de graduação no
Brasil;
· Coordenações de Curso.
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· Encaminhamento
de
processos
às
Coordenações de Curso (processos instruídos
corretamente);
· Encaminhamento de Ofícios aos interessados
solicitando documentos para instrução
processual (processos irregulares);
· Encaminhamento de processos às CGAEB
(casos de documentação incompleta ou
irregular, para homologação do indeferimento
liminar;
processos
aprovados
pelas
Coordenações após análise do mérito, para
aprovação
superior;
recursos
contra
indeferimento após análise de mérito pelas
Coordenações);
· Encaminhamento de Ofícios aos interessados
informando o indeferimento ou a exigência de
apresentação de documentação adicional pelas
Coordenações;
· Encaminhamento
de
processos
à
SODS/CCEPE (para apensar aos recursos
interpostos contra indeferimentos).

CALENDÁRIO
ACADÊMICO DA
GRADUAÇÃO
PRESENCIAL E EAD

MANUAL
ACADÊMICO

ANÁLISE DE
SOLICITAÇÕES
DIVERSAS

· Elaboração de proposta anual de Resolução
para estabelecer o calendário acadêmico da
graduação presencial e a distância da UFPE e
encaminhamento ao CCEPE para aprovação;
· Divulgação da Resolução já aprovada e
publicada no BO na página da PROACAD;
· Divulgação do calendário na página
eletrônica da PROACAD.
· Elaboração do Manual Acadêmico;
· Divulgação do Manual na página eletrônica
da PROACAD.
· Análise
de
diversos
documentos
(requerimentos, ofícios, processos, mensagens
eletrônicas) e elaboração de despachos,
decisões e ofícios em resposta às solicitações;
· Atendimento/Orientações ao público de forma
presencial ou por via telefônica e eletrônica.

interessados (ofícios).

DGA
· Proposta de Resolução para o
calendário acadêmico;
· Divulgação na página eletrônica da
PROACAD.

· CCEPE.

DGA
· Manual Acadêmico.

· Alunos ingressantes.

· Despachos;
· Decisões;
· Ofícios;
· Mensagens eletrônicas;
· Atendimento ao público
(presencial/telefônico/eletrônico).

· Público
interno
(estudantes
da
Graduação presencial e a
distância que apresentam
solicitações diversas de
cunho
acadêmico;

DGA
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coordenações de cursos;
setores
diversos
da
Universidade;
· Público externo (pessoas
físicas e órgãos públicos
e privados).
ELABORAÇÃO DE
RESOLUÇÕES DE
CUNHO
ACADÊMICO PARA
MATÉRIAS
RELACIONADAS ÀS
ATIVIDADES
DESEMPENHADAS
PELA DIRETORIA

· Elaboração de propostas de Resolução para
matérias
relacionadas
às
atividades
desempenhadas
pela
Diretoria,
para
aprovação pelas instâncias superiores;
· Divulgação das Resoluções (aprovadas e já
publicadas no BO) na página eletrônica da
PROACAD.

DGA
· Projetos de Resoluções diversas
relativas ao disciplinamento de
matérias de cunho acadêmico.

· CGAEB;
· CCEPE.

Coordenação Geral de Estágios - CGE
Responsável pela celebração de Convênios de Estágios e pela assinatura de Termos de Compromisso de Estágio Obrigatório nas modalidades Funcionário Estudante e Agente de
Integração.
Macroprocessos

Descrição
· Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;
· Análise de documentação;

CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS

· Envio de notificação (despachos) durante o
trâmite do processo;

Produtos e Serviços

Clientes

· Convênios para realização de
estágio curricular obrigatório e/ou
não obrigatório;

· Alunos;

· Ofícios e outros documentos.

· Agentes de Integração;

· Empresas;

· Coordenação do curso
interessada.

· Arquivo do Processo;
· Envio de carta com o Termo de Convênio
assinado para a empresa;
· Publicações e atualizações na página
eletrônica da PROACAD.

ESTÁGIO

· Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;

· Ofício de Autorização;

· Alunos;

· Análise de documentação;

· Termo de Compromisso;

· Empresas Interessadas.

Unidade Responsável
CGE
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CURRICULAR
OBRIGATÓRIO
(FUNCIONÁRIO
ESTUDANTE E
AGENTE DE
INTEGRAÇÃO)

· Envio de notificação (despachos);

· Plano de Atividades.

· Envio de Ofício com o Termo de
Compromisso de Estágio assinado à
Coordenação do Curso;
· Agendamento de palestras das empresas
interessadas em futuros estagiários da UFPE.

Coordenação de Formação para o Trabalho - CFT
Acompanhamento dos programas institucionais de Bolsa de Apoio Acadêmico e do PET - Programa de Educação Tutorial.
Macroprocesso
Descrição
Produtos e Serviços
· Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;

· Autorização;

· Alunos;

· Publicações e atualizações dos formulários na
página eletrônica da PROACAD;

· Ofícios e outros documentos.

· Departamentos;

· Cadastro;

· Coordenações;

· Termo de Compromisso;

· Diretorias;

· Análise de documentação e autorização das
solicitações de bolsistas realizadas pelos
clientes;

· Laboratórios;

· Cadastro dos bolsistas;

· Centros

· Assinatura dos Termos de Compromisso pela
Coordenação de Formação para o Trabalho;
BOLSA DE APOIO
ACADÊMICO

Clientes

· Arquivo dos cadastros e Termos.
· Recebimento e análise mensal das freqüências;
· Elaboração de folha de pagamento;
· Encaminhamento da folha de pagamento à
PROPLAN e ao Setor Financeiro da
PROACAD.

· Folha de Pagamento.

· Bolsistas.

Unidade Responsável
CFT

38
· Análise de planilhas para elaboração de
declarações.

· Declarações.

· Publicações e atualizações de Editais, ofícios
e outros documentos, na página eletrônica da
PROACAD, Orientação (pessoal e telefônica)
aos clientes.

· Editais, ofícios e outros

· Bolsistas;
· Orientadores.
· Tutores;

CFT

· Professores;
· Alunos.

· Recebimento dos Termos de Compromisso
dos bolsistas para assinatura da Pró-Reitora e
digitalização dos Termos para anexar ao
SIGPET.

PET

· Envio mensalmente, pelo SIGPET, das folhas
de pagamento dos tutores e alunos do PET.

· Bolsas

· Alunos

· Folha de Pagamento

· Bolsistas;
· Tutores

·

CLA (Comitê Local de
Acompanhamento)

·

Membros do CLA
(Tutores e Alunos)

· Agendamento e realização de reuniões,
elaboração de atas e envio das mesmas para
os membros do CLA.

· Elaboração de declarações para os alunos e
tutores do PET.

· Declarações

· Alunos;
· Tutores

Coordenação de Apoio Acadêmico - CAA
Acompanhamento do Programa Institucional de Monitoria, do Programa de Estudantes Convênio de Graduação - PEC-G - na UFPE, Intercâmbio Nacional Andifes (Mobilidade
Estudantil) e do Programa de auxílio financeiro ao discente para apresentação de trabalhos em eventos internacionais.
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Macroprocesso
·

Descrição
Análise, no Sig@, da regularidade da
situação dos monitores (situação acadêmica,
frequência e relatório);

Produtos e Serviços

Clientes

Unidade Responsável

CAA
·

·

MONITORIA

Elaboração de declarações de monitoria para
monitores, professores orientadores,
integrantes da Comissão de Monitoria e
Coordenadores de Monitoria (Campi Recife,
Agreste e Vitória);

· Declarações de Monitoria

· Monitores
· Professores
Orientadores
· Coordenadores de
Monitoria

Envio de ofícios ao Corpo Discente, ao CAV
e CAA contendo a relação com os nomes e as
declarações dos alunos solicitantes.

· Orientações (pessoal, telefônica e e-mail) aos
docentes e discentes referentes ao Edital,
Cronograma e Anexos do Programa de
Monitoria;
·

Publicações e atualizações semestrais de
Editais, Cronogramas, Ofícios e Anexos,
referentes aos Programas de Monitoria, na
página eletrônica da PROACAD;

·

Envio de ofícios circulares aos
Coordenadores de Monitoria, referentes ao
Programa de Monitoria;

· Editais, Cronograma e Anexos do
Programa de Monitoria

· Elaboração das folhas de pagamento dos
monitores;
· Informações (pessoal, telefônica e e -mail)
· Folha de Pagamento
aos monitores, orientadores e coordenadores
de monitoria sobre a situação dos pagamentos
das bolsas.
·

Elaboração de planilhas referentes ao
levantamento de solicitações e autorizações
de monitorias no semestre;

· Solicitações de Monitoria (Sig@)

· Monitores
· Professores
Orientadores
· Coordenadores de
Monitoria

· Monitores
· Professores
Orientadores
· Coordenadores de
Monitoria
· Monitores
· Professores
Orientadores
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·

· Coordenadores de
Monitoria

Análises e autorizações das solicitações de
Monitoria realizadas pelos Coordenadores de
Monitoria dos Departamentos, através do
Sig@;
· Distribuição do quantitativo de bolsas
dos departamentos no Sig@;
· Envio de planilhas aos Coordenadores de
Monitoria, referentes às equivalências de
disciplinas e solicitações interdepartamentais.

ACOMPANHAMENTO
E COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE
ESTUDANTES
CONVÊNIO DE
GRADUAÇÃO (PEC-G)
NA UFPE

· Levantamento anual de vagas destinadas ao
Programa junto às Coordenações de Curso
(por meio da expedição de Ofício Circular) e
informação à Coordenação do PEC-G junto
ao MEC (expedição de Ofício);
· Recepção dos estudantes na UFPE
(verificação de documentação);
· Elaboração de documento autorizando a
matrícula
dos
estudantes-convênio
e
encaminhamento dos mesmos para realização
da matrícula junto à Divisão de Corpo
Discente/Seção de Registro Escolar/UFPE;
· Análise das solicitações para mudança de
curso e de IES, em conformidade com as
regras do Decreto em vigor;
· Acompanhamento e gerenciamento mensal e
semestral de cada estudante-convênio a fim de
verificar o atendimento pelos mesmos às
regras do Decreto;
· Elaboração de declarações de vínculo aos
alunos para renovação de visto junto à Polícia
Federal e outras;
· Comunicação ao MEC, MRE e à Polícia
Federal em Pernambuco dos casos de
desligamento da UFPE (por colação de grau,
abandono de estudos ou desvinculamento
compulsório);
· Recebimento dos diplomas dos estudantes;
· Envio de ofícios às coordenações dos cursos

CAA

· Recebimento e monitoramento dos
estudantes-convênio selecionados
pelo MEC para realização de
cursos de graduação na UFPE.

· Estudantes estrangeiros
oriundos de países da
África, América Latina e
Ásia;
· SRE;
· MEC;
· Polícia Federal;
· MRE.

· Revalidação de diplomas

· Estudantes estrangeiros
oriundos de países da
África, América Latina e
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dos alunos concluintes, após recebimento do
diploma, solicitando envio das ementas das
disciplinas cursadas pelos estudantes;
· Contatos telefônicos com as Coordenações de
Curso solicitando as ementas, uma vez que
não chegam no prazo estipulado ou chegam
incompletas ou sem as devidas assinaturas;
· Conferência das ementas de acordo com o
histórico do aluno, enumeração e rubrica nas
mesmas;
· Remessa dos diplomas e ementas dos cursos ao
MEC para encaminhamento às Embaixadas
ou Repartições Consulares dos respectivos
países de origem dos estudantes graduados.
· Acompanhamento, na página eletrônica do
MRE, das normas, informações e prazos para
remessa das candidaturas dos estudantesconvênio;
· Elaboração e divulgação semestral na página
eletrônica da PROACAD, com base nas
diretrizes do MRE, de matéria informando a
abertura da seleção, critérios de participação,
documentação e prazo de inscrição junto à
UFPE;
· Realização de pré-seleção, mediante análise
da documentação, com base nos critérios do
MRE;
· Encaminhamento ao MRE, de Ofício e
planilha contendo os dados bancários e a
documentação
dos
estudantes
préselecionados pela UFPE, para seleção final;
· Comunicação aos estudantes do resultado da
seleção (contato por e-mail e publicação na
página eletrônica da PROACAD).
· Definição e publicação de períodos semestrais
para inscrição no Programa junto à UFPE;
INTERCÂMBIO
NACIONAL ANDIFES

· Verificação da existência de vagas junto às
Coordenações de Curso da UFPE (envio de
ofícios);

Ásia;
· Coordenações dos
Cursos de Graduação;
· MEC.

· Pré-seleção para Bolsa Mérito

· Recepção de estudantes de outras
IFES;
· Ofícios aos Coordenadores de
cursos (consulta de vagas);
· Carta de Aceitação;

· Estudantes estrangeiros
oriundos de países da
África, América Latina e
Ásia;
· MRE.

CAA
· Estudantes de outras
IFES interessados em
cursar disciplinas na
UFPE.
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· Carta de indeferimento.

· Análise da documentação necessária;
· Verificação do cumprimento dos critérios
exigidos pelo Convênio Andifes por parte do
estudante;
· Elaboração e emissão de Carta de Aceitação
(em caso de atendimento de requisitos, prazos
e existência de vagas);
· Envio de Carta (ofício) de indeferimento em
caso de não atendimento aos requisitos
Andifes, respeito aos prazos de solicitação ou
da inexistência de vagas;
· Envio de documentação à Divisão de Corpo
Discente/Seção de Registro Escolar para
matrícula no SIGA da mobilidade estudantil,
no caso de deferimento.
· Análise da documentação necessária;
· Verificação do cumprimento dos critérios
exigidos pelo Convênio Andifes por parte do
estudante;
· Elaboração e emissão
Apresentação (Ofício).

de

Carta

de

· Envio de documentação à Divisão de Corpo
Discente/Seção de Registro Escolar para
registro no SIGA da mobilidade estudantil;
· Publicação na página eletrônica da
PROACAD dos normativos e procedimentos
da Andifes.
· Convocação dos estudantes da UFPE em
mobilidade para se candidatarem à seleção
(preenchimento de formulário e comprovação
de matrícula na IFES recebedora) e
informação dos critérios de participação e

· Autorização para afastamento de
estudantes da UFPE para outras
IFES;
· Carta de Apresentação;
· Matéria de divulgação.

· Seleção para Bolsa AndifesSantander de mobilidade
acadêmica nacional

· Estudantes da UFPE
interessados em cursar
disciplinas em outras
IFES.

· Estudantes da UFPE
interessados em cursar
disciplinas em outras
IFES;
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· Andifes.

classificação;
· Análise da documentação acadêmica dos
estudantes em mobilidade e classificação dos
candidatos;
· Divulgação do resultado aos candidatos;
· Encaminhamento do resultado à ANDIFES;
· Encaminhamento do histórico escolar, ao final
da mobilidade, à Andifes.
· Editais, Cronogramas e Resultados.

· Estudantes de graduação e do
Colégio de Aplicação da UFPE.

· Elaboração anual
Editais e publicação
página eletrônica
PROACAD
e
Boletim
Oficial
UFPE);

dos
(na
da
no
da

· Recebimento e análise
dos processos contendo a
documentação
dos
estudantes interessados;
AUXÍLIO FINANCEIRO
AO DISCENTE PARA
APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM
EVENTOS
INTERNACIONAIS

· Elaboração
dos
despachos contendo os
resultados da seleção;
· Publicação
dos
resultados na página
eletrônica
da
PROACAD
e
no
Boletim
Oficial
da
UFPE;
· Conferência
da
documentação referente
à prestação de contas dos
estudantes
contemplados.

CAA
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MACROPROCESSO – 2014 - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS – PROACAD - DIGI – DIRETORIA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL E
INFRAESTRUTURA ACADÊMICA
Macroprocessos
Descrição
Produtos e Serviços
Principais Clientes
Subunidades responsáveis
Prédios com infraestrutura de salas de aula, Recebimento de solicitações de Estudantes e professores Não há subunidades na
Diretoria.
laboratórios e auditórios para atender as aulas de departamentos
e/ou
centros de graduação da UFPE.
graduação e eventos acadêmicos da UFPE.
acadêmicos para uso do espaço
físico;
ADMINISTRAR OS
NÚCLEOS
Gerenciar o uso das salas de aula,
INTEGRADOS DE
laboratórios e auditórios;
ATIVIDADES DE
Organização da infraestrutura dos
ENSINO - NIATES
prédios buscando sua constante
CFCH/CCSA.
melhoria no atendimento aos
CTG/CCEN E
cursos de graduação;
CCB/CCS).
Infraestrutura adequada e parceria
com os setores-chave da UFPE,
como a Prefeitura.
Modernização de equipamentos utilizados nas
aulas para o ensino de graduação.

Realizar diagnóstico das salas de
aula e laboratórios de graduação;

Estudantes e professores
de graduação da UFPE.

Não há subunidades
Diretoria.

na

Centros Acadêmicos /
Cursos de graduação da
UFPE.

Não há subunidades
Diretoria.

na

Recebimento de solicitações de
departamentos
e/ou
centros
acadêmicos no que se refere a
aquisição de equipamentos para o
ensino de graduação;

ADQUIRIR
EQUIPAMENTOS DE
ABRANGÊNCIA
INSTITUCIONAL

Iniciar processos licitatórios.
ABERTURA DE
EDITAIS PARA
MELHORIA DAS
SALAS DE AULAS E
LABORATÓRIOS DE
ENSINO

Modernização de equipamentos utilizados nas
aulas para o ensino de graduação.

Elaboração da minuta, divulgação
do Edital aprovado no site da
PROACAD e através de oficio
circular aos centros.
·

Operacionalização

do
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Edital
- elaboração e envio de Of.
Circular
aos
centros
para
indicação dos 02 representantes
para Comissão de Avaliação
- elaboração e envio dos convites
aos avaliadores indicados
- reunião com os avaliadores
- recebimento das propostas
- organização da infraestrutura
para o julgamento das propostas
- divulgação do resultado da
avaliação das propostas
-recebimento dos recursos
- encaminhamento dos recursos à
comissão
- emissão das declarações da
Comissão de Avaliação
- divulgação do resultado da
avaliação dos recursos
- encaminhamento das propostas
contempladas ao setor responsável
para execução financeira
- no aguardo do relatório final das
propostas contempladas para
análise
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MELHORAR A
INFRAESTRUTURA
ACADÊMICA
ATRAVÉS DE
RECURSOS DO
REUNI

Realizar obras para atender as demandas geradas
pela expansão da UFPE;
Otimização da capacidade instalada das estruturas
físicas da UFPE.

Comunidade acadêmica da
UFPE como um todo.

Não há subunidades
Diretoria.

na

Órgãos
externos
de
controle e Diretoria de
Avaliação e Planejamento
da UFPE.

Não há subunidades
Diretoria.

na

Alunos do Ensino Médio
da
rede
pública
e
particular.

Não há subunidades
Diretoria.

na

Alunos do ensino de
graduação em aulas de

Não

na

Propor
reformas
e/ou
as
adequações
necessárias
priorizando
a
área
acadêmica/atividades afins.
Atender demandas dos órgãos de controle;

SOLICITAR E
PRESTAR
INFORMAÇÕES
GERENCIAIS
ACADÊMICAS

Averiguar as necessidades de
infraestrutura
das
diversas
Unidades Organizacionais da
UFPE;

Mensurar, por meio de indicadores
desempenho, os cursos de graduação.

Coordenar informações gerenciais
dos cursos de graduação.
de
Solicitação de informação por
parte de órgão superior.

Mensurar
demografia,
comportamento,
aproveitamento e satisfação dos alunos e
professores de graduação da UFPE.

Diretorias, Secretarias e
Coordenações
da
PROACAD.

Consolidar indicadores de desempenho e aderência
de acordo com demanda de órgãos superiores.
Evento que conta com a atuação dos alunos de
graduação da universidade apresentando as
atividades dos diversos cursos da UFPE.

REALIZAÇÃO DA
EXPO UFPE

Elaboração
de
Termo
de
Referência para abertura de
processo licitatório e posterior
contratação de empresa para
realização do evento;
Atualização dos folders dos cursos
de graduação para divulgação no
evento;
Disponibilizar
stands
e
equipamentos necessários para
promover os cursos de graduação.

FORMALIZAÇÃO DE
SEGURO PARA

Realização de seguro de vida de estudantes de
ensino de graduação na realização de aulas de

Elaboração
Referência

de
para

Termo
abertura

de
de

há

subunidades
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ESTUDANTES DE
ENSINO DE
GRADUAÇÃO

campo e de laboratório.

processo licitatório e posterior
contratação de empresa para
formalização do seguro;

campo e de laboratório

Diretoria.

Levantamento de dados referentes
a quantidade de laboratórios de
ensino de graduação da UFPE
Levantamento de dados referente a
quantidade de alunos de graduação
participantes de aulas de campo e
de laboratório
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (DDE)
A DDE é responsável por assessorar a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD) junto aos cursos de graduação nas questões relativas ao desenvolvimento do ensino e
ao corpo docente, coordenando os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), a inovação pedagógica, as atividades docentes e a avaliação dos cursos.
Coordenação de Inovações Pedagógicas (CIP)
Tem como responsabilidade o acompanhamento e indução de inovações pedagógicas, através de apoio ao desenvolvimento de projetos de melhoria do ensino de graduação e
programas de formação docente.
Macroprocessos
Descrição
Produtos e Serviços
Principais Clientes
Subunidades Responsáveis
· Elaboração da minuta, divulgação do Edital
aprovado no site da PROACAD e através de
ofício-circular aos Centros;
· Operacionalização do Edital:
· Elaboração e envio do Of. Circular aos Centros
para indicação dos 02 representantes para
Comissão de Avaliação;
INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

· Elaboração e envio dos convites aos avaliadores
indicados;
· Reunião com os avaliadores;
· Recebimento das propostas;
· Organização da infraestrutura para o julgamento
das propostas;
· Divulgação do resultado da avaliação das
propostas;
· Recebimento dos recursos;

· Edital de Apoio à Melhoria dos
Cursos de Graduação; e
· Edital de Apoio à Produção de
Material Didático Digital para
Atividades de Ensino na
Graduação.

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP
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· Encaminhamento dos recursos à comissão;
· Emissão das declarações da Comissão de
Avaliação;
· Divulgação do resultado da avaliação dos
recursos;
· Encaminhamento das propostas contempladas ao
setor responsável para execução financeira;
· No aguardo do relatório parcial e final das
propostas contempladas para análise;
· Avaliação do
graduação.

impacto

destes

editais

na

· Realização de pesquisas e coleta de dados junto à
comunidade
acadêmica
sobre
inovação
pedagógica;

INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

· Organização da equipe;
· Planejamento de ações;
· Elaboração e divulgação de instrumentos de
coleta de dados;

· Levantamento
de
práticas
inovadoras na graduação.

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP

· Promoção
inovação.

de

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP

inovação

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP

· Análise dos dados e proposição de ações para
fomento de práticas inovadoras e atualização
docente;
· Ações com estudantes de graduação.
· Planejamento das cirandas de inovação com os
centros;
INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

· Promoção das cirandas de inovação;
· Registro e análise de propostas e necessidades
dos Centros acadêmicos e cursos em relação à
inovação pedagógica.
· Planejamento do evento;
· Convites para palestrantes;
· Elaborar programação;
· Executar ações para o evento;
· Inscrição de participantes;
· Programas, kits, disponibilização do website,

· Seminário
pedagógica.

das

de

cirandas
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divulgação (folder/cartaz), reserva auditório,
recepção, credenciamento, etc.
· Acompanhamento do evento;
· Avaliação do evento (relatório, número de
participantes etc.)
· Ciência das inscrições;
· Recebimento dos relatórios e análise do impacto
na graduação (análise a ser efetuada);
INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA

EXCURSÕES
DIDÁTICAS

· Informação/regulação com os programas de pósgraduação para ajustes no planejamento do
estágio docência visando a boa qualidade do
ensino de graduação (em função da análise do
item anterior).
· Identificação de necessidades em formação
docente;
· Encaminhamento de demandas dos cursos de
graduação.
· Atividades complementares e fundamentais na
formação acadêmica dos estudantes. São
desenvolvidas fora das salas de aula e fazem
parte do conteúdo programático de diversas
disciplinas obrigatórias e eletivas de diferentes
cursos de graduação da UFPE. Essas atividades
de campo são realizadas fora do campus
universitário durante os semestres letivos,
envolvendo
os
estudantes
regularmente
matriculados, técnicos e professores responsáveis
pelas disciplinas, na coleta de material e visitas
de natureza científica e cultural em áreas
geográficas de acesso acidentado, sítios históricos
em áreas urbanas e rurais;
· Elaboração da minuta, divulgação do Edital
aprovado através de ofício-circular aos Centros;
· Utilização de veículos (transporte terrestre), seja
patrimônio da UFPE, ou de empresa terceirizada
(Representações Melo Vital), licenciada através
pregão eletrônico. Este procedimento é adotado
atualmente.

· Estágio docência (parceria com
a PROPESQ, a qual é
responsável pelo programa).

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP

· Formação Continuada.

· Comunidade acadêmica:
docente e discente.

CIP

· Envio do ofício Circular aos
Campi,
solicitando
a
programação das aulas de
campo para o semestre letivo;
· Planejamento junto à Divisão de
Transportes
da
UFPE,
solicitando cotação e definindo
o tipo de veículo que será
utilizado;
· Envio do ofício Circular aos
Campi informando as Aulas de
campo que foram aprovadas
pela PROACAD e autorizadas
pela Divisão de Transportes;
· Realização
de
atividades
práticas aos estudantes dos
cursos de graduação, realizadas
em ambientes externos à UFPE.
· Acompanhamento do impacto
das aulas de campo na

· Cursos de graduação
· Estudantes dos cursos de
graduação,
· Docentes responsáveis
pela excursão aprovada;
· Técnicos de laboratório
(da UFPE), cuja aula de
campo foi aprovada pela
PROACAD e autorizada
pela Divisão de
Transportes.

CIP
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· Utilização de transporte marítimo (barco, lancha,
balsa) para conduzir os participantes das
excursões didáticas que realizam aulas práticas
nesse ambiente. Dentre os cursos que precisam
desses serviços destacamos: Oceanografia,
Geografia, Zoologia, Histologia e Embriologia,
etc. A Universidade ainda não atende este
serviço.

graduação.

· Seguro de vida para todos os participantes das
Excursões Didáticas. A Universidade ainda não
atende esta demanda.

AUXÍLIO
FINANCEIRO A
EXCURSÕES
DIDÁTICAS COM
PERNOITE

ELABORAÇÃO E
REVISÃO DE
MINUTAS DE
RESOLUÇÃO

· Recursos financeiros para efetuar o pagamento do
benefício aos estudantes, docentes e técnicos de
laboratório.

· Resolução nº 1 (17/06/2010) da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior CONAES, que normatiza o NDE;

· Concessão
de
benefício
financeiro no valor de R$
177,00 (cento e setenta e sete
reais) por pernoite aos docentes
e técnicos que participam de
Aulas de campo realizadas em
mais de um dia.
· Concessão
de
benefício
financeiro no valor de R$ 30,00
(trinta reais) por pernoite aos
estudantes que participam de
Aulas de campo realizadas em
mais de um dia.
· Concessão, através de avaliação
de mérito, de diárias para
docentes
planejarem
e
articularem as aulas de campo.
· Elaboração
Resolução
do
Núcleo Docente Estruturante NDE (em apoio à Coordenação
Geral da Graduação);

· Docentes e técnicos de
laboratório
que
participam da aula de
campo

CIP

· Estudantes dos cursos de
graduação da UFPE.

CIP
· Cursos de Graduação.
· Sugestões de atualização da Resolução 05/99 –
CCEPE, para adequação à Portaria nº 76 · Revisão Resolução Estágio
(14/04/2010) da CAPES e à resolução 10/2008 Docência.
CCEPE, em conjunto com a PROPESQ.
Coordenação de Avaliação dos Cursos de Graduação (CACG)
Tem como atribuições acompanhar as avaliações externas realizadas orientando os coordenadores de cursos no processo de preenchimento de diversos formulários enviados pelo
MEC, bem como orientá-los durante as visitas in loco; apoiar as ações de conscientização sobre o ENADE e propostas de atividades para solucionar os problemas diagnosticados
no exame; aplicação da avaliação do docente pelo discente bem como a análise dos resultados obtidos.
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Macroprocessos

Descrição
· Capacitação dos coordenadores para o processo
avaliativo;
· Assessoramento
aos
coordenadores
no
preenchimento de formulários diversos enviados
pelo MEC;

AVALIAÇÃO DOS
CURSOS DE
GRADUAÇÃO

· Análise de projetos pedagógicos garantindo a
conformidade com os requisitos legais apontados
pelo MEC;
· Pesquisa sobre a legislação do SINAES;
· Seleção de Formulários Eletrônicos preenchidos
para servir de modelo;
· Coleta de dados sobre a localização de
documentos solicitados pelo MEC;
· Detalhamento explicativo sobre os instrumentos
avaliativos usados pelo MEC.

AVALIAÇÃO DO
DOCENTE PELO
DISCENTE/
AUTOAVALIAÇÃO
DOCENTE E
DISCENTE

· Proposição da sistemática de avaliação do
docente pelo discente e autoavaliação docente e
discente;
Pesquisa e estudo de modelos diversos de
questionários avaliativos.

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Subunidades Responsáveis

· Acompanhamento
das
avaliações externas realizadas
pelo INEP/MEC;
· Preenchimento da síntese do
Projeto Pedagógico de cursos
(abertura de processo);
· Preenchimento do Formulário
Eletrônico de avaliação via eMEC;

· Cursos de Graduação;
· Coordenadores de curso.

CACG

· Apoio à DAP/PROPLAN em
processos de diligências;
· Manual de Avaliação
Cursos de Graduação.

dos

· Sistema de avaliação online
(SIG@) dos docentes e dos
discentes.

· Professores e alunos/
cursos de graduação

CACG

· Análise e eventuais melhorias de relatórios · Apoio à DAP/PROPLAN em
solicitados pelo MEC que são confeccionados por
respostas de relatórios e
coordenadores de curso.
CACG
ENADE
projetos de melhoria dos cursos · Cursos de Graduação
mal
avaliados;
· Preparação para possíveis visitas in loco em
decorrência de baixo CPC.
DIVISÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DADE
Tem como responsabilidade o acompanhamento das atividades docentes, a partir da análise dos processos e atualização das informações referentes aos professores no que diz
respeito ao às atividades acadêmicas na graduação.
Macroprocessos
Descrição
Produtos e Serviços
Principais Clientes
Subunidades Responsáveis

ATIVIDADES
DOCENTES

·
·

Informações para instrução do processo;
Análise do mérito com base na legislação
pertinente;

·

Encaminhamento para as instâncias superiores.

· Afastamentos do Estado e do
País:
o pós-doutoral;
o doutorado;
o mestrado;

· Docentes da graduação;
· Centros Acadêmicos;
· Departamentos.

DADE
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o eventos científicos;
o pesquisa;
o visita técnica;
o intercâmbio.
o Auxílio financeiro;
o Avaliação do estágio probatório
(formalizado pela PROGEPEDADP);
o Cessão / Renovação de cessão
do servidor docente;
o Licença para Capacitação;
o Mudança de Regime de
Trabalho;
o Redução de Carga Horária;
o Remoção.
Coordenação dos Cursos de Graduação (CCG)
Tem como principal atividade fixar diretrizes gerais para elaboração, análise e reformulação dos projetos pedagógicos e currículos dos cursos de graduação presenciais, EaD e
PARFOR, bem como orientar os cursos para a criação do Núcleo Docente Estruturante – NDE acompanhando o desenvolvimento de suas atividades. Realizar ajustes sistemáticos
nos perfis dos cursos de graduação a fim de cumprir o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada
curso.

REFORMAS
CURRICULARES
GLOBAIS

REFORMAS
CURRICULARES
PARCIAIS
NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE
REFORMAS NOS
PERFIS

·
·
·

Análise da solicitação;
Emissão de parecer;
Análise de mérito;

·

Encaminhamento à Câmara de Graduação e
Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e
Extensão.

·
·

Análise da solicitação;
Decisão quanto à solicitação;

·

Implantação das alterações no sistema SIGA.

·

Orientação para criação do NDE dos cursos de
graduação;

·

Encaminhamento da solicitação de Portaria à
PROACAD.

·

Acompanhamento sistemático da legislação em
·
vigor;

·

Novos perfis curriculares

·

Cursos de Graduação

CCG

·

Perfis curriculares alterados

·

Cursos de Graduação

CCG

·

Criação

·

Cursos de Graduação

CCG

Atualização

·

Cursos de Graduação

CCG
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CURRICULARES

REFORMAS
CURRICULARES
GLOBAIS

REFORMAS
CURRICULARES
PARCIAIS

MONITORAMENTO
DA INDICAÇÃO DOS
COORDENADORES
DE CURSO DE
GRADUAÇÃO

·

Atendimento aos cursos em suas demandas
específicas.

·

Análise da solicitação;

·

Emissão de parecer;

·
·

Análise de mérito;
·
Encaminhamento à Câmara de Graduação e
Conselho Coordenador de Ensino Pesquisa e
Extensão.

·

Análise da solicitação;

·
·

Decisão quanto à solicitação;
Implantação das alterações no sistema SIGA.

·

·
·

Informações para instrução do processo;
Análise do mérito com base na legislação
·
pertinente;

·

Encaminhamento
superiores;

·

Acompanhamento
da
coordenadores de curso;

para

as

instâncias

nomeação

Novos perfis curriculares

·

Cursos de Graduação

CCG

Perfis curriculares alterados

·

Cursos de Graduação

CCG

·

Docentes da graduação
/ Centros Acadêmicos /
Departamentos

Resultado da Eleição de
Coordenador
e
Vicecoordenador dos cursos de
graduação

CCG

dos

Divisão de Gestão do Trabalho Docente (DGTD)
Tem como finalidade garantir o início e a continuidade das aulas, quando, em decorrência da ausência de professores efetivos, seja necessário a promoção de contratação
temporária, para suprir tal necessidade.
Macroprocessos
Descrição
Produtos e Serviços
Principais Clientes
Subunidades Responsáveis
· Emissão de Ofício Circular, apresentando as
necessidades, normas e procedimentos para que
o processo seja respondido, inclusive se não
houver necessidade de professor substituto;
ALOCAÇÃO E
GESTÃO DE VAGAS
DE PROFESSOR
SUBSTITUTO
(POR SEMESTRE
LETIVO)

· Contato com os Departamentos / Núcleos /
Colégio de Aplicação que, porventura, não
tenham cumprido as exigências ou prazos, para
que a situação seja regularizada;
· Levantamento de dados adicionais, com os
Departamentos / Núcleos / Colégio de
Aplicação, ou com a PROGEPE, ou setor
condizente com a necessidade;
· Devolução dos processos aos Departamentos,
com o resultado das análises realizadas;

· Planejamento geral de gestão
de Professores Substitutos para
o semestre letivo;
· Orientações
e
Normas
relativas
a
Professores
Substitutos no semestre letivo;
· Aproximadamente
100
processos por semestre letivo,
e coletando, de todas as
unidades
administrativas
informações sobre as aulas
ministradas, e abrindo aos
interessados a alocação de
vagas de professor substituto;

· Departamentos
do
campus
Joaquim
Amazonas (Recife);
· Núcleos dos campi de
Vitória e do Agreste;
Colégio de Aplicação.

DGTD
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· Apreciação e análise de pedidos de
reconsideração da decisão;
Alimentação de planilhas de controle interno.

· Análise de todos os processos
devolvidos,
com
as
informações cabíveis;
· Alocação das vagas, conforme
as necessidades apontadas e
confirmadas;
· Respostas
a
todos
os
interessados em professor
substituto, sobre o resultado da
alocação.

· Vaga solicitada e aprovada no processo de
Alocação de Vagas de Professor Substituto;
· Área de Conhecimento destinada à seleção
“disponível” (não haja concurso ou seleção
válida com candidatos aprovados para aquela
área);
· Solicitação de informações aos Departamentos /
Núcleos / Colégio de Aplicação para elaboração
do Edital de Seleção Pública Simplificada para
Professor Substituto;
· Elaboração de Editais de Seleção Pública
Simplificada para Professor Substituto;
ABERTURA E
OPERACIONALIZAÇÃO
DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO

· Comunicação aos Departamentos / Núcleos /
Colégio de Aplicação das seleções que serão
publicadas no edital, conforme suas solicitações,
e da previsão de publicação no DOU e
consequente calendário de realização do
processo seletivo.
· Envio do edital para a Seção de Publicação e
Registro, para publicação no DOU;
· Envio de Solicitação de Publicação de Aviso de
Edital em jornal diário de grande circulação
(Jornal do Comércio), via Empresa Brasil de
Comunicação (EBC Serviços), e respectiva préautorização de publicação (depende de
assinatura da Pró-Reitora para Assuntos
Acadêmicos);
· Eventualmente,

elaboração

e

envio

de

· Ofício
Circular
aos
Departamentos / Núcleos /
Colégio
de
Aplicação
comunicando a abertura de
seleção;
· Edital
de
Abertura
de
inscrições para a Seleção
Pública Simplificada;
· Processo de Homologação de
Resultado e Contratação de
Professores Substitutos.

· Departamentos
do
campus
Joaquim
Amazonas (Recife);
· Núcleos dos campi de
Vitória e do Agreste;
· Colégio de Aplicação
· Candidatos a Professor
Substituto.

DGTD
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solicitação de retificação do Edital, para
publicação no DOU;
· Análise dos documentos referentes à realização
do processo seletivo e respectivos resultados;
· Submissão
de
possíveis
recursos
ao
Departamento / Núcleo / Colégio de Aplicação,
para pronunciamento;
· Submissão de possíveis recursos à Procuradoria
Geral da UFPE, para verificação de mérito legal;
· Encaminhamento ao Gabinete do Magnífico
Reitor de processo de Homologação de
Resultado de Seleção Pública Simplificada e
Contratação de Professores Substitutos, para
aprovação, publicação de resultado e
contratação dos professores.
· Vaga solicitada e aprovada no processo de
Alocação de Vagas de Professor Substituto;
· Verificação da aprovação do candidato a ser
convocado;

CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORES
SUBSTITUTOS
APROVADOS EM
SELEÇÕES
ANTERIORES AINDA
VÁLIDAS

· Verificação da validade da homologação do
resultado da aprovação do candidato a ser
convocado;
· Verificação de se o candidato a ser convocado é
realmente o próximo a ser convocado;
· Comunicação ao Departamento / Núcleo /
Colégio de Aplicação acerca da possibilidade ou
impossibilidade de se realizar a contratação e
respectivos procedimentos;
· Eventual análise da alternativa do Departamento
/ Núcleo / Colégio de Aplicação e respectiva
realização, se possível;

· Processo
encaminhado
à
PROGEPE\DGP\DAP\SRS, de
Contratações de Professores
Substitutos;
· Ofícios
encaminhados
à
PROGEPE\DGP\DAP\SRS,
com Contratações solicitadas
ou autorizadas posteriormente,
a serem anexados ao Processo
de Contratações.

· Departamentos
do
campus
Joaquim
Amazonas (Recife);
· Núcleos dos campi de
Vitória e do Agreste;
· Colégio de Aplicação
Candidatos aprovados
em Seleções Públicas
Simplificadas
de
Professor Substituto

DGTD

· Comunicação à PROGEPE\DGP\DAP\SRS de
que o(a) candidato(a) deverá ser contratado(a);
Alimentação das planilhas de controle interno.
RENOVAÇÃO DE
CONTRATOS DE
PROFESSORES
SUBSTITUTOS

· Vaga solicitada e aprovada no processo de
Alocação de Vagas de Professor Substituto;
· Verificação de limite temporal legal de cada

· Processo
encaminhado
à
PROGEPE\DGP\DAP\SRS, de
Renovações de Professores

· Departamentos
do
campus
Joaquim
Amazonas (Recife);

DGTD
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professor solicitado para renovação contratual;
· Comunicação ao Departamento / Núcleo /
Colégio de Aplicação acerca da possibilidade ou
não de se realizar a renovação e respectivos
procedimentos;
· Eventual análise da alternativa do Departamento
/ Núcleo / Colégio de Aplicação e respectiva
realização, se possível;

Substitutos;
· Ofícios
encaminhados
à
PROGEPE\DGP\DAP\SRS,
com Renovações solicitadas
ou autorizadas posteriormente,
a serem anexados ao Processo
de Renovações.

· Núcleos dos campi de
Vitória e do Agreste;
· Colégio de Aplicação
Professores Substitutos

· Comunicação à PROGEPE\DGP\DAP\SRS de
que o contrato do(a) professor(a) deverá ser
realizado(a);
· Alimentação das planilhas de controle interno.
Fonte: PROACAD - UFPE

Quadro 9 – Macroprocesso - PROAES
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS
PROAES
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) tem por finalidade a gestão das políticas de assistência estudantil estabelecidas pelo Governo Federal e pelos órgãos
deliberativos superiores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), tendo como objetivo central coordenar e estabelecer condições para permitir aos estudantes a permanência
e a conclusão do curso de graduação, buscando minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais que possam contribuir para a retenção e evasão universitária. É
competência da PROAES: a) administrar as bolsas e auxílios para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, selecionados mediante editais e avaliados pela equipe
psicossocial da Diretoria; b) Cuidar das casas estudantis, no que concerne aos aspectos relacionados com a manutenção, buscando atender as demandas dos residentes; c) Cadastrar
e selecionar estudantes para utilização do restaurante universitário observando os perfis (isenção parcial e isenção total); d) Propor, desenvolver e implementar políticas voltadas
para a qualificação profissional; e) Cuidar da qualidade de vida do estudante. Para cumprir seus objetivos, a PROAES desenvolve as seguintes ações:
Macroprocessos

Descrição

BOLSAS E AUXÍLIOS
PARA
A
MANUTENÇÃO
ACADÊMICA
DO
ESTUDANTE:

·
Elaboração do Edital de Assistência
Estudantil 2014.1;
·
Divulgação do Edital de Assistência
Estudantil 2014.1 no site da PROAES e da UFPE;
·
Realização das inscrições dos candidatos
aos auxílios e programas através do Módulo de
Assistência Estudantil do Sig@;
·
Análise da documentação apresentada

·
AUXÍLIO
MORADIA

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Subunidades Responsáveis

Edital para seleção dos estudantes
que serão beneficiados.

Estudantes em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados
mediante
edital.

DAE
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·
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
·
AUXÍLIO
TRANSPORTE
·
BOLSA
MANUTENÇÃO
ACADÊMICA
·
AUXÍLIO
CRECHE

pelos candidatos;
·
Realização de visita domiciliar;
·
Reunião com a equipe técnica para
discussão dos casos;
·
Elaboração do parecer social;
·
Divulgação mensal do resultado da seleção
no site da PROAES;
·
Orientação e realização de palestras,
reuniões e oficinas;
·
Acompanhamento acadêmico semestral
dos participantes do programa;
·
Trabalho
de
escuta,
orientação,
encaminhamentos e providências.
·
Folha
de pagamento através de
informações geradas pelo Módulo de Assistência
Estudantil no Sig@;
·
Análise das solicitações de recurso.

AUXÍLIO IDIOMAS

·
Seleção dos estudantes residentes nas
CEU´s para as vagas do NLC direcionadas para os
mesmos;
·
O estudante faz sua matrícula, apresenta o
comprovante de pagamento à PROAES para o
ressarcimento.

Capacitação do discente.

BOLSA
INCENTIVO
ESPORTE

DE
AO

·
Seleção dos estudantes participantes
realizada pelo Núcleo de Educação Física e
Desportos da UFPE;
·
Recebimento dos dados dos estudantes
selecionados à PROAES para pagamento;
·
Acompanhamento
do
desempenho
acadêmico e performance esportiva.

Representação da UFPE em
eventos esportivos, classificações
e premiações em competições.

APOIO
À
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS INTERNOS

·
Solicitação mediante formalização de
processo junto à DICOM.
·
Análise do atendimento pela Pró-Reitoria
para identificar o tipo de apoio.

Incentivo a realização de eventos
acadêmicos e estudantis na
UFPE.

Estudantes das residências
universitárias (vagas do
Núcleo de Línguas e
Cultura);
Alunos
regularmente
matriculados em cursos de
graduação
da
UFPE
(bolsista PROAES).

DAE

Estudantes de graduação
da UFPE selecionados por
mérito.

DAE

Estudantes da UFPE

DAE
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PROGRAMA
MORADIA
ESTUDANTIL

DE

EMPRÉSTIMO
DO
INSTRUMENTAL
TÉCNICO DO CURSO
DE ODONTOLOGIA

·
Elaboração do edital do Programa de
Moradia Estudantil 2014.1 e 2014.2;
·
Divulgação do edital no site da UFPE e no
portal do estudante;
·
Realização das inscrições dos candidatos,
de modo presencial, ao programa;
·
Realização das entrevistas com os
candidatos;
·
Análise da documentação apresentada
pelos candidatos;
·
Realização de visita domiciliar;
·
Reunião com a equipe técnica para
discussão dos casos;
·
Elaboração do parecer social;
·
Divulgação do resultado da seleção no site
da PROAES;
·
Orientação e realização de palestras,
reuniões e oficinas;
·
Acompanhamento acadêmico semestral
dos participantes do programa;
·
Trabalho
de
escuta,
orientação,
encaminhamentos e providências.
·
Encaminhar para pagamento a folha que
será gerada, pelo Módulo de Assistência Estudantil
no Sig@;
·
Análise das solicitações de recurso.
·
Divulgação do Programa no Curso de
Odontologia;
·
Realização das inscrições via processo;
·
Realização das entrevistas com os
candidatos;
·
Análise da documentação apresentada
pelos candidatos;
·
Realização de visita domiciliar, caso
necessário,
·
Elaboração do parecer social;
·
Divulgação do resultado da seleção;
·
Encaminhamento do estudante selecionado
para a Coordenação do Curso de Odontologia para

Edital do Programa de Moradia
para seleção dos estudantes.

Estudantes em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados
mediante
edital.

DAE

Solicitação através de processo

Estudantes em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica

DAE
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recebimento do material;
·
No ato do recebimento, assinatura por
parte do estudante do Termo de Compromisso;
·
Acompanhamento acadêmico semestral
dos participantes do programa;
·
Trabalho
de
escuta,
orientação,
encaminhamento e providências.

BOLSA
PERMANÊNCIA
MEC

DO

CÂMARA
ASSUNTOS
ESTUDANTIS

DE

APOIO
PARTICIPAÇÃO
ESTUDANTES
EVENTOS
ACADÊMICOS
ESTUDANTIS

À
DE
EM
E

NAE - NÚCLEO DE
ACOLHIMENTO
ESTUDANTIL

·
Realizar entrevista e análise documental
comprobatórios de sua elegibilidade quanto aos
critérios estabelecidos pela Portaria de criação do
Programa;
·
Selecionar e cadastrar via sistema de
informação, os estudantes que fazem jus à bolsa
permanência;
·
Realizar o acompanhamento acadêmico
dos estudantes beneficiários e enviar os resultados
ao MEC, sempre que solicitado;
·
Cadastrar e manter atualizadas as
informações sobre os estudantes beneficiados;
·
Homologar e repassar mensalmente ao
MEC, por meio do sistema de informação, dados
relativos ao pagamento dos estudantes beneficiários
e que fazem jus às bolsas permanência.
·
Analisa à luz das resoluções existentes ou
das normas dos Editais, as solicitações dos
estudantes que foram indeferidos por não se
encontrarem dentro dos critérios pré-estabelecidos.
·
Solicitação
do
discente,
mediante
formalização de processo junto à DICOM.
·
Envio dos dados dos estudantes após
análise do mérito para pagamento.
·
Entrega por parte do estudante do
certificado de participação após retorno de viagem
para ser anexada ao processo de solicitação.
·
Encaminhamento de solicitação para
reserva do espaço na Secretaria da PROAES (e-

Solicitação on-line pelo MEC

Estudantes em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica, índios e
quilombolas.

Instância superior responsável
pelo julgamento dos processos
interpostos por estudantes.

Estudantes em situação de
vulnerabilidade
socioeconômica.

DAE

Incentivo a participação de
estudantes eventos científicos,
artísticos, culturais e acadêmicos.

Estudantes regularmente
matriculados em cursos de
graduação da UFPE.

DAE

Disponibilização de espaço para
alojamento (250 vagas)

Estudantes externos à
UFPE com comprovação
de participação em evento
no âmbito da UFPE.

DAE

DAE
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mail ou presencial)
·
Agendamento
de
acordo
com
disponibilidade no período solicitado.
·
Recebimento das orientações para uso do
espaço físico pela Secretaria da PROAES
·
Desocupação do espaço físico na data
prevista.

NÚCLEO
DE
ACESSIBILIDADE DA
UFPE

NASE – NÚCLEO DE
ATENÇÃO À SAÚDE
DO ESTUDANTE

·
Atendimento ao público sobre demandas
de acessibilidade;
·
Recebimento de requerimento dos
estudantes e servidores da UFPE que queriam
solicitar apoio às suas necessidades específicas;
·
Seleção de bolsistas para apoio ao
estudante e ao servidor da UFPE com deficiência
redução de mobilidade, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades /superdotação.
·
Apoio a eventos da UFPE, oferecendo
serviços de acessibilidade comunicacional;
·
Supervisão de bolsistas do Projeto Incluir e
da Bolsa do Núcleo Acessibilidade;
·
Aquisição e encaminhamento de bens
materiais específicos para estudantes com
deficiência para os centros acadêmicos da
Universidade Federal de Pernambuco.

Atendimento,
assessoria,
planejamento e execução de ações
relacionadas à acessibilidade na
Universidade
Federal
de
Pernambuco.

Estudantes e servidores da
UFPE com deficiência,
redução de mobilidade,
transtorno
global
do
desenvolvimento e altas
habilidades /superdotação.

DAE

·
Estudante procura o serviço por demanda
espontânea ou por encaminhamento.
·
Triagem feita pela enfermagem para
encaminhamento médico ou psicológico e serviço
social para avaliação do perfil sócio econômico do
estudante.
·
Preenchendo o perfil, o estudante é
direcionado para agendamento da consulta para o
especialista indicado.
·
Não tendo o perfil para ser um dos nossos
beneficiários, o estudante é orientado para
atendimento pela rede de saúde externa.

Atendimento ambulatorial nas
áreas
de
Clinica
Médica,
Nutrição,
Enfermagem,
Psicologia e Psiquiatria e Serviço
Social.

Estudantes da UFPE,
participantes do Programa
de Assistência Estudantil.

DAE
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·
Acompanhamento
de
acordo
com
necessidade de cada caso (atendimento pontual,
breve) ou (atendimento regular prolongado) nas
diversas especialidades.
·
Nos casos em que há demanda por outras
especialidades e/ou exames laboratoriais e de
imagem, o estudante é encaminhado para o Hospital
das Clinicas ou outras unidades de Saúde do
Município.
·
O
Estudante
poderá
sair
do
acompanhamento ambulatorial por alta relativa à
sua melhoria ou por desvinculação da Universidade
Federal de Pernambuco.
Fonte: PROAES - UFPE
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Quadro 10 – Macroprocesso - PROPESQ
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROPESQ
É de sua competência coordenar os Programas de Pós-Graduação existentes, zelando pela qualidade de sua estrutura acadêmica e dando suporte ao seu corpo docente e discente.
A PROPESQ tem a responsabilidade de gerenciar 82 Programas de pós-graduação, dos quais um terço possui os mais altos conceitos no ranking de avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No total, a Pró-Reitoria gerencia 70 mestrados acadêmicos, 11 mestrados profissionalizantes, 53 doutorados, além dos
cursos de especializações lato sensu. Além de zelar pela qualidade do ensino dos programas de pós-graduação da UFPE, a PROPESQ também atua como coordenadora da área de
pesquisas e como estimuladora de iniciativas científicas inovadoras que possam sair do limite da Universidade para contribuir com o desenvolvimento regional. Ela atua para que a
produção científica da UFPE se consolide entre as melhores do País a partir do investimento na estruturação e ampliação dos grupos de pesquisa da Universidade, atuando também
na proteção da propriedade intelectual gerada na UFPE e fomentando o empreendedorismo.
Macroprocesso

Descrição

Produtos e Serviços

Principais Clientes

Subunidade Responsável
Diretoria de Pós-Graduação
· Secretaria
· Coordenação Geral de
Pós-Graduação Stricto
Sensu
· Divisão de Cursos e
Programas de PósGraduação
· Coordenação Geral de
Pós-Graduação Lato
Sensu
· Setor de Especialização
· Setor de Banca
Examinadora e Diploma
· Divisão de Capacitação e
Acompanhamento
Docente
· Setor de Bolsas de PósGraduação
Diretoria de Pesquisa
· Setor de Bolsas de
Pesquisa
· Diretoria de Pesquisa
· Secretaria da Diretoria de

PÓS-GRADUAÇÃO

· Propor as diretrizes sobre a política de ensino de
pós-graduação no âmbito da Universidade e
coordenar os assuntos referentes a ela.
· Gerenciar e executar os Programas de PósGraduação da UFPE

· Programas de Mestrado e
Doutorado
· Cursos de Especialização e
Residências em Saúde
· Estágio de Docência
· Contrato de Professor Visitante
· Bolsas de Pós-Graduação
· Reconhecimento de Título
Estrangeiro
· Afastamento
· Co-tutela
· Treinamento

· Docentes (internos,
nacionais e estrangeiros)
· Discentes
· Técnico-Administrativos
· Sociedade

PESQUISA

· Integrar a pesquisa com o ensino e buscando
recursos junto a agências de fomento com intuito
de gerar conhecimento e empregar os resultados
das pesquisas desenvolvidas na sociedade.
· Propor as diretrizes sobre a política de pesquisa

· Programas
· Grupos de Pesquisa
· Laboratórios

· Docentes
· Discentes
· Técnico-Administrativos
· Sociedade
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no âmbito da Universidade e coordenar os
assuntos referentes a ela.
· Estimular a produção científica da Universidade
para que se traduzam em benefícios práticos para
a sociedade.
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

· Possibilitar uma maior articulação entre a
graduação e a pós-graduação através da iniciação
científica.
· Estimular os alunos da graduação através da
prática científica, onde são estimulados a
participar dos projetos de pesquisa desenvolvidos
na UFPE.

INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

· Encaminhar e acompanhar os pedidos de proteção
intelectual.
· Planejar, organizar e executar ações institucionais
para promover a geração de empreendimentos de
base tecnológica.
· Estimular o empreendedorismo universitário
através do Edital de Empreendedorismo Jovem
2014
· Atendimento e análise de tecnologias/ Proteção da
Propriedade Intelectual (Publicação, avaliação e
acompanhamento do Edital de Inovação 2014).
· Incentivar e apoiar o surgimento de empresas de
base tecnológica;
· Estabelecer relações que promovam a
aproximação da UFPE com o setor produtivo
local, nacional e internacional;
· Propiciar novas oportunidades de trabalho aos
egressos da UFPE, pela implementação de
empresas de base tecnológica.
· Contribuir para o desenvolvimento dos clusters
produtivos regionais.
· Desenvolver uma cultura de proteção aos ativos
intangíveis da UFPE através de cursos e palestras
· Proporcionar o aprimoramento dos temas

Pesquisa
· Coordenação de Projetos
· Grupos de Pesquisa

· Congresso de Iniciação
Científica da UFPE (CONIC)
· Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC)
· Programa de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação da UFPE (PIBITI)
· Jovens Talentos
· PIBIC-Ensino Médio
· Propriedade Intelectual
· Tecnologias Disponíveis
· Transferência de Tecnologia
· Incubação de empresas
· Seminário anual de Inovação e
Empreendedorismo
· Desenvolvimento do
Empreendedorismo
Universitário

· Docentes
· Discentes
· Técnico-Administrativos
· Sociedade

Coordenação Geral de
Iniciação Científica
· Setor de bolsas

· Docentes
· Discentes
· Técnico-Administrativos
· Sociedade

Diretoria de Inovação e
Empreendedorismo
· Secretaria
· Coordenação de
Incubação e
Empreendedorismo
· Coordenação de Difusão
Tecnológica
· Coordenação de
Propriedade Intelectual
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GESTÃO
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA

Fonte: PROPESQ - UFPE

voltados para Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia através da
Coordenação do Polo PE/PB/AL do Mestrado
Profissional em Rede para Núcleos de Inovação
Tecnológica (APCN submetido em Maio/2014)
· Captar recursos através de editais de órgãos de
fomento para alavancar as atividades da DINE
(Edital FACEPE nº 14/2014 – Apoio a
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e
Parques Tecnológicos e Edital CNPq chamada nº
92/2013 - Apoio à Implantação e Capacitação de
Núcleos de Inovação Tecnológica)
· Coordenar a Rede de Núcleos de Inovação
Tecnológica do Estado de PE, propondo ações
para fortalecer a Propriedade Intelectual, a
Inovação e o Empreendedorismo nas instituições
da Rede.
· Centralizar, organizar, coordenar e controlar os
serviços de contabilidade em geral, referentes a
todas as atividades orçamentárias e financeiras da
Pró-Reitoria, seja através dos recursos do tesouro,
diretamente arrecadados ou convênios.
· Realizar a execução orçamentária e financeira da
PROPESQ, de Programas e Projetos aprovados
em Editais.

· Serviços

· Docentes
· Discentes
· Técnico-Administrativos
· Unidades da
Administração Central
da UFPE

Coordenação
Administrativa/Financeira
· Secretaria
· Setor de Protocolo
· Setor de Informática
· Setor de Comunicação
· Setor Contábil
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Quadro 11 – Macroprocesso - PROEXT
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PROEXT
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEXT é a unidade da administração central da UFPE que promove e coordena a política institucional de extensão, executada por meio
de programas, projetos, cursos, eventos, serviços, publicações e outros produtos, executando ações de registro, de validação, de apoio, fomento, acompanhamento e avaliação das
atividades extensionistas executadas pela comunidade acadêmica, representada pelos docentes, técnicos administrativos e discentes.
A extensão na UFPE é regulamentada pela resolução 09/2007do Conselho Coordenador de Ensino-Pesquisa-Extensão da UFPE (CCEPE), que define: “compete à extensão na
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)”, considerada como atividade acadêmica articulada com o ensino e pesquisa, promover a relação transformadora e integradora entre
universidade e sociedade através de programas; projetos; cursos de extensão; eventos; serviços de extensão.
A estrutura administrativa da Extensão na Universidade Federal de Pernambuco é constituída pelos seguintes órgãos: Câmara de Extensão, Pró-Reitoria de Extensão e
Coordenações Setoriais de Extensão.
Macroprocessos

Descrição

GESTÃO DA
EXTENSÃO

· Elaborar, implementar e avaliar as políticas e
diretrizes de extensão;
· Fomentar, coletar, armazenar, gerenciar,
acompanhar, avaliar e validar dados da extensão
universitária;
· Elaborar e gerenciar editais de programas e
projetos de extensão;
· Certificar a participação em atividades
extensionistas;
· Promover ações de interiorização, difusão de
tecnologia e divulgação e popularização da ciência;
· Promover a formação permanente e ações de
valorização da 3ª idade
· Promover e apoiar eventos de natureza
acadêmica, científica e cultural;

GESTÃO DA CULTURA

· Promover, coordenar, apoiar e difundir a política
e a produção cultural da UFPE;
· Produzir e preservar a cultura e Memória
· Promover e apoiar eventos de natureza cultural;

Produtos e Serviços
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dados
Editais
Certificados
Declarações
Relatórios
Programas
Projetos
Cursos
Eventos

Principais Clientes

Subunidades Responsáveis
Diretoria de Extensão

Comunidade
Acadêmica (docentes,
alunos e técnicos) e
sociedade

Coordenação de Gestão da
Extensão
Setor de Registro e
Monitoramento Setor de
Certificação
Cecine
Proidoso/ Universidade
Aberta da 3ª Idade

·
·
·
·
·
·
·
·

Acervos;
Cursos;
Exposições;
Festivais;
Oficinas;
Peças teatrais;
Programas e Projetos Culturais
Editais

·
·
·
·

Docentes;
Estudantes;
Técnico-administrativo
Agentes
culturais
externos
· sociedade

Diretoria de Cultura
Centro Cultural Benfica
Memorial da Medicina
Coordenação de Extensão
Cultural
IAC
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GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO,
DA INFORMAÇÃO
E DA INFORMÁTICA

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

Fonte: PROEXT - UFPE

· Divulgar atividades extensionistas da UFPE;
· Produzir conteúdo para as mídias da Proext;
· Coordenar e executar a política de comunicação
da Proext;
· Gestão da política de comunicação da Extensão;
· Produzir e sistematizar dados sobre as ações de
extensões;
· Produzir peças gráficas de apoio a projetos,
eventos e outras atividades de extensão
· Suporte à informática, servidores e rede
· Fomentar publicações acadêmicas, científicas e
culturais da Extensão universitária.
· Executar as ações administrativas e financeiras
da Proext
· Realizar a execução orçamentária e financeira
de programas e projetos aprovados em editais
próprios e externos;
· Orientar e acompanhar os convênios

· Produção de documentários e
Vídeos
· Reportagens p/ web, vídeo e
impressos
· Home page
· Material Gráfico e Digital
· Redes sociais
· Relatórios
· Anais de Eventos
· Catálogos
· Livros
· Revistas
· Editais
· Bolsas
· Compras e pagamentos
· Controle de frequências, férias,
licenças,
patrimônio,
almoxarifado;
· Passagens e diárias;
· Termos de referências;
· Portarias.

Comunidade
Acadêmica (docentes,
alunos e técnicos) e
Sociedade

Coordenação da Gestão da
Informação
Coordenação de Gestão da
Produção Multimídia e
Audiovisual
Setor de Comunicação
Setor de Informática
Bureau de Design

Comunidade
Acadêmica (docentes,
alunos e técnicos) e
sociedade

Coordenação de Gestão
Organizacional
Setor Administrativo
Setor Financeiro

Unidades da administração
central
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2
2.1

INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
Estrutura de Governança

A UFPE passa atualmente por processos de adaptação e reestruturação na sua gestão com
objetivo de ter mais transparência e conformidade no atendimento às exigências legais dos órgãos
reguladores da União; de garantir o alinhamento com seus objetivos estratégicos; e de servir com
mais eficácia à comunidade acadêmica e à sociedade em geral.
Visando isso, a universidade possui em sua estrutura de governança instâncias como os
Conselhos de administração, de Curadores, de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Universitário, bem
como a unidade de Auditoria Interna, PROCIT (gestão de TI) e o sistema de Correição.
No intuito de demonstrar a estrutura de governança da UFPE serão descritas, a seguir, as
atribuições, a forma de atuação de cada instância de controle, bem como sua a base normativa.
2.1.1 Os Conselhos Superiores
A Universidade Federal de Pernambuco possui quatro Conselhos Superiores, cuja tarefa é
auxiliar a Reitoria e as Pró-reitorias na tarefa de administrar a instituição. Cada uma dessas
instâncias tem uma atribuição distinta e integrante que os diferenciam entre si.
O Conselho Universitário é o órgão normativo e consultivo da UFPE, sendo constituído
pelos integrantes do Conselho de Administração e pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa
e Extensão. Os membros desta instância se reúnem ordinariamente a cada ano, quando da abertura
dos cursos universitários. Ao Conselho Universitário, cabem diversas responsabilidades necessárias
para manter o nível de excelência da Universidade Federal de Pernambuco. Dentre elas podemos
destacar:
· Reformar o Estatuto da Universidade, por maioria de dois terços (2/3) da totalidade dos
seus membros;
· Aprovar e reformar o Regimento Geral da Universidade;
· Elaborar, aprovar e reformar o seu Regimento;
· Dar posse ao Reitor e ao Vice-Reitor;
· Decidir sobre a criação, incorporação, fusão e extinção de Unidades Universitárias e
sobre agregação de estabelecimentos de ensino superior isolados, bem como sobre a criação,
readaptação ou extinção de órgãos suplementares;
· Aprovar o Plano Geral de Ação da Universidade;
· Apreciar, em grau de recurso, os processos cuja decisão final tenha sido proferida pelo
Conselho de Administração ou pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos
casos de infringência da lei;
· Decidir, após inquérito administrativo, sobre a intervenção em qualquer das Unidades
universitárias, por motivo de infringência da Legislação de Ensino, do Estatuto, do Regimento
Geral e do Regimento da Unidade;
· Apreciar, em grau de recurso, decisões do Reitor, na forma do artigo 34 do Estatuto
· Apreciar veto do Reitor, aposto a resoluções dos órgãos colegiados superiores, na forma
do artigo 35 do Estatuto;
· Eleger, dentre seus membros, e em escrutínio secreto, o substituto do Vice-reitor, de que
trata o artigo 31, § 2º, do Estatuto, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido uma vez;
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· Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas no Estatuto, no Regimento
Geral, ou em quaisquer outros Regimentos, bem como sobre questões neles omissas, submetendo a
decisão, quando for necessário à consideração do Conselho Federal de Educação.
O Conselho de Administração é a instância responsável pelas matérias administrativas da
instituição, sendo constituído pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, Ex-Reitores, Diretores e ViceDiretores de Centros, representantes das classes do magistério, das classes empresarias e dos
estudantes de graduação e pós-graduação. A estruturação do Conselho é dividida em três Câmaras
setoriais: de Assuntos Financeiros, de Legislação e Normas e de Assuntos Estudantis. Possuindo
dentre as suas atribuições, as seguintes:
Exercer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição superior da
Universidade em matéria administrativa e financeira, ressalvada a competência do Conselho de
Curadores;
· Decidir, quanto ao aspecto financeiro, sobre a criação de novos cargos e funções de
magistério, segundo proposta do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como
a criação de cargos e funções de natureza técnica e administrativa, segundo proposta da Reitoria;
· Resolver sobre a aceitação de legados e donativos com encargos, ouvido o Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando for o caso, e deliberar sobre a administração
do patrimônio da Universidade;
· Opinar, quanto aos aspectos financeiros, sobre a criação e funcionamento de cursos
propostos pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão;
· Autorizar acordos entre a Universidade e instituições ou organizações públicas ou
privadas, no âmbito de sua competência;
· Decidir em matéria de sua competência dos recursos que lhe forem interpostos de atos
dos órgãos colegiados dos Centros;
· Aprovar a proposta orçamentária e, em conjunto, com o Conselho de Curadores, o
orçamento da Universidade;
· Autorizar a abertura de créditos adicionais;
· Aprovar o Regimento dos Diretórios Acadêmicos e do Diretório Central e de outros
órgãos estudantis;
· Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas no Estatuto e no Regimento
Geral da Universidade;
· Aprovar o seu próprio Regimento e os Regimentos do Conselho de Curadores, da
Reitoria, dos Centros e dos Órgãos Suplementares.
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão gerencia as ações ligadas a essas três áreas,
sendo constituído pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, três representantes do Conselho
Departamental de cada Centro, representantes dos coordenadores de cursos e dois representantes
dos estudantes, sendo um de graduação e outro de pós-graduação. Ele é estruturado em cinco
Câmaras. São elas: de Admissão e Ensino Básico, de Graduação, de Pós-graduação, de Pesquisa e
de Extensão. As atribuições deste Conselho são as seguintes:
· Aprovar a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação com os respectivos
planos curriculares;
· Aprovar o plano anual de atividades didáticas e científicas da Universidade, ressalvada a
competência do Conselho de Curadores e do Conselho de Administração, na parte relativa ao
aumento de despesas;
· Aprovar o Catálogo Geral dos Cursos e o calendário escolar;
· Aprovar as remoções e transferências de professores, propostas pelos Conselhos
Departamentais;
· Deliberar sobre a criação, fusão e extinção de Departamentos;
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· Rever, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos Departamentais e dos Diretores
dos Centros em matéria de ensino, pesquisa e extensão;
· Deliberar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas no Estatuto e no Regimento
Geral da Universidade;
· Aprovar o seu próprio Regimento.
Já o Conselho de Curadores é o núcleo encarregado da fiscalização econômico-financeira
da UFPE, sendo constituído por membros dos outros Conselhos da Universidade Federal de
Pernambuco. No total, são representantes do Conselho de Administração, do Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, do corpo docente, do corpo discente, do Ministério da
Educação e Cultura e da comunidade escolar. As atribuições dessa instância são as seguintes:
· Aprovar em conjunto com o Conselho de Administração o orçamento da Universidade;
· Aprovar a prestação anual de contas, apresentada pelo Reitor, antes do seu
encaminhamento ao Ministério da Educação e Cultura;
· Aprovar a alienação e a transferência de bens da Universidade;
· Homologar, apreciando-as do ponto de vista da sua legalidade formal, as decisões do
Conselho de Administração relativas à aceitação de legados e donativos com encargos, à
apropriação de receitas extra-orçamentárias, à abertura de créditos adicionais e à criação de fundos
especiais destinados ao custeio de determinadas atividades ou programas específicos;
· Participar, através dos seus membros referidos nos itens acima, das reuniões do Colégio
Eleitoral Especial, juntamente com o Conselho Universitário, para organização das listas para
nomeação do Reitor e do Vice-reitor, na forma do disposto na alínea e do artigo 10 do Estatuto da
Universidade.
2.1.2 Unidade de Auditoria Interna
Na estrutura de Governança, a Auditoria interna atua como órgão de assessoramento da
instituição, sendo órgão técnico de controle interno, que se encontra instalada no Prédio da Reitoria
Endereço: Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-420,
Térreo da Reitoria, Salas 148 e 149. Criada através da Resolução nº. 01/95, de 19.09.95, do
Conselho de Administração, ao qual se subordina, é regida por Regimento Interno aprovado pelo
citado Conselho em 11.12.95, reformulado e aprovado em sessão de 16.01.02, BO UFPE, 37 (02
ESPECIAL): 01-18, de 18.01.02.
A Unidade de Auditoria interna, AUDINT, é o órgão de assessoramento da instituição, com
orientação normativa e supervisão técnica do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo
Federal em sua respectiva área de jurisdição, conforme assevera o art. 15 do Decreto 3.591/2000,
tendo como função básica fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como prestar
apoio, no âmbito da UFPE, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação pertinente.
Em conformidade com o art. 4º do seu Regimento Interno, a estrutura funcional da Auditoria
Interna da UFPE prevê a seguinte composição: um Auditor Titular, um Auditor Adjunto, um Corpo
de Assistentes de Auditoria em número suficiente para atender suas finalidades e uma Secretária.
A Unidade de Auditoria Interna contém hoje 08 (sete) servidores: quatro contadores (sendo
um o titular da Auditoria); um Auditor; dois Assistentes em Administração (sendo um o adjunto) e
um Auxiliar Administrativo (secretária).
De acordo com o Regimento Interno da Auditoria Interna da UFPE, é competência do
referido setor:
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· acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade,
visando comprovar a conformidade de sua execução;
· assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de
governo;
· verificar a execução do orçamento e desempenho da gestão;
· orientar os dirigentes quanto aos princípios e normas de controle interno;
· examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual;
· acompanhar a implementação das recomendações dos Órgãos de Controle;
· elaborar e acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) da Entidade, de acordo
com as exigências contidas nas Instruções Normativas da Controladoria Geral da União – Secretaria
Federal de Controle Interno.
2.1.3 Gestão de TI
A Pró-reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT) foi
criada como órgão de assessoramento superior, responsável pela coordenação e acompanhamento
da execução da política institucional de gestão da comunicação, da informação e das tecnologias da
informação e processos. No sentido de apoiar e aprimorar a gestão, diversos comitês estão sendo
criados para dar as diretrizes e estabelecer as normas a serem implantadas, como também para
gerenciar os conflitos de interesse dentro da comunidade universitária. Membros do comitê de ética
da instituição também participam desses comitês criados. Todas as decisões da PROCIT são
tomadas com base nas determinações constantes em guias, instruções normativas, manuais e
publicações com recomendações de boas práticas.
As instâncias de controle relacionadas à gestão de TI são aspectos de destaque neste
documento. Através delas se faz o monitoramento das ações e o controle da gestão de TI. Temos a
seguir todas as instâncias existentes na UFPE, assim como suas competências, atribuições e formas
de atuação.
2.1.3.1 PROCIT
A Pró-reitoria tem como objetivo articular de forma estratégica, o sistema integrado de
comunicação, informação e tecnologia da informação da UFPE. Compete à PROCIT:
· propor as diretrizes sobre a política de Comunicação, Informação e Tecnologia da
Informação da UFPE;
· propor e apoiar estratégias e planejamento de sistemas de Comunicação, Informação e
Tecnologia da Informação da UFPE, alinhadas às necessidades institucionais de tomada de decisão
da Universidade;
· propor prioridades institucionais, em relação à Comunicação, Informação e Tecnologia
da Informação da UFPE, articuladas e integradas ao Plano Estratégico da UFPE;
· propor padrões para a fixação de processos institucionais, zelando pelo cumprimento dos
procedimentos normativos em conjugação com as áreas meio e fim de implementação destes;
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· priorizar a criação e fortalecimento da identidade da UFPE, bem como assegurar a
vitalidade da imagem institucional da UFPE;
· conjugar as ações transversais nas diversas unidades, com o objetivo de promover e
melhorar continuamente a interação e a inovação nos processos meio para ensino, pesquisa,
extensão e gestão, através do uso de processos de Comunicação, Informação e Tecnologia da
Informação na UFPE.
A PROCIT tem na sua estrutura um Comitê Gestor de Comunicação, Informação e
Tecnologia da Informação e um Gabinete do Pró-Reitor, constituído pelas seguintes unidades:
· Secretaria Executiva;
· Coordenação Administrativa e Financeira;
· Assessoria;
· Diretoria de Gestão da Informação;
· Diretoria de Processos e Tecnologias;
· Diretoria de Comunicação.
Trabalha de forma transversal com diversos segmentos da instituição e em parceria com a
Assessoria de Comunicação Social e o Conect[e] e com os órgãos suplementares Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI), Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB), Núcleo de TV e Rádios
Universitárias (NTVRU) e Editora Universitária. Articula e acompanha as ações dessas unidades
integradas de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação da UFPE.
2.1.3.2 Comitê Gestor de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação
Tem como objetivo manter a formulação e a implementação das estratégias e planos de TIC
alinhadas com os objetivos estratégicos da instituição. É formado por membros das áreas
finalísticas e da área de TIC. Compete ao Comitê Gestor de Comunicação, Informação e Tecnologia
da Informação:
· Elaborar o seu regimento interno e submetê-lo ao Conselho de Administração da UFPE
para apreciação;
· Aprovar os planos abaixo depois de submetê-los à homologação do Conselho de
Administração da UFPE:
➢ Plano Diretor de Tecnologia da Informação da UFPE elaborado pelo NTI;
➢ Plano Anual de Investimento para a área de Comunicação, Informação e
Tecnologia da Informação da UFPE, para o exercício subsequente;
➢ Plano de Ações e Projetos Integrados de Comunicação, Informação e
Tecnologia da Informação da UFPE;

· Definir as diretrizes de planejamento, organização e execução das atividades de
Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação da UFPE;
· Definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos relacionados à
Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação da UFPE;
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· Estabelecer o cronograma anual de atividades do Comitê, na primeira sessão ordinária de
cada exercício;
· Propor a criação de Comissões Especiais para auxiliarem nas decisões do Comitê,
definindo seus objetivos, composição, regimento e prazo para conclusão de seus trabalhos, quando
for o caso.
2.1.3.3 Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
Tem como objetivo assessorar na implementação das ações de segurança da informação e
comunicação; instituir grupos de trabalho para tratar os assuntos e propor as soluções específicas
sobre segurança da informação e comunicação; propor alterações na Política de Segurança da
Informação e Comunicação e normas relativas à segurança da informação e comunicação. É
formado por membros das áreas finalísticas e da área de TIC;
2.1.3.4 Setor Gestor de Tecnologia da Informação
Integrante do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação.
2.1.3.5 Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
Tem como objetivo atender a comunidade acadêmica:
· nos serviços essenciais em tecnologia da informação e comunicação;
· no desenvolvimento e implantação de sistemas de informações;
· capacitação e inovação;
· redes de comunicação;
· suporte de serviços e infraestrutura de TIC;
· banco de dados;
· gestão da informação;
· microinformática;
· governança de TI.
O NTI atua de forma fundamentada nas suas atividades, através do uso de ferramentas como
o diagnóstico institucional a partir da ferramenta SWOT; de inventário das necessidades da
comunidade acadêmica; da lista de demandas inventariadas pelo Grupo de Apoio ao Planejamento
Estratégico da UFPE (GAPE); de programas de capacitação; do alinhamento das diretrizes e
princípios aos objetivos da UFPE e da EGTI; da definição de iniciativas estratégicas e seus planos
de ação; da definição dos fatores críticos de sucesso; de processos de monitoramento.
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2.1.3.6 Núcleos de Apoio à Tecnologia da Informação (NATI)
Tem como objetivo oferecer o suporte local na área de TI às unidades acadêmicas.
2.1.4 Sistema de Correição
As atividades de correição relacionadas aos Servidores Civis processam-se por intermédio
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE, com apoio do Serviço de Orientação das
Comissões de Inquérito/ Gabinete do Reitor. Esta Pró-Reitoria possui as atribuições relacionadas ao
regime disciplinar, de designação de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar,
instrução de processo administrativo, registro e publicação da aplicação de sanções determinadas
em processo formal fundamentado em relatório final pela autoridade com competência para o
julgamento, qual seja o Reitor(a), até a penalidade de suspensão por noventa dias, em decorrência
de inquérito administrativo, e de penalidade de demissão de acordo com delegação de competência
do Ministro da Educação.
Não há Portaria que designa o serviço de Organização das Comissões de Inquérito, pois não
existe uma comissão permanente, embora a rotatividade dos membros que a compõe seja pequena.
Os servidores fixos nomeados por Portaria para prestar os serviços são os técnicos administrativos,
A.S.A.F., chefe do serviço, e S.L.M., secretária.
Estrutura e atividades do sistema de correição no âmbito da UFPE:
a) Estrutura:
Na Estrutura Organizacional da UFPE existem vários órgãos incumbidos de receber
representações ou denúncias como Ouvidoria, Auditoria Interna, Controladoria e Procuradoria. O
organismo que mantém o registro atualizado da tramitação e do resultado dos processos e
expedientes em curso é o Serviço de Organização das Comissões de Inquérito. Os resultados dos
procedimentos de apuração disciplinar, assim como o de proceder à aplicação das penas respectivas,
são de incumbência do Reitor (a).
O regimento geral da UFPE estabelece ainda outras autoridades que possuem o dever de dar
conhecimento de qualquer irregularidade ao Reitor, que promoverá a sua apuração imediata, por
meio de designação de Comissão mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar,
assegurado ao acusado ampla defesa, conforme pode ser observado abaixo:
Art. 90. São atribuições do Departamento:
[...]
XVIII - assegurar o cumprimento das obrigações funcionais e do regime disciplinar pelo
pessoal docente, técnico ou administrativo, comunicando as infrações ao Diretor da
Unidade, opinando sobre as medidas disciplinares cabíveis;
[...]
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES
Art. 93. Compete ao Diretor do Órgão Suplementar:
[...]
III - exercer o poder disciplinar na esfera de suas atribuições;
[...]
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V - zelar pela ordem e eficiência dos trabalhos, representando ao Reitor nos casos de
infração ao regime disciplinar;
[...]
CAPÍTULO VI
DO REGIME DISCIPLINAR
Art. 134. O pessoal docente estará sujeito às seguintes penas disciplinares:
I - advertência;
II - repreensão;
III - suspensão;
IV - demissão ou rescisão do contrato.
§ 1º Na aplicação das penas previstas neste artigo serão observadas as seguintes
prescrições:
I - A suspensão implicará o afastamento do docente do seu cargo ou emprego, sem
percepção de vencimento, salário ou gratificação, durante o período pelo qual for suspenso;
II - As penas de advertência, repreensão, suspensão e demissão ou rescisão de contrato
serão cominadas mediante portarias especiais e deverão constar obrigatoriamente dos
assentamentos do docente;
III - As penas disciplinares serão aplicadas de acordo com a gravidade da falta,
considerados os antecedentes do Professor;
IV - Ao docente de comportamento passível sanção disciplinar será sempre assegurado
pleno direito de defesa.
§ 2º A aplicações das penas disciplinares, de que trata este artigo, será feita pelos diretores
das Unidades e pelo Reitor; este por iniciativa própria ou por solicitação dos Diretores.
§ 3º A pena da suspensão, que ultrapassar de oito dias e não exceder de trinta dias, será da
competência do Reitor; a que ultrapassar de trinta dias até sessenta, da competência do
Conselho Departamental e a que exceder de sessenta dias será da competência do Conselho
de Administração.
§ 4º A aplicação da pena de demissão ou rescisão de contrato far-se-á de acordo com as
conclusões de inquérito administrativo, a cargo de comissão de professores constituída por
ato do Reitor.

O registro das informações relativas aos processos disciplinares no CGU-PAD é efetuado
pelo Serviço de Organização das Comissões de Inquérito/Gabinete do Reitor.
b) Abrangência:
Todos os servidores ativos e inativos da UFPE.
c) Atividades:
Comunicação do fato:
Conforme Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e Decreto nº 1.171, de 22 de junho de
1994, todo servidor que tomar conhecimento de fato contrário à disciplina, deverá participá-lo ao
seu chefe imediato ou, quando a ocorrência exigir pronta intervenção, deverá tomar providências
imediatas para preservação da disciplina e do decoro da Instituição.

75
Apuração
A punição disciplinar não é imposta sem que ao transgressor sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Recebido e processado, o documento de comunicação do fato é comunicado ao servidor
arrolado como autor do fato, por meio de comissão de sindicância ou processo administrativo
disciplinar designada para essa finalidade, sendo-lhe concedidos os prazos previstos em norma, para
apresentar as alegações de defesa.
Caso a autoridade determine a instauração de sindicância, a apuração dos fatos será
processada de acordo com a legislação específica.
Julgamento
O julgamento da transgressão é precedido de análise que considera a pessoa do transgressor,
a natureza dos fatos ou atos, suas causas e consequências. São levantadas, também, as causas que
justifiquem a falta ou as circunstâncias que a atenuem ou a agravem.
A transgressão da disciplina é, então, classificada, desde que não haja causa de justificação,
em leve, média ou grave.
Outros instrumentos de correição utilizados pela UFPE são os previstos no Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de
junho de 1994, por meio da Comissão de Ética.
Punições Disciplinares em ordem de gravidade crescente:
·
Penalidades Disciplinares: Advertência
·
Penalidades Disciplinares: Suspensão
·
Penalidades Disciplinares Expulsivas: Demissão, Cassação de Aposentadoria ou
Disponibilidade e Destituição de Cargo em Comissão
Aplicação da Punição Disciplinar
Procedimentos:
·
Publicação em boletim interno que configura-se no ato administrativo que formaliza
a aplicação das punições disciplinares, exceto para o caso de advertência; e
·
Registro na ficha disciplinar individual, documento que deverá conter dados sobre a
vida disciplinar do servidor.
Anulação da Punição Disciplinar
A punição disciplinar aplicada pode ser anulada, relevada ou atenuada pela autoridade
competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem este procedimento, devendo a
respectiva decisão ser justificada e publicada em boletim interno.
A anulação da punição disciplinar consiste em tornar sem efeito sua aplicação e deverá
ocorrer quando for comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade na aplicação da mesma.
A anulação de punição disciplinar elimina, nas alterações do servidor e nos assentamentos
funcionais (ficha individual), toda e qualquer anotação ou registro referente à sua aplicação e é
comunicada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPE.
A competência para aplicar as punições disciplinares é definida pelo cargo e não pelo grau
hierárquico.
É competente para aplicá-las: o(a) Reitor(a) da Universidade Federal de Pernambuco, em
relação a todos aqueles que estiverem sujeitos às normas vigentes aplicadas aos servidores civis da
UFPE.
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2.1.5 Base Normativa
As instâncias de governança da UFPE estão baseadas nos seguintes normativos:
· Plano Estratégico Institucional (PEI) da UFPE: tem como objetivo identificar a visão e a
missão da UFPE e propor os objetivos estratégicos alinhados a sua missão;
· Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): tem como objetivo apresentar o
desdobramento tático do PEI;
· Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI): tem como objetivo o planejamento e
comunicação da estratégia de Tecnologia da Informação (TI) da UFPE;
· Plano de Ação Institucional (PAI): tem como objetivo expressar as demandas
operacionais das unidades acadêmicas da UFPE.
· Instrução Normativa – IN 04;
· Instrução Normativa - IN05;
· Guia do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) de
elaboração do PDTI;
· Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI 2013-2015) do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP);
· Acórdão 753/2014 – TCU;
· COBIT 5;
· ITIL;
· Acórdão 1200/2014 – TCU;
· Acórdão 786/2006 – TCU;
· Resolução nº. 01/95, de 19.09.95, do Conselho de Administração, ao qual se subordina, é
regida por Regimento Interno aprovado pelo citado Conselho em 11.12.95, reformulado e aprovado
em sessão de 16.01.02, BO UFPE, 37 (02 ESPECIAL): 01-18, de 18.01.02.
· Decreto nº 3.591/2000;
· Instrução Normativa CGU nº. 07, de 29 de dezembro de 2006, e da Instrução Normativa
CGU nº. 01, de 03 de janeiro de 2007;
· Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seus Títulos IV (do
Regime Disciplinar, artigos 116 a 142) e V (do Processo Administrativo Disciplinar, artigos 143 a
182);
· Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994;
· Regimento Geral da Universidade Federal de Pernambuco Competências e
responsabilidades;
· Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo) consubstanciada pela lei nº 8.429/92
(Lei da Improbidade Administrativa);
· Os princípios constitucionais regentes da Administração Pública, como os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
· Os princípios processuais, tais como o do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e da presunção de não culpabilidade; e
· As normas do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil subsidiariamente
no direito disciplinar, ou seja, desde que não haja norma especial regendo a matéria.
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2.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

2.2.1 Estratégia de Atuação em Relação à Unidade Central e às Unidades ou Subunidades
Descentralizadas
A estratégia de atuação da unidade de Auditoria Interna é alinhada ao planejamento dos
trabalhos, minimização de riscos, e observância dos procedimentos e das normas regulatórias,
considerando as demandas dos órgãos de controle e os objetivos institucionais da UFPE.
A Unidade de Auditoria interna da UFPE exerce suas atribuições na Reitoria, Centros
Acadêmicos, Departamentos, Órgãos Suplementares e Campis do Caruaru e Vitória, em
conformidade ao previsto no seu Plano Anual de Atividades da auditoria interna – PAINT.
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2.2.2 Informações Quantitativas e Qualitativas (área de negócio, unidade regional, objeto etc.) das Auditorias e/ou Fiscalizações Realizadas no
Exercício de Referência do Relatório de Gestão

Durante o exercício em referência, a Unidade de Auditoria Interna realizou auditorias nas seguintes áreas: Controles de Gestão, Gestão
Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão Patrimonial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão da Unidade de
Auditoria Interna e Outras Atribuições legais e Regimentais da Auditoria Interna.
Abaixo apresentamos um resumo dos Relatórios de Auditoria Interna emitidos no exercício de 2014, apresentando uma súmula dos resultados
obtidos em função das ações planejadas constantes no PAINT, com relato sobre as áreas, as unidades e os setores auditados, conforme o cronograma de
atividades previsto no PAINT/2014.

Quadro 12 – Auditorias Realizadas no Exercício de 2014
AUDITORIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014

Nº de Ordem (conf.
Cronograma PAINT
2014)

Descrição das Ações
de Auditoria
realizadas

1

Formalização da
Prestação de Contas
da Entidade, referente
ao exercício de 2013.

Nº do Relatório/
Justificativa

Prestação de Contas da UJ
referente ao exercício de
2013

Áreas, Unidades e
Setores Auditados

Escopos Examinados

Controle de Gestão

1) Atuação da Auditoria Interna quanto ao acompanhamento
e a análise dos procedimentos de encerramento do exercício
e se os mesmos estão em conformidade com a Norma de
Encerramento da STN/MF, referente ao exercício de 2013;
2) Emissão do Parecer da AUDINT com o objetivo de
atender as demandas dos órgãos de controle.
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2

Acompanhamento das
recomendações/
determinações e pósauditorias (CGU/PE,
TCU e
MPF)/Orientação aos
gestores.

Acompanhamento e
Monitoramento

Controle de Gestão

3

Atuação da Auditoria
Interna

Atividades Internas
AUDINT

Controle de Gestão

4

Execução das
despesas correntes e
de capital.

Atividades internas
AUDINT

Gestão Orçamentária

5

Recursos Exigíveis

Atividades internas
AUDINT

Gestão Financeira

6

Bens Móveis e
Equipamentos

Bens Móveis inservíveis
Rel nr 005/2014

Gestão Patrimonial

7

Depreciação e

Atividade não realizada em

PROGEST

1) Acompanhar às diligências de Auditoria de
Acompanhamento de Gestão e Auditoria Operacional dos
Órgãos de Controle (CGU e TCU), elaboração e
acompanhamento através do PPP.
2) Efetuar os encaminhamentos e providências junto às
Unidades Gestoras da UFPE, como o acompanhamento das
respostas com a finalidade de atender aos Órgãos de
Controle Interno e Externo;
3) Assessorar os gestores da UGs e o Reitor da UFPE nas
respostas dos Órgãos de Controle (TCU e CGU), juntamente
com a Diretoria de Controladoria;
4) Verificação dos acórdãos e descrição das determinações
exaradas pelo TCU, e quais os procedimentos adotados para
cumprimento das determinações e recomendações.
1) Levantamento da legislação e das normas relacionadas às
atividades da Unidade de Auditoria Interna;
2) Estudo da estrutura e necessidade para atender à Auditoria
Interna;
3) Funções e responsabilidades estabelecidas a serem
inseridas no Manual de Procedimentos;
4) Estabelecer procedimentos e rotinas das atividades
auditadas;
5) Estabelecer um processo de atualização permanente
quanto à legislação e as normas relacionadas com as
atividades da AUDINT.
Acompanhamento/evolução do planejamento e execução das
metas físicas e financeiras dos programas e ações de governo
(tipos; objetivo geral e específico; público alvo; dotações
inicial e final; despesa empenhada e liquidada; valores
pagos) referentes ao exercício 2014.
Acompanhar o atendimento das determinações contidas no
Relatório de Auditoria 008/2013 que trata do uso do CPGF e
verificar e avaliar as rotinas implementadas pelos gestores
quanto às falhas apontadas no referido relatório. Avaliar os
Controles Internos.
Foi verificada a existência de bens móveis inservíveis e
irrecuperáveis, tomando como amostra os Centros
Acadêmicos (CFCH, CCJ, CAV, CAA). Foi avaliado
adequabilidade dos processos e dos controles internos
administrativos existentes.
Processo de convergência das Normas Brasileiras de
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Reavaliação do
Patrimônio Público

razão do departamento
responsável não ter
efetuado a depreciação do
patrimônio

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 16.9 e
os efeitos no patrimônio da depreciação, reavaliação e
redução ao valor recuperável.

8

Almoxarifado Material de Consumo

Almoxarifado
Rel 001/2014

Gestão Patrimonial

9

Inventário Físico e
Financeiro Bens
Imóveis

Plano de Providências
Permanente
PPP 006/2014

Gestão Patrimonial

10

Movimentação de
Servidores Cedidos e
Ressarcimento dos
órgãos cessionários

Servidores cedidos
Rel 008/2014

Gestão de RH

11

Remuneração,
Benefícios e
Vantagens.
(RAAD/PAAD)

RAAD E PAAD
REL Nº 007/2014

Gestão de RH

12

Regime Disciplinar

Processos Administrativos
|disciplinares e Sindicâncias
Rel nº 003/2014

Gestão de RH

13

Concessão de Diárias

Plano de Providências
Permanente
Rel nº PPP004/2014

Gestão de RH

Verificar se as rotinas no recebimento, aceite, escrituração e
distribuição de materiais obedecem à legislação vigente, e
observar o armazenamento dos produtos e logística da
entrega para atendimento às necessidades da Universidade.
Foram analisados 79,61% do valor da Conta Contábil no mês
de março/14.
Acompanhar o atendimento das determinações contidas no
Relatório de Auditoria 011/2013 que trata da avaliação dos
bens imóveis no Campus UFPE, e verificar e avaliar as
rotinas implementadas pelos gestores quanto às falhas
apontadas no referido relatório.
Verificar ressarcimentos concernentes aos valores e aos
quantitativos de 100% dos servidores cedidos aos órgãos
cessionários no Exercício de 2013; avaliar rotinas internas, e
Verificar conformidade com o sistema SIAPE
(Comprovantes de Rendimentos e Termos de
Responsabilidade assinados).
Verificação e avaliação do Relatório Anual de Atividades
Docentes - RAAD e Plano Anual de Atividades Docentes PAAD. Avaliação dos resultados (efetividade) das atividades
desenvolvidas pelos docentes, na proporção de 2% de cada
Centro. (Dados importados nas Plataformas Lattes, Sigproj
e SIG@)
Verificação dos procedimentos administrativos disciplinares
e sindicâncias, inconclusos/ conclusos, realizados por parte
da Comissão de Inquérito /GR/UFPE junto ao Sistema
CGU/PAD. Foram analisados processos referentes ao
período de janeiro a dezembro de 2013. De um total de 50
processos será utilizada amostra de 13 processos, utilizandose a tabela Philips, porém só foram recebidos e analisados 11
processos.
Acompanhar o atendimento das determinações contidas no
Relatório de Auditoria 006/2013 que trata das concessões de
diárias nacionais. Avaliação das rotinas, verificação das
ações implementadas em função das constatações
apresentadas no referido relatório.
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14

Remuneração,
Benefícios e
Vantagens.

Atividade reprogramada
para o exercício
subsequente

Gestão de RH

15

Contratos de Obras

Contratos de Obras
Rel nº 006/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

16

Dispensa e
Inexigibilidade de
Licitação

Dispensa e Inexigibilidade
de licitação
Relatórios nº s 002/2014 e
004/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

17

Convênios

Plano de providências
permanente
PPP 006/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

18

Processos Licitatórios
Pregões

Plano de Providências
Permanente
PPP 001/2014, PPP
002/2014, PPP 003/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

19

Contratos de
Terceirização

Plano de Providências
Permanente
PPP 005/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

20

Concorrência

Contratos de Obras
Rel nr 006/2014

Gestão de Suprimento
de Bens e Serviços

Acompanhamento de Gestão.
Exame dos contratos em vigor sob os aspectos da legalidade,
legitimidade e eficácia nas obras do Campus UFPE e
Verificar o cumprimento das formalidades dos processos e
das cláusulas contratuais. Foram analisados 42,24% do total
de contratos de obras em vigor.
Examinar a regularidade dos processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação. Serão analisados também os
processos de pagamentos correspondentes.
Das aquisições realizadas por Dispensa e por Inexigibilidade
foram analisadas 14,27% dos processos de dispensa e 35,2%
de inexigibilidade.
Avaliar os procedimentos adotados pelos setores
competentes (DCCA e UFPE) quanto às falhas apontadas no
Relatório de Auditoria 009/2013 (referente Auditoria
realizada em 2013), tais como:
a) cumprimento das recomendações contidas no referido
Relatório;
b) Avaliar a estrutura de controle interno quanto aos
procedimentos para analise das prestações de contas,
fiscalização/acompanhamento e execução dos convênios;
c) Avaliação da qualidade/completude das informações no
SICONV.
Acompanhar o atendimento das determinações contidas no
Relatório de Auditoria 005/2013 que trata de avaliação de
pregões. Verificar as ações implementadas pelos gestores,
objeto de constatações referido relatório.
Acompanhar o atendimento das determinações contidas no
Relatório de Auditoria 007/2013 que trata de Contratos de
Terceirização. Verificar se os pontos constantes no referido
relatório foram sanados e acompanhar os trabalhos dos
fiscais dos contratos.
Foram examinados os processos de Concorrência
relacionados às obras auditadas. Foi analisado um montante
de R$ 14.424.235,63 correspondendo a 98,07% do valor
total das Concorrências realizadas no ano de 2013.
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21

Resultado do
Gerenciamento
Ambiental

Atividade não realizada em
razão de deficiência do
quadro de pessoal da
AUDINT

22

Elaboração e entrega
do RAINT 2013

Relatório Anual de
Atividades - RAINT

Gestão Interna

23

Elaboração do
PAINT 2015

Plano Anual de Atividades
de auditoria interna PAINT

Gestão Interna

24

Atividades
administrativas da
AUDINT.

Procedimentos
Administrativos AUDINT

Gestão Interna

25

26

27

Fonte: AUDINT - UFPE

Elaborar
procedimentos de
controles internos
Procedimentos
relativos às atividades
Administrativos AUDINT
desenvolvidas pela
Unidade de Auditoria
Interna.
Capacitação dos
servidores da
AUDINT;
Procedimentos
Participação no Fórum
Administrativos AUDINT
Nacional dos
Auditores Internos das
IFE's.
Provimentos Declarações de Bens e
Rendimentos.

Declaração de Bens e
Rendimentos

Gestão Operacional

Gestão Interna

Gestão da AUDINT

Gestão de RH

1) Verificação da adoção de cláusulas referentes à
sustentabilidade nos contratos de bens e serviços da UJ;
2) Verificação de critérios de sustentabilidade nas rotinas e
processos para aquisição de bens e serviços da UJ.
3) Analisar Logística reversa dos bens e materiais utilizados
pela UJ.
Elaboração do RAINT contendo as atividades da Auditoria
Interna planejadas e desenvolvidas no exercício de 2013.
Planejamento das atividades para a elaboração do PAINT
2015, bem como planos, metas, objetivos previstos, ações,
cronograma, recursos humanos e ações para fortalecimento
da Auditoria Interna.
Acompanhamento de procedimentos administrativos junto à
equipe de apoio da AUDINT (controle, acompanhamento,
recepção, fluxo de processos, emissão de correspondências e
informações).
1) Elaboração de trilhas de auditoria, levantamento de dados
e informações para execução do planejamento da AUDINT;
2) Monitoramento de relatórios de auditoria referentes às
atividades realizadas, com base no PAINT 2013;
3) Atualização do Regimento Interno da Auditoria Interna.

1) Cursos previstos de acordo com o ANEXO II;
2) Planejamento para a execução dos cursos de
capacitação/qualificação em Instituições promotoras de
eventos técnico-profissionais.
Recepção e analise dos processos de Declarações de Bens e
Rendimentos dos servidores imbuídos de cargo/função
(CD/FG), verificando incompatibilidades patrimoniais
porventura existentes, em atendimento à Portaria
Interministerial MP/CGU Nº. 298, de 2007, e Decreto nº.
5.483, de 2005.
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2.2.3 Demonstração da Execução do Plano Anual de Auditoria, Contemplando Avaliação Comparativa entre as Atividades Planejadas e Realizadas,
Destacando os Trabalhos mais Relevantes, as Principais Constatações e as Providências Adotadas pela Gestão da Unidade Jurisdicionada

Nº do
Relatório/OBJETO

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

Constatação

Foi observado que a
responsável pelo
Almoxarifado, assumiu a
função em janeiro de
2013. Entretanto, quando
da passagem do
cargo/função, não houve
lavratura do Termo de
Responsabilidade, bem
como a realização de
Inventário Físico,
conforme preconiza o
Item 10.7 da IN/SEDAP
nº 205/88:

Constatamos que nas
Notas de Requisição e
Saída de Material, não
está sendo preenchido o
preço médio dos materiais
requisitados, bem como o
valor total dos itens
requisitados.

Quadro 13 – Demonstração do Plano Anual de Auditoria
Setor Responsável pela
Recomendações
Implementação
A AUDINT recomendou
que o gestor responsável
utilize o termo de
responsabilidade como
medida de controle para
uso dos bens patrimoniais,
assim como mantenha
atualizados constando o
titular como responsável
PROGEST
por esses bens e o
respectivo servidor que
faz o seu uso, conforme
determina a IN SEDAP Nº
205/1988.

PROGEST

Por se tratar de
providência pendente de
implementação, a qual
será objeto de
acompanhamento por esta
equipe de auditoria.

Providências adotadas

Situação das
Implementações

A UG se manifestou
informando que: Ressaltamos
ainda, que apesar de não
haver a passagem formal na
época, a servidora E. L. B. da
C. realizou análise e contagem
dos itens no Almoxarifado, não
identificando nenhuma
divergência do MMA, bem
como procurou os setores
responsáveis pelo
acompanhamento e prestação
de contas do almoxarifado,
DCF-UFPE, para se inteirar
de todas as responsabilidades
e exigências legais, ligadas a
esta função.

Parcialmente
implementado

A UG se manifestou
informando que: Tomamos
como referência as fichas de
prateleira e nota de
requisição/saída de materiais
do Almoxarifado Central da
UFPE, que não constam a
exigência de preço médio.
Todavia, para nos adequarmos
a exigência do art. 106, III, da
Lei 4320/64, iremos realizar
alterações nos referidos
formulários e nas planilhas de
controle para incluir os

Não implementado
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ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

Verificamos que a
responsável pelo
almoxarifado registra as
entradas e saídas de
material em planilhas do
Excel, pois não há sistema
informatizado para
controle da movimentação
de material de consumo
podendo sofrer falhas e
intempestividade.

Inexistência de extintores
de incêndio no
Almoxarifado do CCJ,
contrariando as
disposições contidas no
item 4.1.f da IN/SEDAP
nº 205/88:

Verificamos a existência
de materiais que se
encontram com prazo de
validade vencida e/ou
inservíveis não separados
dos demais materiais.

PROGEST

PROGEST

PROGEST

A AUDINT recomendou
que o gestor promova a
implantação de
mecanismos de controle e
monitoramento visando a
eficácia do sistema de
controle dos bens.

A AUDINT recomendou
atentar para o atendimento
a falha apontada, atuando
junto ao setor de
Engenharia e Segurança
do Trabalho-SEST/UFPE
no sentido de agilizar a
instalação dos extintores
de incêndio nas áreas
apontadas.

A AUDINT recomendou
o aperfeiçoamento dos
mecanismos de controles
internos administrativos
estabelecidos na Unidade

registros de preço médio
ponderado dos itens.
A UG se manifestou
informando que: O recurso
mais eficiente que dispomos é
a planilha de Excel, que vem
sendo aprimorada de forma
constante, de acordo com as
exigências administrativas e
legais. Ressaltamos ainda, que
nossa intenção é melhorar
cada vez mais o gerenciamento
do almoxarifado do CCJ, por
isso temos tentado junto aos
setores competentes da UFPE
adquirir um software
específico para tal função,
porém ainda não obtivemos
êxito.
A UG se manifestou:
“Já fizemos várias solicitações
para instalação de extintores
não só no almoxarifado, mas
também em vários outros
locais do CCJ, que se
encontram sem o equipamento.
A responsabilidade pelo
dimensionamento, manutenção
e instalação de extintores é do
Setor de Engenharia de
Segurança do Trabalho SEST/UFPE. Estamos
acompanhando nossa
demanda conforme
documentos anexos.”
A UG se manifestou
informando que: Os 13 (treze)
cartuchos identificados por
esta equipe de auditoria como
vencidos, apesar de estar no
almoxarifado, não estavam

Não implementado

Não implementado

Não implementado
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de modo a garantir
observância aos
dispositivos legais.

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

ALMOXARIFADO
Relatório de Auditoria
interna nº 01/2014

Foram observadas
divergências entre os
saldos registrados no
SIAFI e os saldos do
RMA, no período de
Outubro de 2013 a Março
de 2014

Observamos a existência
de goteiras no interior do
almoxarifado,
contrariando as
disposições contidas na
IN/SEDAP nº 205/88

PROGEST E
PROPLAN/DCF

PROGEST

A AUDINT recomendou
que os setores
responsáveis pelo controle
dos materiais de consumo
atue junto ao DCF/UFPE,
a fim de evitar futuras
divergências entre os
valores registrados no
RMA e os registros
efetuados no SIAFI. A
escrituração do inventário
analítico da Unidade
Administrativa deverá
estar compatível com a
escrituração sintética da
contabilidade.

Trata-se de providência
pendente de
implementação, a qual
será objeto de
acompanhamento por esta
equipe de auditoria.

destinados à distribuição. A
servidora responsável pelo
Almoxarifado faz vistorias
constantes a fim de identificar
a validade dos produtos e
quando da entrega de
qualquer material é verificado
sempre antes o vencimento dos
mesmos. Os produtos vencidos
são separados e descartados.

A UG se manifestou
informando que: As Unidades
efetuaram a regularização das
diferenças encontradas pela
equipe da AUDINT .

A UG se manifestou
informando que: Os problemas
de infiltração são sempre
corrigidos, via empresa
especializada, toda vez que
surge, e são comunicados à
Prefeitura da Cidade
Universitária. Veja-se que
estamos, trocando um produto
da Petrobrás que havia a
promessa de durabilidade de
10 anos por uma manta
asfáltica para que tenhamos
uma maior segurança não
somente no almoxarifado, mas

Implementado

Implementado
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em todas as dependências da
Editora, que tem vazamentos
por todos os espaços.
Entretanto, temos o cuidado de
cobrir o material com sacos
plásticos para que não haja
nenhum prejuízo do
patrimônio da EDUFPE.

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Relatório de Auditoria
interna nº 02/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
DISPENSA DE

Foi observado que em
37,5% dos processos
analisados estavam
ausentes as cotações de
preços de no mínimo três
fornecedores, não
atentando à orientação do
TCU em seus Acórdãos
626/2012-Plenário e
569/2009-Primeira
Câmara.

Constatamos a presença
de mais de uma dispensa
de licitação para o mesmo

HOSPITAL DAS
CLÍNICAS

HOSPITAL DAS
CLÍNICAS

O gestor afirma que o
processo licitatório para
substituir o contrato
08/2012 não havia sido
finalizado a tempo,
ocasionando o
desabastecimento de
insumos para realização
de exames essenciais aos
pacientes do hospital,
mas não informa o estágio
e data prevista para o
término do procedimento
licitatório.
Assim sendo, a AUDINT
recomendou maior
celeridade nos processos
de licitação, evitando se
deparar com situação de
urgência, ao que tudo
indica, por retardo nas
providências com a
licitação, que deveria terse iniciado com
antecedência suficiente e
previsibilidade dos riscos
inerentes aos
procedimentos.

A AUDINT recomendou
portanto, estabelecer

A UG se manifestou
informando que:
Convém informar que
mesmo tendo sido
realizada Dispensa de
Licitação com único
fornecedor, conforme
explicitado acima, os
preços contratados
foram OS MESMOS do
contrato que ora se
encontrava vencido, ou
seja, o Hospital não
pagou preço superior
ao firmado no contrato
08/2012, que foi
precedido de
procedimento licitatório
conforme pregão
eletrônico 181/2011.

A Unidade Auditada em
sua manifestação não
abordou o assunto/tema

Implementado

Não implementado
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LICITAÇÃO
Relatório de Auditoria
interna nº 02/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Relatório de Auditoria
interna nº 02/2014

fornecedor, no mesmo
elemento e natureza de
despesa no período
analisado, ultrapassando
assim o limite
estabelecido pela lei
8.666/93, art. 24, inciso II,
em 100% dos processos
analisados, sugerindo,
assim, a prática de
fracionamento de despesa.

ações de controle e
planejamento das
aquisições de materiais de
uso contínuo, com
observância à Lei
8.666/93 que estabelece a
licitação como regra para
aquisição de materiais e
serviços, bem como às
instruções do Acórdão
367/2010 Segunda
Câmara

Observou-se nos
processos analisados a
ocorrência de diversas
compras realizadas junto
ao mesmo fornecedor,
havendo também a
participação dos mesmos
competidores nas cotações
em processos diferentes,
sugerindo um
procedimento viciado na
realização das cotações de
preços, ou favorecimento
de fornecedores

HOSPITAL DAS
CLINICAS; CIÊNCIAS
GEOGRAFICAS,
PROPESQ, PROPLAN

Constatou-se que em 25%
dos processos analisados
não constam numeração
sequencial das páginas

HOSPITAL DAS
CLINICAS; CIÊNCIAS
GEOGRAFICAS,
PROPESQ e
´PROPLAN

A AUDINT recomendou
que seja realizada consulta
de preços junto a outros
fornecedores do ramo,
obtendo assim maior
número de opções para
escolha da proposta mais
vantajosa para a
Administração Pública,
evitando a atuação viciada
no procedimento de
cotação de preços,
verificando sempre o
princípio da
economicidade na
Administração Pública, e
seguindo às orientações da
legislação, bem como do
Acórdão TCU em seus
Acórdãos 626/2012Plenário e 569/2009Primeira Câmara
A AUDINT recomendou
, portanto, que as páginas
dos processos sejam
numeradas imediatamente

desta Constatação

A Unidade Auditada em
sua manifestação não
abordou o assunto/tema
desta Constatação.

A Unidade Auditada em
sua manifestação não
abordou o tema desta
Constatação.

Não implementado

Não implementado
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após sua abertura,
atendendo, assim, ao
Acórdão TCU n°
462/2008:

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Relatório de Auditoria
interna nº 003/2014

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Relatório de Auditoria
interna nº 003/2014

Foi verificado que não
foram atendidos os prazos
estabelecidos em Lei para
as conclusões das
sindicâncias, bem como
suas prorrogações. Os
processos apresentados
para a amostra solicitada
excederam 30 dias,
contrariando o que traz o
Art. 145, Parágrafo único
da Lei 8.112/ 90:

Foi observado que não
foram atendidos os prazos
estabelecidos em Lei para
as conclusões dos
Processos Administrativos
Disciplinares, bem como
suas prorrogações. Os
processos apresentados na
amostra solicitada pela
AUDINT excederam 60
dias, contrariando o que
traz o Art. 152 da Lei

GR/SOCI

GR/SOCI

Apesar da justificativa
apresentada por parte do
Serviço de Organização
das Comissões de
Inquérito – SOCI/GR, a
AUDINT entendeu que a
conclusão das
sindicâncias acima dos
prazos previstos em lei, 30
dias, bem como de suas
reconduções, contrariam o
princípio constitucional da
Eficiência, conforme o
Art. 37 da Constituição
Federal:

Apesar da justificativa
apresentada por parte do
Serviço de Organização
das Comissões de
Inquérito – SOCI/GR, a
AUDINT entendeu que a
conclusão dos processos
administrativos
disciplinares acima dos
prazos previstos em lei, 60
dias, bem como de suas
reconduções, contrariam o

A UG se manifestou com o
seguinte teor: Com relação ao
prazo legal estabelecido no §
único do art. 145 da Lei
8.112/90, temos que embora
seja estabelecido o prazo de 30
(trinta) dias para conclusão dos
trabalhos há certos casos que
diante da complexidade e
indisponibilidade dos
envolvidos/intimados a
comparecerem para prestarem
seus depoimentos, o prazo da
comissão acaba recondução,
satisfazendo o requerido pela
legislação. Muito embora,
temos que a doutrina e
jurisprudência pátrias, são
unânimes em afirmar que os
eventuais descumprimentos
dos prazos não gera nenhuma
nulidade, isto quando abaixo
transcrito, proferido pelo
egrégio STJ.
A UG se manifestou
informando que: Com relação
ao prazo legal estabelecido no
§ único do art. 145 da Lei
8.112/90, temos que embora
seja estabelecido o prazo de 30
(trinta) dias para conclusão dos
trabalhos da certos casos que
diante da complexidade e
indisponibilidade dos
envolvidos/intimados a
comparecerem para prestarem

Não implementado

Não implementado
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8.112/ 90.

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Relatório de Auditoria
interna nº 003/2014

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Relatório de Auditoria
interna nº 003/2014

Observamos que nos
processos discriminados
na amostra não havia
evidência de comunicação
aos chefes dos servidores
que foram intimados a
depor, informando sobre o
dia e a hora marcadas para
inquirição, confrontando
assim o que traz o
Art. 157 da lei 8.112/90

Foi verificado, nos
processos apresentados
que o prazo de 10 dias
para apresentação de
defesa por parte dos
acusados foi ultrapassado,
estando assim em
desacordo com o Art. 161
da Lei 8.112/90:

princípio constitucional da
Eficiência, conforme o
Art. 37 da Constituição
Federal.

GR/SOCI

GR/SOCI

O parágrafo único do Art.
157 da lei 8.112/90, citado
acima, exige que sejam
anexadas aos processos
evidências de
comunicação aos chefes
dos servidores intimados a
depor. A AUDINT
recomendou que sejam
anexadas aos processos
essas evidências, para que
seja atendido o princípio
da legalidade, previsto na
Constituição Federal em
seu Art 37.

A AUDINT entendeu que
deve ser obedecido o
prazo para defesa previsto
em lei, caso no servidor
não compareça deverá ser
nomeado defensor dativo,
conforme o Art. 164 da lei
8.112/90:

seus depoimentos, o prazo da
comissão acaba recondução,
satisfazendo o requerido pela
legislação. Muito embora,
temos que a doutrina e
jurisprudência pátrias, são
unânimes em afirmar que os
eventuais descumprimentos
dos prazos não gera nenhuma
nulidade, isto quando abaixo
transcrito, proferido pelo
egrégio STJ
A UG se manifestou
informando que: No caso dos
processos analisados, todas as
testemunhas intimadas a
prestar depoimento são lotadas
na UFPE, e neste caso, a
comissão com observância dos
princípios da celeridade exista
alguma resistência em liberar a
mesma do serviço para atender
a intimação da comissão
processante, o que não ocorreu
nos casos sob análise.

A UG se manifestou
informando que: O aspecto
abordado nesta constatação é
unicamente de mérito, pois, a
dilação do prazo de defesa se
encontra previsto no § 3º do
art. 161 da Lei nº 8.112/90,
que autorizar a prorrogação
Contudo, a doutrina moderna,
sustenta que a defesa é ato
indispensável a ser deferido

Não implementado

Não implementado
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em favor do servidor
investigado, considerando se
tratar de uma garantia
constitucional.
De toda sorte, caso o próprio
investigado não apresente sua
defesa, e seja declarado revel,
é assegurado ao mesmo a
designação de um defensor
dativo para que seja sanada
processo disciplinar, tudo
conforme previsto no § 2º do
art. 164 do mesmo diploma
legal.

SINDICÂNCIAS E
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Relatório de Auditoria
interna nº 003/2014

Foi verificado que houve
divergências, em relação
ao estágio dos processos
apresentados referente
aos dados inseridos no
sistema CGU – PAD e os
processos analisados
fisicamente, contrariando
assim o parágrafo § 3º,
inciso V, Art. 1° da
Portaria 1.043, de 24 de
julho de 2007:

GR/SOCI

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

Constatou-se que o tempo
decorrido entre a data da
assinatura do contrato
98/2013 (07/11/2013)
firmado entre a UFPE e a
Aptools Ltda, CNPJ
02.084.684/0001-82, e a
data de sua publicação
(12/12/2013) foi superior
ao que determina a Lei
8.666/93, art. 61,
parágrafo único.

HOSPITAL DAS
CLÍNICAS

A UG se manifestou
informando que: no que se
A AUDINT recomendou
refere a possíveis divergências
atentar para as possíveis
entre as fases dos processos
divergências existentes
(CGU/PAD e PAD’s
entre o registro dos
propriamente ditos) ocorre da
processos no Sistema
determinação de lançar os
CGU/PAD e as fases do
processos no início do
processo.
procedimento vezes o sistema
CGU/PAD informa que nós
que fizemos o lançamento não
temos acesso ao mesmo
sistema
A UG se manifestou
informando que: O tempo
A AUDINT recomendou
decorrido entre a assinatura do
atentar para os
contrato e sua publicação foi
procedimentos
ultrapassado pelas seguintes
determinados na legislação razões: 1) Os recursos foram
quanto aos prazos de
alocados na UFPE em virtude
publicação dos contratos,
de que o HC não possuía
para que haja eficácia dos recursos para aquisição de
atos praticados pela
bens de capital. 2) As ações de
Administração Pública.
emissão de portaria de crédito,
detalhamento da portaria no
SIAFI e emissão de empenho

Não implementado

Implementado
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REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

Ausência de CND ou sua
validade vencida.
Observou-se que algumas
Ordens Bancárias
encontravam-se com
Certidões de Regularidade
do FGTS com data de
validade vencida na data
do pagamento.

Observou-se que nos
autos do processo de
inexigibilidade nº 15/2013
não constava presente o
parecer jurídico da PGF.

Foi verificado que na
Inexigibilidade 15/2013
consta como Justificativa
o art. 25, inciso II, ou seja
, por inviabilidade de
competição, entretanto, o
objeto em foco não se
enquadra com os tipos de
serviços descritos na
legislação.

Ausência de documentos
gerados pelo SIAFI como
NE, nos autos do processo
23076.025982/2013-97.

HOSPITAL DAS
CLÍNICAS, PROPESQ

PROPESQ

demandaram tempo superior
ao previsto, impossibilitando
assim o cumprimento do
prazo.
A UG se manifestou, alegando
que foram realizadas consultas
A AUDINT recomendou
ao SICAF estando o
que seja realizado consulta fornecedor com Certidão
ao SICAF em todos os
válida. Porém, posteriormente,
estágios da despesa, quais no ato do pagamento, quando o
sejam, empenho, liquidação processo não mais se
e pagamento.
encontrava ao seu alcance e
responsabilidade, sua validade
expirou.
A AUDINT recomendou
que seja realizada a
tramitação adequada dos
A UG se manifestou
processos licitatórios, bem
informando que o setor
como sua dispensa ou
responsável pela assessoria
inexigibilidade,
jurídica é a Procuradoria
encaminhando-se à
Federal.
Procuradoria para que haja
o pronunciamento jurídico a
respeito.

Implementado

Não implementado

PROPESQ

A AUDINT recomendou
maior atenção aos detalhes
A UG se manifestou alegando
da formalização do processo
que houve equívoco atípico no
de Inexigibilidade,
Termo de Exigibilidade.
cumprindo assim as
exigências legais.

Implementado

PROPESQ

A AUDINT recomendou
que todos os documentos
gerados pelo SIAFI, tais
como NE, OB, DARF,
sejam anexados ao
processo.

Implementado

A UG se manifestou alegando
que houve esta ocorrência em
virtude da abertura do processo
23076.002164/2013-16 para
pagamento, e que os
documentos gerados pelo
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SIAFI encontram-se neste
processo.

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

Ausência de pesquisa de
preços de no mínimo três
fornecedores.

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

Constatou-se que na
Inexigibilidade 32/2012
baseada no Inciso I do art.
25 da Lei 8.666/93
constam as notas fiscais
apresentadas pelo
fornecedor como
comprovação de preços
praticados no mercado,
com preço inferior ao
transacionado com a
UFPE.

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014

REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria
interna nº 04/2014
REGULARIDADE DOS
PROCESSOS DE
INEXIGIBILIDADE
Relatório de Auditoria

Constatou-se que 74,35%
dos processos de
pagamento não estavam
com suas páginas
numeradas.
Observou-se que em
alguns processos de
pagamento estavam
ausentes os documentos
gerados pelo SIAFI, tais
como NE, OB, DARF.
Não atendimento à
solicitação de auditoria no
envio de dois processos de
Inexigibilidade e três de

PROPESQ

CIN

A AUDINT recomendou
observância ao acórdão
TCU 569/2009-Primeira
Câmara, cuja orientação é
de que se realize ampla
pesquisa de preços de
mercando, inclusive quando
se tratar de dispensa ou
inexigibilidade de licitação.

A UG se manifestou
informando da existência de
tabelas de preços de outros
hotéis verificadas em sites,
constantes nos autos do
processo.

A AUDINT recomendou
que sejam observados os
preços de mercados de
forma contundente,
garantindo a realização da
melhor proposta para a
Administração.

A UG se manifestou
informando que as diferenças
existentes nos preços
apresentados pelo fornecedor
ocorrem por pequenas
variações nos componentes
solicitados, pois cada
plataforma robótica é montada
de acordo com o pedido do
cliente.

Implementado

Implementado

PROPLAN

A AUDINT recomendou
que as páginas dos
processos sejam numeradas
Até o término dos trabalhos a
imediatamente após sua
UG não se manifestou sobre a
abertura, e que tal
constatação apontada.
procedimento seja
observado até a última
página.

Não implementado

PROPLAN

A AUDINT recomendou
que todos os documentos
gerados pelo SIAFI sejam
anexados aos seus
respectivos processos.

Até o término dos trabalhos a
UG não se manifestou sobre a
constatação apontada

Não Implementado

PROPLAN

A AUDINT recomendou
Até o término dos trabalhos a
mais atenção e empenho no
UG não se manifestou sobre a
atendimento das
constatação apontada.
solicitações dos órgãos de

Não implementado
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interna nº 04/2014

pagamentos.

BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS
(Rel de Auditoria
Interna nº 05/2014)

Foi constatada a
existência de bens móveis
inservíveis em locais
inapropriados.

BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS
(Rel de Auditoria
Interna nº 05/2014)

BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS
(Rel de Auditoria
Interna nº 05/2014)

Constatou-se que a
Unidade Gestora não
possui rotinas
formalizadas no tocante à
classificação dos bens
inservíveis.
Verificou-se a existência
de um só servidor
responsável pelas funções
de almoxarife e de
controle dos bens
patrimoniais da Unidade,
demonstrando excesso de
atividade, comprometendo
o bom andamento das
atividades.

BENS MÓVEIS
INSERVÍVEIS
(Rel de Auditoria
Interna nº 05/2014)

Na visita in loco
observou-se ausente um
Notebook Daten,
tombamento 9802/2013,
apesar de constar na
relação de bens
inservíveis.

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Observou-se que nos
autos dos processos
23076.040664/2012-7 e
23076.046744/2012-34
referentes às
Concorrências 03/2012 e
05/2012 respectivamente,

CFCH, CCJ, CAA, CAV

CFCH

CAV

CAV

PROGEST

controle interno, atendendo
assim a norma legal.
A AUDINT recomendou
que a UG adote
procedimentos com vistas a
implantar uma triagem dos
bens inservíveis e que
proceda ao seu
desfazimento, conforme
Dec. 9.658/90, Art.15.
A AUDINT recomendou
que o gestor realize
acompanhamento através de
vistorias semestrais com a
finalidade de prover ações
de controle dos bens.

A UG se manifestou
informando que houve
organização de parte dos bens
que estavam alocados
inapropriadamente.

Parcialmente
implementado

A UG se manifestou
informando que houve
organização de parte dos bens
que estavam alocados
inapropriadamente.

Parcialmente
implementado

A UG se manifestou
informando que em
24/10/2014 uma nova
servidora entrou em exercício,
e que lhe foi atribuída a tarefa
de controle do almoxarifado de
material de consumo, ficando
os controles de bens
patrimoniais a cargo do outro
servidor que já atuava.
A UG se manifestou
informando que, após uma
A AUDINT recomendou
grande varredura nos
envidar esforços no sentido
almoxarifados, conseguiram
de localizar e/ou apurar
localizar o Notebook de marca
responsabilidade para o
Daten – Tombo 9802/2013,
referido bem.
que constava como não
localizado.
A AUDINT recomendou
que o gestor tome as
medidas administrativas
para viabilizar um servidor
para o setor do
Almoxarifado a fim de que
haja maior controle dos
bens móveis da Unidade.

A AUDINT recomendou
que todos os documentos
pertinentes aos processos
sejam apensados nos autos.

A UG se manifestou,
informando que o Projeto
Básico teve aprovação do
Reitor da UFPE, porém não
justificou a sua ausência nos
autos dos processos.

Parcialmente
implementado

Implementado

Não implementado
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não constavam cópia
impressa do Projeto
Básico.

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Observou-se que o
contrato 122/2013 fora
assinado sem ter como
anexo o Caderno de
Fiscalização
correspondente.
Não atenção ao Princípio
da Publicidade. Foi
observado que as
informações divulgadas
no sítio da UFPE referemse a períodos passados,
não havendo informações
tempestivas acerca de
processos licitatórios,
contratos firmados etc.
Constatou-se que o
Caderno de Fiscalização,
anexo X do Edital de
Concorrência 03/2012,
não consta como anexo do
Contrato 122/2013.
For constatado que o
Edital da Concorrência
05/2012, presente nos
autos do processo
23076.046744/2012-34
não está com a devida
assinatura do responsável
pelo processo licitatório.
Indefinição para
pagamento em separado
dos limites para
pagamento de Instalação e
Mobilização para

PROGEST

A AUDINT recomendou
que todos os anexos dos
editais, relacionados à
execução do contrato, sejam
parte integrante do contrato,
a fim de que haja maiores
subsídios e orientações aos
servidores responsáveis pela
fiscalização dos contratos.

PROGEST

A UG se manifestou
informando que os editais das
licitações da UFPE estão
R A AUDINT recomendou
disponibilizados na página da
cumprimento do Art. 8º da
PROGEST, no link editais.
Lei 12.527/2011 –
Quanto aos contratos, de fato
denominada Lei da
estes estão desatualizados,
Transparência
devendo ser alimentada a
referida página a partir de
janeiro/2015

Parcialmente
implementado

PROGEST

A AUDINT recomendou
que todos os anexos dos
O Caderno das Instruções da
editais relacionados à
Fiscalização consta como
execução do contrato, sejam anexo da minuta do Edital.
parte integrante ao contrato.

Não implementado

PROGEST

A AUDINT recomendou
maior atenção aos itens
necessários ao cumprimento
da legislação, conforme §1º
do art. 40, Lei 8.666/93.

A minuta do edital é visada
pelo Presidente da Comissão
Especial de Licitações
enquanto o Edital pela
Procuradoria Federal.

Não implementado

PROGEST

A AUDINT recomendou
que sejam realizados em
separado os limites para
pagamento de instalação e
mobilização nos editais de

A UG se manifestou
informando que tal
questionamento deverá ser
realizado à Superintendência
de Projetos e Obras, uma vez

Não implementado

A UG se manifestou
informando que o Caderno das
Instruções da Fiscalização
consta como anexo da minuta
do Edital.

Não implementado
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execução da obra.

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Observou-se falta de
critérios no
acompanhamento das
obras, não havendo
metodologia nem
procedimentos de
conferência das
quantidades de materiais
empregados, nem quanto
às características de tais
materiais, verificando suas
conformidades com o
determinado no Projeto
Base.

execução de obras e
serviços.

SPO

que é o setor responsável pelo
Projeto Básico.
A UG se manifestou
informando:

“Não há pelo que se falar em
Falta de Critérios para o
Acompanhamento/Fiscalização
da Obra, pois a equipe
responsável por tal atribuição,
no caso, da Diretoria de
Fiscalização de Obras
(DFO/SPO/UFPE) segue de
forma criteriosa o disposto no
Anexo X de todo e qualquer
Certame Licitatório ocorrido
até a presente data na UFPE ,
A AUDINT recomendou
que haja implementação de ou seja, Fiscalização/Caderno
uma metodologia eficaz de de Instruções:
acompanhamento/inspeçãoü Regras Gerais;
dos insumos necessários à ü Providências quando do Início
e ao Final da Obra;
execução da obra e dos
ü
serviços, assegurando a sua Diário de Obras
(preenchimento de todos os
qualidade, e garantindo a
não ocorrência de danos ao acontecimentos no dia a dia de
execução do contrato ou obra);
erário.
ü Acompanhamento da
Execução, com o Controle
Amostral Visual dos Materiais
empregados na Obra;
ü Realizando os Ensaios e
Controles devidamente
planilha dos no contrato
(quando for o caso); e o
ü Recebimento da Obra
(Provisório e Definitivo).
Além do exposto acima, podese observar no SIMEC
andamento do contrato
(monitoramento) com o
lançamento de todas as

Parcialmente
implementado

96

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Constatou-se a ausência
de comunicação formal
entre a DFO/UFPE e a
contratada.

SPO

A AUDINT recomendou a
adoção de comunicação
formal, utilizando-se para
isso o livro de registro de
atas, a fim de registrar os
atos, proposições e
deliberações da instituição
junto ao contratado.

informações pertinentes à
respectiva obra, tais como,
Contrato, Ordem de Serviço,
Planilha Vencedora do
Certame, Cronograma FísicoFinanceiro Original, Aditivos e
respectivas Planilhas e
Cronogramas etc. A não
existência de qualquer tipo de
construção e/ou reforma com
problemas estruturais
originados por falhas
executivas pode comprovar a
eficiência da Fiscalização até a
presente data. No entanto,
visando sempre a melhoria de
suas atribuições, a DFO vem
solicitando, através dos
processos administrativos nºs
23076.040740/2012-42,
23076.019902/2014-45, e
23076.050839/2014-14
reiteradas vezes a capacitação
de todo o seu corpo técnico.
Não há pelo que se falar em
falta de comunicação formal
entre a Fiscalização e a
Contratada, pois, toda a
comunicação ocorre através do
devido registro no Diário de
Obras, não há, entretanto, a
utilização nas obras em
andamento do chamado Livro
de Registro de Atas, tão
somente o Diário de Obras,
onde são registradas todas as
ocorrências e comunicações da
obra, ou mesmo, a chamada
Ata de Reunião, quando for o
caso, ou correspondências
entre a Contratada e a

Não implementado
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representante da Contratante
(Fiscalização).

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Observou-se ausente
documentação que
demonstre o cronograma
de execução da obra,
confrontando o realizado
com o previsto.

SPO

Efetivamente, não há nenhuma
exigência formal, quer no
respectivo Edital quer no
Contrato, quanto à
obrigatoriedade de
apresentação ou demonstração
do Cronograma FísicoFinanceiro atualizado
mensalmente, existindo, esta
atualização tão somente pela
simples verificação do fiscal
com o consequente registro
(quando for o caso) no Diário
de Obras e/ou
A AUDINT recomendou
correspondências entre a
que os cronogramas físicoFiscalização e a Contratada.
financeiros atualizados
Hoje em dia, o Cronograma
sejam parte integrante dos
Físico-Financeiro atualizado
autos, a fim de possibilitar a
somente existe quando da
visualização e o
formalização de qualquer
acompanhamento da sua
aditivo (Prazo e/ou Valor) ao
projeção e a
Contrato correspondente. No
compatibilidade da sua
entanto, visando uma melhor
execução.
eficiência nas suas atribuições,
a Fiscalização passará a exigir
quando do encaminhamento
das respectivas medições
mensais o devido
acompanhamento do seu
correspondente Cronograma
Físico-Financeiro de
monitoramento constando da
comparação entre os
percentuais de serviços
previstos e os efetivamente
executados.

Não implementado
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CONTRATOS DE
OBRAS
(Rel de Auditoria
Interna nº 06/2014)

Foi observado que no
Diário de Obra referente
ao Contrato 122/2013,
consta a designação do
Engenheiro C.C.N.,
CREA/PE 054601, sem
que o mesmo se encontre
na relação dos
funcionários da Folha de
Pagamento da Contratada.

SPO

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Observou-se a ocorrência
de falhas no
preenchimento do Diário
de Obras.

SPO

De acordo com a informação
da Contratada, o engenheiro
civil existente e constatado
pela Auditoria Interna quando
da vistoria in loco está atrelado
ao custo administrativo da obra
(Custo do Escritório), no
entanto, visando um melhor
A AUDINT solicitou a UG desenvolvimento de suas
esclarecimentos sobre a
atribuições a Fiscalização irá
designação do Engenheiro solicitar que quando do
sem o devido registro.
encaminhamento das
respectivas medições pelas
Contratadas que as mesmas
também enviem lista nominal
de todos os funcionários
cadastrados junto ao CEI da
Obra, para a efetiva
conferência e comprovação
pela Fiscalização.
Não há pelo que se falar em
falhas no preenchimento do
Diário de Obras à
Fiscalização, pois, conforme é
do conhecimento de todos,
nele são lançados todos os
A AUDINT recomendou o
acontecimentos/eventos
correto preenchimento do
ocorridos na obra no dia a dia,
Diário de Obras, a partir dos
com o grau de detalhamento
Termos de Abertura e
mínimo e suficiente a se
Encerramento, bem como
monitorar possíveis atrasos no
informações mais
andamento do respectivo
detalhadas e completas, a
cronograma físico-financeiro e
fim de se ter informações
a identificação dos agentes
mais próximas da realidade
causadores e as
da execução da obra.
correspondentes penalidades
cabíveis em cada caso. No
entanto, conforme visto na
resposta 1 a Fiscalização vem
reiteradas vezes solicitando
capacitação de todo o seu

Parcialmente
implementado

Não implementado
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corpo técnico de forma a
melhor desempenhar o seu
papel (processos
administrativos nºs
23076.040740/2012-42,
23076.019902/2014-45, e
23076.050839/2014-14).

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Foram verificadas
comunicações diversas
com informações sobre
novo prazo para
finalização da obra,
entretanto não nos foi
apresentado Termo
Aditivo formalizando tais
alterações de prazos.

CONTRATOS DE
OBRAS
Rel de Auditoria Interna
nº 06/2014)

Constatou-se que nos
documentos que
compõem as medições da
obra, tais como folha de
pagamento, FGTS, INSS
etc., não constam os
comprovantes de
pagamentos.

REMUNERAÇÃO,
BENEFICIOS E
VANTAGENS
Rel de Auditoria Interna

Verificamos que os
Centros Acadêmicos
apresentaram baixa
efetividade com relação

SPO

SPO

CPPD/GR

A AUDINT solicitou a
Unidade Gestora
A UG apresentou o 1º Termo
justificativas para a não
Aditivo ao Contrato
apresentação do Termo
nº122/2013.
Aditivo constando a devida
alteração de prazo.
Com relação a esta constatação
a Fiscalização Técnica de
Engenharia vem tão somente
se responsabilizando pela
execução dos serviços
correspondentes à sua área de
A AUDINT recomendou
competência, e não em termos
que haja a conferência
trabalhistas, previdenciários,
mensal das quitações das
fiscais, comerciais, ou mesmo,
obrigações trabalhistas da contábeis, cabendo esta análise
Contratada, certificando-se ao setor correspondente, no
do cumprimento da
entanto, nas respectivas
legislação trabalhista.
medições deverão ser
devidamente acompanhadas
das correspondentes guias de
recolhimento, boletos, listas de
trabalhadores junto ao CEI
(registro da Obra junto à
Previdência Social).
A AUDINT recomendou
Está em agendamento a
que sejam envidados
realização de reuniões com os
esforços junto aos docentes diretores de departamento a
da UFPE a fim de elidirem fim de verificar a efetividade

Não implementado

Não implementado

Parcialmente
implementado
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nº 07/2014)

REMUNERAÇÃO,
BENEFICIOS E
VANTAGENS
Rel de Auditoria Interna
nº 07/2014)

SERVIDORES
CEDIDOS PARA
OUTROS ÓRGÃOS
(Rel de Auditoria
Interna nº 08/2014)

SERVIDORES
CEDIDOS PARA
OUTROS ÓRGÃOS
(Rel de Auditoria
Interna nº 08/2014)
(PRELIMINAR)

ao preenchimento do
PAAD 2013. A maioria
dos Centros Acadêmicos
apresentou um percentual
inferior a média de
formulários aprovados
(70,80%) do PAAD 2013.
Verificamos que nenhum
Centro Acadêmico
apresentou total de
efetividade com relação
ao preenchimento do
RAAD 2013. A maioria
dos Centros Acadêmicos
apresentou um percentual
de 00,00% de formulários
aprovados do RAAD
2013, o que demonstra a
falta de efetividade das
atividades desenvolvidas
pelos docentes.
Foi observado que não
existe uma rotina anual
para prorrogação da
cessão do servidor, assim
como não foi localizada
nenhuma iniciativa da
UFPE solicitando a
devolução do servidor
com a cessão não
prorrogada.
Constatamos que não
houve ressarcimento dos
encargos sociais e salário
decorrente da cessão à
UFPE, evidenciado
através das planilhas
fornecidas pela Diretoria
de Contabilidade e
Finanças nos anos de
2010 a 2013, e 2014 com

os pontos ressalvados nesta das ações.
análise.

CPPD/GR

A AUDINT recomendou
que sejam envidados
esforços junto aos docentes
da UFPE a fim de elidirem
os pontos ressalvados nesta
análise.

PROGEPE

A AUDINT recomendou
que o setor responsável
adote rotinas para
prorrogação ou devolução
do servidor cedido ao final
de cada período de cessão,
conforme o Ofício Circular
nº 69/SRH/MP de 21 de
dezembro de 2001.

Parcialmente
implementado

PROGEPE

A AUDINT recomendou
que o setor responsável
adote medidas para o
reembolso dos valores
devidos pela Prefeitura do
Recife e notifique o
servidor a se apresentar à
UFPE, conforme Decreto nº
4.050/01 e Acórdão nº
332/2008:

Parcialmente
implementado

Está em agendamento a
realização de reuniões com os
diretores de departamento a
fim de verificar a efetividade
das ações.

Parcialmente
implementado
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posição informada em 14
de novembro de 2014.

SERVIDORES
CEDIDOS PARA
OUTROS ÓRGÃOS
(Rel de Auditoria
Interna nº 08/2014)
(PRELIMINAR)

Constatamos que o
servidor cedido continua
realizando atividades
acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão.

PROGEPE

SERVIDORES
CEDIDOS PARA
OUTROS ÓRGÃOS
(Rel de Auditoria
Interna nº 08/2014)
(PRELIMINAR)

Não foram encontrados
controles de frequência
dos servidores cedidos.

PROGEPE

Fonte: AUDINT - UFPE

A AUDINT recomendou
que o setor responsável
esclareça qual a carga
horária do professor na
UFPE e qual o motivo
dele estar cedido e ainda
executando as atividades
docentes e efetue controle
e acompanhamento
quanto ao acúmulo de
cargos ilegal dos
servidores.
A AUDINT recomendou
que o setor responsável
observe o Item 1.3 do
Acórdão TCU nº
332/2008:
“Manter controle
permanente e efetivo em
relação aos servidores
cedidos, especialmente
sobre a frequência e o
reembolso mensal a ser
efetuado pelos
cessionários.”

Parcialmente
implementado

Parcialmente
implementado
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2.2.4. Eventuais Redesenhos Feitos Recentemente na Estrutura Organizacional da Unidade de
Auditoria, Inclusive Reposicionamento na Estrutura da Unidade Jurisdicionada,
Demonstrando os Ganhos Operacionais Deles Decorrentes

No exercício de 2014 como ações de fortalecimento da Auditoria Interna pode-se mencionar
a ampliação da força de trabalho com a contratação de 01 assistente em administração com data de
31 de janeiro de 2014, que veio a contribuir sensivelmente nas atividades pertinentes ao
acompanhamento e monitoramentos das demandas dos órgãos de controle interno e externo. Vale
salientar que este controle até 2013 era efetuado pela Diretoria de Controladoria da
UFPE/PROPLAN e o monitoramento pela unidade de auditoria interna.
Outro fator impactante foi a solicitação de transferência do servidor L.G.B.F. cargo de
contador, lotado na AUDINT para a Universidade Federal de João Pessoa, o que veio a se
concretizar neste mês de janeiro de 2015, conforme processo 23074.030837/2014-29.
Cumpre-nos ainda Informar que no ano de 2014, a auditoria interna iniciou ações que
deverão ser concluídas no próximo exercício tais como: a) a elaboração do “Manual de Normas e
Procedimentos da Auditoria Interna”; b) revisão de normativos internos de auditoria (solicitação as
Comissões Setoriais para inclusão da auditoria interna ao novo estatuto da UFPE - Regimento
interno); c) elaboração de minuta de documento para formalização de desenvolvimento de
competências para os servidores da auditoria interna; d) solicitação a coordenação do NTI/UFPE
para antecipação de implantação do modulo de controle interno no sistema SIPAC para
aperfeiçoamento do controle das demandas internas e externas.
Ressalta-se ainda a realização das capacitações do quadro da auditoria interna, com
aperfeiçoamento dos procedimentos dos trabalhos realizados nas ações do PAINT durante o
exercício de 2014.
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2.2.4 Opinião do Auditor Interno sobre a Qualidade dos Controles Internos Relacionados à Apuração dos Resultados dos Indicadores Utilizados para
Monitorar e Avaliar a Governança e o Desempenho Operacional Unidade Jurisdicionada
ASSUNTO

Quadro 14 – Avaliação do Controle Interno sobre a Governança e o Desempenho Operacional da UJ
Fragilidades Identificadas
Aperfeiçoamentos Implementados
Avaliação do Controle Interno
A Audint recomendou ao respectivo servidor
que atualize e cumpra ao que determina a IN
SEDAP Nº 205/1988 quanto ao termo de
responsabilidade dos bens.

ALMOXARIFADO

Ausência do Termo de Responsabilidade, bem
como a realização de Inventário Físico,
conforme preconiza o Item 10.7 da IN/SEDAP
nº 205/88:

A UJ realizou análise e contagem dos itens no
Almoxarifado, não identificando nenhuma
divergência do MMA, bem como procurou os
setores responsáveis pelo acompanhamento e
prestação de contas do almoxarifado, DCFUFPE, para se inteirar de todas as
responsabilidades e exigências legais, ligadas
a esta função.

ALMOXARIFADO

Fragilidade encontrada no controle das Notas
de Requisição e Saída de Material, quanto ao
preço médio dos materiais requisitados, bem
como o valor total dos itens requisitados

A UG está se adequando as exigência do art.
106, III, da Lei 4320/64, realizando alterações
nos referidos formulários e nas planilhas de
controle para incluir os registros de preço
médio ponderado dos itens.

ALMOXARIFADO

Fragilidade encontrada no almoxarifado
quanto ao registro das entradas e saídas de
material. Controle efetivado em planilhas do
Excel, pois não há sistema informatizado para
controle da movimentação de material de
consumo

O recurso mais eficiente que a UG dispõe é a
planilha de Excel, que vem sendo aprimorada
de forma constante, de acordo com as
exigências administrativas e legais

ALMOXARIFADO

Inexistência de extintores de incêndio no
Almoxarifado do CCJ, contrariando as
disposições contidas no item 4.1.f da
IN/SEDAP nº 205/88:

Efetuado solicitação para instalação de
extintores não só no almoxarifado, mas
também em vários outros locais do CCJ, que
se encontram sem o equipamento.

A AUDINT vai monitorar o atendimento a
solicitação que se encontra em andamento na
Setor de Engenharia de Segurança do
Trabalho -SEST/UFPE

Foi observado que na amostra em análise da
AUDINT que 37,5% dos processos estavam

A UG realizou a Dispensa de Licitação
com único fornecedor, os preços

A AUDINT recomendou celeridade nos
processos de licitação, evitando se deparar

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

As justificativas apresentadas pela UG serão
monitoradas através do PPP emitido pela
AUDINT.
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ausentes às cotações de preços de no mínimo
três fornecedores, não atentando à orientação
do TCU em seus Acórdãos 626/2012-Plenário
e 569/2009-Primeira Câmara

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

Constatamos a presença de mais de uma
dispensa de licitação para o mesmo
fornecedor, no mesmo elemento e natureza de
despesa no período analisado, ultrapassando
assim o limite estabelecido pela lei 8.666/93,
art. 24, inciso II, em 100% dos processos
analisados, sugerindo, assim, a prática de
fracionamento de despesa.

Foi verificado fragilidades quanto aos prazos
estabelecidos em Lei para as conclusões dos
processos administrativos disciplinares e das
sindicâncias, bem como suas prorrogações. Os
processos apresentados para a amostra
solicitada excederam os prazos contrariando o
que traz o Art. 145, Parágrafo único da Lei
8.112/ 90:

Foi verificado que fragilidades quanto ao
estágio dos processos apresentados referentes

contratados foram OS MESMOS do
contrato que ora se encontrava vencido,
ou seja, o Hospital não pagou preço
superior ao firmado no contrato
08/2012, que foi precedido de
procedimento licitatório conforme
pregão eletrônico 181/2011.

Não houve manifestação da UG quanto
assunto/tema constante do relatório de
auditoria interna nr 002/2014

Com relação ao prazo legal estabelecido no §
único do art. 145 da Lei 8.112/90, temos que
embora seja estabelecido o prazo de 30 (trinta)
dias para conclusão dos trabalhos da certos
casos que diante da complexidade e
indisponibilidade dos envolvidos/intimados a
comparecerem para prestarem seus
depoimentos, o prazo da comissão acaba
recondução, satisfazendo o requerido pela
legislação. Muito embora, temos que a
doutrina e jurisprudência pátrias, são
unânimes em afirmar que os eventuais
descumprimentos dos prazos não gera
nenhuma nulidade, isto quando abaixo
transcrito, proferido pelo egrégio STJ.

De acordo com a UG os procedimentos de
lançamento no sistema CGU/PAD ocorre por

com situação de urgência, ao que tudo
indica, por retardo nas providências com a
licitação, que deveria ter-se iniciado com
antecedência suficiente e previsibilidade dos
riscos inerentes aos procedimentos.

O assunto será objeto de monitoramento
através do PPP/AUDINT

A AUDINT entende que a conclusão das
sindicâncias acima dos prazos previstos em
lei, 30 dias, bem como de suas reconduções,
contrariam o princípio constitucional da
Eficiência, conforme o Art. 37 da
Constituição Federal:

A AUDINT entende que há falhas quanto a
administração do sistema CGU PAD por
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aos dados inseridos no sistema CGU – PAD e
os processos analisados fisicamente,
contrariando assim o parágrafo § 3º, inciso V,
Art. 1° da Portaria 1.043, de 24 de julho de
2007

falta de acesso ao proprio sistema

parte do Setor Responsável (SOCI/GR)

Ausência de parecer jurídico na
inexigibilidade nº 15/2013

O setor responsável apenas informou que é de
responsabilidade da assessoria jurídica Procuradoria Federal sanar a falha apontada.

A AUDINT recomendou formalizar as
rotinas e atentar para a celeridade nos
procesos

Fragilidade na inexigibilidade de nr 15/2013
caracterizando a inviabilidade de competição,
e que o objeto em foco não se enquadra com
os tipos de serviços descritos na legislação

Percebeu-se que houve equívoco atípico no
Termo de Exigibilidade

Justificativa aceita

Fragilidade na Inexigibilidade 32/2012 onde
constavam notas fiscais do fornecedor como
comprovação de preços praticados no
mercado, com preço inferior ao transacionado
com a UFPE.

Observou-se que as diferenças existentes nos
preços apresentados pelo fornecedor
ocorreram por pequenas variações nos
componentes solicitados, pois cada plataforma
robótica é montada de acordo com o pedido
do cliente.

Justificativa aceita

Fragilidade no controle de bens móveis
inservíveis (localização inapropriada)

A UG tomou medidas cabíveis informando
que houve organização de parte dos bens que
estavam alocados em inapropriadamente.

Justificativa aceita

BENS INSERVIVEIS

Fragilidade no controle e ausência de rotinas
formalizadas no tocante à classificação dos
bens inservíveis.

A UG tomou medidas e houve organização de
parte dos bens que estavam alocados em
inapropriadamente

Justificativa aceita

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Observou-se ausência nos autos dos processos
23076.040664/2012-7 e 23076.046744/201234 referentes às Concorrências 03/2012 e
05/2012 respectivamente, não constavam
cópia impressa do Projeto Básico.

A UG se manifestou, informando que o
Projeto Básico teve aprovação do Reitor da
UFPE, porém não justificou a sua ausência
nos autos dos processos

Providencias em atendimento

OBRAS E

Fragilidade quanto a formalização do contrato

A UG se manifestou informando que o

INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE

BENS MÓVEIS

Atendida a recomendação
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122/2013 no qual fora assinado sem ter como
anexo o Caderno de Fiscalização
correspondente

Caderno das Instruções da Fiscalização consta
como anexo da minuta do Edital.

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Foi observado que as informações divulgadas
no sítio da UFPE referem-se a períodos
passados, não havendo informações
tempestivas acerca de processos licitatórios,
contratos firmados, etc.

A UG se manifestou informando que os
editais das licitações da UFPE estão
disponibilizados na página da PROGEST, no
link editais. Quanto aos contratos, de fato
estes estão desatualizados, devendo ser
alimentada a Quanto aos contratos, de fato
estes estão desatualizados, devendo ser
alimentada a referida página a partir de
janeiro/2015

O assunto será objeto de monitoramento pela
AUDINT

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Fragilidade no processo de Concorrência
05/2012, processo 23076.046744/2012-34 que
não consta a assinatura do responsável pelo
processo licitatórios

Providencias foram encaminhadas a
Superintendência de Projetos e Obras, uma
vez que é o setor responsável pelo Projeto
Básico.

Providencias em atendimento

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Ausência de critérios no acompanhamento das
obras, não havendo metodologia nem
procedimentos de conferência das
quantidades de materiais empregados, nem
quanto às características de tais materiais,
verificando suas conformidades com o
determinado Projeto Básico

Recomenda-se a adoção de comunicação
formal, utilizando-se para isso o livro de
registro de atas, a fim de registrar os atos,
proposições e deliberações da instituição
junto ao contratado.

Ausência de documentação que demonstre o
cronograma de execução da obra,
confrontando o realizado com o previsto.

A AUDINT RECOMENDA Providencias
cabíveis quanto a inclusão do cronogramas
físico-financeiros bem como que sejam parte
integrante dos autos, a fim de possibilitar a
visualização e o acompanhamento da sua
projeção e a compatibilidade da sua
execução.

OBRAS E
INSTALAÇÕES

OBRAS E

Foi observado que no Diário de Obra referente
o Contrato 122/2013, consta a designação do

Aguardando justificativa do gestor
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Engenheiro C.C.N., CREA/PE 054601, sem
que o mesmo se encontre na relação dos
funcionários da Folha de Pagamento da
Contratada.

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Fragilidade no preenchimento do Diário de
Obras

Recomenda-se o correto preenchimento do
Diário de Obras, a partir dos Termos de
Abertura e Encerramento, bem como
informações mais detalhadas e completas, a
fim de se ter informações mais próximas da
realidade da execução da obra

OBRAS E
INSTALAÇÕES

Ausência de documentos que compõem as
medições da obra, tais como folha de
pagamento, FGTS, INSS, etc., não constam os
comprovantes de pagamentos.

Recomenda-se que haja a conferência mensal
das quitações das obrigações trabalhistas da
Contratada, certificando-se do cumprimento
da legislação trabalhistas.

Verificamos que fragilidades foram
encontradas nos Centros Acadêmicos e
Departamentos quanto a efetividade
(preenchimento do PAAD 2013 e RAD/2013)
BENEFICIOS E
VANTAGENS

CESSÃO DE
SERVIDORES

CESSÃO DE
SERVIDORES

Está em agendamento a realização de reuniões
com os diretores de departamento a fim de
elidir as falhas apontadas no Relatório
Preliminar de Auditoria Interna

Pendente de atendimento

Foi observado que não existe uma rotina anual
para prorrogação da cessão do servidor, assim
como não foi localizada nenhuma iniciativa da
UFPE solicitando a devolução do servidor
com a cessão não prorrogada.

Recomendamos que o setor responsável adote
rotinas para prorrogação ou devolução do
servidor cedido ao final de cada período de
cessão, conforme o Ofício Circular nº
69/SRH/MP de 21 de dezembro de 2001.

Pendente de atendimento

Constatamos que não houve ressarcimento dos
encargos sociais e salário decorrente da cessão
à UFPE, evidenciado através das planilhas

Recomendamos que o setor responsável adote
medidas para o reembolso dos valores devidos
pela Prefeitura do Recife e notifique o servidor

A maioria dos Centros Acadêmicos
apresentou um percentual de 00,00% de
formulários aprovados do RAAD 2013, o que
demonstra a falta de efetividades das
atividades desenvolvidas pelos docentes.

Providencias em andamento
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fornecidas pela Diretoria de contabilidade e
Finanças nos de 2010 a 2013, e 2014 com
posição informada em 14 de novembro de
2014.

CESSÃO DE
SERVIDORES

Constatamos que o servidor cedido continua
realizando atividades acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão.

a se apresentar na UFPE, conforme Decreto nº
4.050/01 e Acórdão nº 332/2008:

Recomendamos que o setor responsável
esclareça qual a carga horária do professor na
UFPE e qual o motivo dele estar cedido e
ainda executando as atividades docentes e
efetue controle e acompanhamento quanto ao
acúmulo de cargos ilegal dos servidores.

Pendente de atendimento

Recomendamos que o setor responsável
observe o Item 1.3 do Acórdão TCU nº
332/2008:
CESSÃO DE
SERVIDORES

Não foram encontrados controles de
frequência dos servidores cedidos.

“Manter controle permanente e efetivo em
relação aos servidores cedidos, especialmente
sobre a frequência e o reembolso mensal a ser
efetuado pelos cessionários.”

Providencias em andamento

Fonte: AUDINT - UFPE

Observa-se que apesar de existirem falhas, deve-se ao desconhecimento apurado da legislação e/ou falta de informação que rege o setor
auditado, contudo, as Unidades Gestoras Responsáveis demonstraram interesse e iniciativa em corrigir as falhas apontadas.
O Plano de Providências Permanente emitido pela unidade de auditoria interna para acompanhar o cumprimento das recomendações
constantes nos relatórios de auditoria tem sido uma ferramenta de monitoramento, já que permite, em muitos casos, a aferição concreta do
cumprimento das recomendações e, por conseguinte, melhorar o controle interno, evitando reincidências de fragilidades.
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Sistema de Correição

No ano de 2014, foram feitos 26 processos, sendo 16 Sindicâncias, 03 Ritos Sumários e 07
processos administrativos propriamente ditos. Dos processos desenvolvidos aqui na Universidade
Federal de Pernambuco, não houve denúncia de nenhum processo que tratasse de reposição ao
erário por dolo ou fraude, ou por improbidade administrativa , e também nenhum que tratasse que
enriquecimento ilícito de servidor; as questões trataram de inassiduidade habitual de servidor, de
falta de urbanidade, faltas e atrasos e outras questões disciplinares. Acrescente-se que todos os
processos que tramitaram neste serviço no ano de 2014, estão devidamente inscritos no Sistema
CGU–PAD, conforme determinação da Portaria CGU – nº 1.043 de 04 de julho de 2007.

2.4

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

A análise dos resultados obtidos através do preenchimento do “Quadro 15 – Estrutura de
Controles Internos da UJ” por 44 gestores da UFPE mostra como alguns aspectos do Sistema de
Controle Interno desta Entidade estão sendo avaliados pelos mesmos. Para a apresentação dos
resultados foi utilizada a seguinte metodologia: foram calculadas as médias aritméticas, por gestor,
de cada um dos cinco componentes avaliados (Ambiente de controle; Avaliação de risco;
Procedimentos de controle; Informação e Comunicação; e Monitoramento), e, ao final, foi calculada
a média aritmética de todos os gestores.
Através dos resultados apresentados no Quadro 15, verificamos que o percentual final ficou
em torno de 53,2% (33,7% parcialmente válida + 19,5% Totalmente válida) em todos os aspectos,
pouco mais da meta dos entrevistados avaliando o sistema de controle interno com validade,
significando que a UFPE atende de forma “Parcialmente válida” os requisitos de controle interno
avaliados, segundo os critérios da Portaria TCU 277/2010. Nos aspectos de “Ambiente de
Controle”, "Procedimentos de Controle" e “informação e Comunicação” mais de 50% dos gestores
atribuíram notas 4 ou 5, o que significa que estes aspectos estão sendo aplicados, em sua maioria,
parcialmente ou totalmente. Em contrapartida, nos outros dois aspectos: “Avaliação de Risco; e
Monitoramento”, os gestores avaliaram abaixo dos 50%, o que caracteriza um parcialmente válido
ou neutro no contexto da UJ. Os resultados de cada item do Controle interno estão apresentados no
Quadro 16.

Quadro 15 - Percentual das avaliações dos aspectos do sistema de controle interno

Aspectos do Sistema de
Controle Interno
Ambiente de controle

(1)
Totalmente
Inválida

(2)
Parcialment
e Inválida

(3)
Neutra

(4)
Parcialment
e Válida

(5)
Totalmente
Válida

% respostas
Válidas

6,6

12,4

24,6

37,8

18,5

99,5

Avaliação de Risco

13,1

15,2

26,3

23,7

21,7

100,0

Procedimentos de Controle

10,2

11,9

23,9

40,9

13,1

100,0

Informação e Comunicação

5,9

7,7

22,7

38,2

25,5

100,0

Monitoramento

8,4

9,9

33,6

34,4

13,7

99,2

Total (todos os aspectos)

9,1

12,1

25,6

33,7

19,5

99,8

Fonte: Auditoria Interna – UFPE
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Quadro 16 – Percentual das avaliações dos aspectos do sistema de controle interno
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os
controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão
suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos
pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura
da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e
eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de
conduta.
5. Os procedimentos e as instruções
operacionais são padronizados e estão postos
em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam
a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na
elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência
são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos
processos da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem
para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade
jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos
críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos
riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos,
bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente
adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis
de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos
diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma
contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por
transformações nos ambientes interno e
externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e
classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações
úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas

(1)
Totalmente
Inválida

-

(2)
Parcialmente
Inválida

(3)
Neutra

(4)
Parcialm
ente
Válida

(5)
Totalment
e Válida

%
respostas
Válidas

18,2

13,6

38,6

29,5

100,0

6,8

15,9

29,5

34,1

13,6

100,0

6,8

15,9

13,6

43,2

20,5

100,0

4,7

4,7

46,5

30,2

14,0

97,7

6,8

15,9

13,6

43,2

20,5

100,0

13,6

13,6

29,5

36,4

6,8

100,0

9,1

13,6

15,9

36,4

25,0

100,0

6,8

6,8

25,0

36,4

25,0

100,0

9,3

7,0

18,6

46,5

18,6

97,7

6,8

6,8

27,3

27,3

31,8

100,0

9,1

18,2

22,7

29,5

20,5

100,0

11,4

29,5

27,3

22,7

9,1

100,0

18,2

34,1

25,0

15,9

6,8

100,0

25,0

20,5

25,0

20,5

9,1

100,0

18,2

29,5

15,9

4,5

100,0

2,3

40,9

13,6

31,8

100,0

31,8
11,4
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decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é
prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais
ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as
atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza
preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ,
claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ
são apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ
possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua
aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ
são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é
devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às
pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes
pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões
apropriadas.
25. A informação disponível à UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente
atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução
das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa
todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por
toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é
constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem
sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem
contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
Fonte: Auditoria Interna - UFPE

2,3

6,8

22,7

25,0

43,2

100,0

2,3

-

15,9

43,2

38,6

100,0

13,6

13,6

20,5

45,5

6,8

100,0

6,8

20,5

18,2

45,5

9,1

100,0

11,4

6,8

34,1

34,1

13,6

100,0

9,1

6,8

22,7

38,6

22,7

100,0

2,3

6,8

15,9

45,5

29,5

100,0

4,5

6,8

9,1

43,2

36,4

100,0

6,8

6,8

27,3

38,6

20,5

100,0

6,8

9,1

29,5

29,5

25,0

100,0

9,1

9,1

31,8

34,1

15,9

100,0

4,5

6,8

40,9

36,4

11,4

100,0

9,1

6,8

36,4

34,1

13,6

100,0

11,6

16,3

23,3

32,6

16,3

97,7
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3.1

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Canais de Acesso do Cidadão

A Ouvidoria-Geral da UFPE iniciou suas atividades em maio de 2012
(<https://www.ufpe.br/progepe/images/BO_novo/bo2012/bo43.pdf>). Desde aquela data até junho
de 2014 o acesso do cidadão àquela unidade foi principalmente através de e-mail
(ouvidoriageral@ufpe.br). Destacamos que a partir de junho de 2014, entretanto, as demandas à
Ouvidoria da UFPE passaram a ser registradas através do novo Sistema de Gestão de Demandas
denominado OuveUFPE (<https://www.ufpe.br/ouveufpe/login_page.php>). Neste Sistema, o
interessado pode escolher entre encaminhar sua demanda à Ouvidoria-Geral ou à alguma das
Ouvidorias Setoriais atualmente disponíveis e acompanhar, em tempo real, o andamento da sua
demanda. As orientações de acesso a este novo Sistema estão disponibilizadas naquela página
eletrônica bastando, para isso, o interessado acionar o ícone denominado “Tutorial Básico”.
Destacamos, também, que o atendimento pessoal, por telefone, por carta, etc., continuam
disponíveis, mas o demandante sempre é orientado a registrar a sua demanda no Sistema
OuveUFPE. Apenas em casos especiais (demandante impossibilitado de acessar por mídia
eletrônica) a própria Ouvidoria registra as informações recebidas naquele Sistema, criando a
respectiva demanda.
Esclarecemos que, com a entrada em operação do Sistema eletrônico de Controle de
Demandas - OuveUFPE, inicialmente comentada, iniciamos a transição para atuar exclusivamente
através desse novo Sistema. No caso da Ouvidoria-Geral, destacamos que todas as demandas
recebidas no ano de 2014, antes da entrada em operação do novo sistema, já foram transpostas
manualmente para o Sistema OuveUFPE. Este não é o caso das Ouvidorias Setoriais, de modo que
há demandas recebidas por estas em paralelo ao Sistema OuveUFPE. Ressaltamos, contudo, que no
ano de 2015 todas as demandas deverão ser controladas exclusivamente através deste novo Sistema.
Importante destacar, também, que as demandas à Ouvidoria são acompanhadas normalmente
através do Sistema eletrônico OuveUFPE já comentado. Caso, entretanto, o assunto tratado em
alguma Demanda à Ouvidoria gere desdobramento interno, ou esteja associado ao andamento de
processo administrativo regular (cujo desfecho, por Regulamento, o Ouvidor deve aguardar), o
seguinte procedimento (discutido com as partes interessadas - Gestores, Controladoria e Auditoria)
será adotado a partir de 2015:
1.
A Ouvidoria aguarda a conclusão do processo interno associado, através do
Sig@PROCESSO< https://www.siga.ufpe.br/sigaProcesso/acompanharProcessoPublico/> e decide
sobre o encerramento do caso, fechando a respectiva demanda, ou gera demanda interna para apurar
desdobramentos;
2.
Gera, no OuveUFPE, demandas internas dirigida aos Gestores responsáveis,
passando a controlar estas demandas normalmente através desse Sistema;
3.
Informa à Auditoria e à Controladoria.
Do ponto de vista estatístico apresentamos, inicialmente através do Quadro 17, a seguir, uma
síntese do quantitativo das demandas às Ouvidorias da UFPE, através do Sistema OuveUFPE,
segundo os “Tipo” e “Situação”, das mesmas.
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Quadro 17 – Demandas à Ouvidoria em 2014: Sistema OuveUFPE

DEMANDAS À OUVIDORIA EM 2014: SISTEMA OuveUFPE
Ouvidoria-Geral
CARACTERÍSTICAS

OuvidoriasSetoriais¹
Sub Total

Quantidades

Denúncia
23
01
Elogio
02
00
Reclamação
43
27
Tipos de Demanda
Solicitação
24
05
Sugestão
05
02
Em andamento
17
01
Situação das
Demandas
Respondidas
80
34
Total de Demandas em 2014
97
35
(1) Ouvidoria Setorial do CCSA; Ouvidoria Setorial do CAV; Ouvidoria Setorial da BC
(SIB);Ouvidoria Setorial do CCEN; Ouvidoria Setorial do HC
Fonte: Ouvidoria - UFPE

24
02
70
29
07
18
114
132

Destacamos, do Quadro 17, que do total de cento e trinta e duas (132) demandas, haviam
dezoito (18) em andamento, particularmente por se tratarem de demandas recebidas no final do ano,
tempo em que a Universidade está em recesso. Dentre estas últimas, há três denúncias que já estão
em processo normal de apuração. Em todos os casos, contudo, os demandantes já receberam
resposta (ou pelo menos uma primeira resposta) sobre o andamento e/ou pedidos de informações
complementares.
Em complemento, apresentamos no Quadro 18, a seguir, uma síntese do quantitativo das
demandas às Ouvidorias Setoriais da UFPE, registradas em paralelo ao Sistema OuveUFPE,
também segundo os “Tipo” e “Situação”, das mesmas.

Quadro 18 – Demandas às Ouvidorias Setoriais em 2014 Registradas em Paralelo ao Sistema OuveUFPE
DEMANDAS ÀS OUVIDOIRIAS SETORIAIS¹ EM 2014 REGISTRADAS EM PARALELO
AO SISTEMA OuveUFPE
Fonte: Relatórios Anuais das Ouvidorias Setoriais à Ouvidoria-Geral no ano de 2014
QUANTIDADE
CARACTERÍSTICAS

Tipos de Demanda

Denúncia
Elogio
Reclamação
Solicitação

CAV

BC (SIB)

CCSA

TOTAL

01
00
02
12

05
01
27
08

00
00
26
05

06
01
55
25

Sugestão
00
01
03
04
Total de Demandas em 2014
15
42
34
91
Em andamento
00
12
01
13
Situação das Demandas
Respondidas
15
30
33
78
Total de Demandas em 2014
15
42
34
91
(1) Observamos que, com a implantação do novo modelo de gestão do Hospital das Clínicas,
através da EBSERH, só estão computadas as demandas encaminhadas
àquela Ouvidoria Setorial através do Sistema OuveUFPE. A Ouvidoria Setorial do CCEN
recebeu apenas uma demanda no ano de 2014, mas esta demanda foi acolhida na OuvidoriaGeral, razão pela qual não há demonstrativo desta Setorial.
Fonte: Ouvidoria - UFPE
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Destacamos, do Quadro 18, que do total de noventa e uma (91) demandas, haviam dezoito
(18) em andamento. Estas últimas são da Ouvidoria Setorial da BC (SIB), exceto uma que é da
Setorial do CCSA. Dentre aquelas, quatro são denúncias que ainda estão em processo normal de
apuração.
Do ponto de vista de pontos fortes e fracos da Ouvidoria apresentamos, através do Quadro
19, a seguir, uma síntese dos principais aspectos. Esta Síntese foi discutida no Seminário Interno de
avaliação entre a Ouvidoria-Geral e as Ouvidorias Setoriais – Ano de 2014, e é orientadora do
Plano de Trabalho de 2015 apresentado no Quadro 20, na sequência. Importante ressaltar que ainda
não dispomos de mecanismos ou procedimentos que para verificar diretamente a percepção da
sociedade sobre os serviços prestados pela Ouvidoria. Com a entrada em operação do Sistema
OuveUFPE, contudo, estaremos em condições efetivas para implementar, no ano de 2015, tais
procedimentos.
Quadro 19 – Principais Pontos Fracos e Fortes da Ouvidoria
PRINCIPAIS PONTOS FRACOS E FORTES DA OUVIDORIA
Fonte: Seminário interno de avaliação entre a Ouvidoria-Geral e as Ouvidorias Setoriais – Ano de 2014
PONTOS FRACOS

PONTOS FORTES

Divulgação intensiva da Ouvidoria e seu papel
institucional na Comunidade Universitária (muitos
usuários ainda desconhecem a existência da
Ouvidoria)

Colocação do ícone da Ouvidoria na página principal da
UFPE, com a implantação do novo Sistema de Gestão
de Demandas – OuveUFPE.

Precariedade do espaço físico disponível para atuação
da Ouvidoria-Geral

Previsão de relocação da Ouvidoria-Geral para uma
nova sala no Centro de Convenções.

A maioria dos Centros Acadêmicos e Unidades ainda
não possuem Ouvidorias Setoriais.

Consulta aos Gestores indica forte interesse em
instalar Ouvidorias Setoriais.

Divulgação
Acadêmico.

da ouvidoria através

do

Manual

Em fase de conclusão, ao final do ano de 2014, a
abertura de novas Ouvidorias Setoriais no Centro de
Tecnologia (CTG) e Centro Acadêmico do Agreste
(CAA).
As respostas (dos gestores e aos demandantes) no
prazo máximo previsto pela Resolução (cinco dias e
dez dias, respectivamente), ainda não atendido.

Entrada em operação do Sistema eletrônico OuveUFPE
permitirá o controle dos prazos de resposta.

Inexistência de sistema para avaliar a percepção da
comunidade sobre a ouvidoria

Entrada em operação do Sistema eletrônico OuveUFPE
facilitará a instituição de um sistema de avaliação.

---

Ação integrada da ouvidoria com interfaces internas –
Auditoria Interna; Controladoria; Comissão de
Sindicância; Comissão de Ética; Comissão de DH.

---

Formação e Capacitação continuadas através da
participação efetiva em programas / eventos / cursos
promovidos pela Ouvidoria Geral da União; Fórum de
Ouvidores Universitários; e, Fórum de Ouvidores das
Instituições de Ensino Superior de Pernambuco.

Fonte: Ouvidoria – UFPE
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Quadro 20 – Plano de Trabalho 2015
PLANO TRABALHO 2015: OUVIDORIA-GERAL
1.
CONCLUIR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OuveUFPE (primeiro semestre);
2.
IMPLANTAR NOVAS OUVIDORIAS SETORIAIS NOS CENTROS ACADÊMICOS E ÓRGÃOS
SUPLEMENTARES QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESTE SERVIÇO (80% das unidades
com ouvidorias setoriais implantadas até o final do ano);
3.
AVALIAR O PROCEDIMENTO INTERNO PARA O SISOUVIDOR (primeiro trimestre);
4.
RELOCAR SALA DA OUVIDORIA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E
COMPLEMENTOS (até junho 2015);
5.
SISTEMATIZAR AÇÃO INTEGRADA DA OUVIDORIA COM AS INTERFACES: Externamente,
com o Sistema e-Ouvwww.ouvidorias.gov.br (O.C. Nº301, da OGU, de 18/12/2014), e, internamente, com: O
Sistema de Informações ao Cidadão e Comitê/Comissão para a classificação de documentos;
CONTROLADORIA; AUDITORIA INTERNA; COMISSÃO DE SINDICÂNCIA; COMISSÃO DE ÉTICA;
COMISSÃO DE DH; (até segundo quadrimestre de 2015);
6.
DESENVOLVER PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATITUDES
PREVENTIVAS À VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS (ao longo do ano de acordo
com negociação junto às áreas prioritárias e em conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade
de Vida - PROGEPE);
7.
DESENVOLVER PROCEDIMENTOS PARA AVALIAR A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE
ACADÊMICA SOBRE AOUVIDORIA (Realizar pelo menos uma avaliação por semestre em 2015);
8.
COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÃO:
a. Conteúdos no Manual do Estudante (primeiro trimestre);
b.
Folder e outros materiais (primeiro semestre);
c.
Participação das Aulas Inaugurais da Graduação (início dos períodos letivos);
d.
Programa de Sensibilização sobre Papel da Ouvidoria junto aos Conselhos Departamentais
(negociar disponibilidade de agenda com diretores / gestores);
e. Divulgação de Eventos Importantes na ASCOM (demanda);
f.
Palestra sobre o Papel da Ouvidoria no Treinamento de Novos Servidores (demanda PROGEP);
g.
Acompanhamento do processo Estatuinte (agenda Estatuinte).
9.
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADAS (programação específica):
a.
Participação nos Eventos da OGU (Caravanas, Cirandas, Fóruns das Ouvidorias);
b.
Participação no Congresso Anual da ABO;
c. Participação na reunião anual do FNOU;
d.
Participação Executiva no Fórum de Ouvidores das Instituições de Ensino Superior de PE;
e. Participação na PROFOCO (Equipe e Ouvidores Setoriais) – OGU;
10. RELATÓRIO ATIVIDADES:
a.
APRESENTAR AO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (primeiro semestre);
b.
RESUMO EXECUTIVO (mensal; trimestral; anual; emergencial) PARA O REITOR;
11. INSTITUIR PRÊMIO BOAS PRÁTICAS COM AS SETORIAIS E USÁ-LO COMO BASE PARA O
PRÊMIO DA CGU/OGU (até o segundo quadrimestre de 2015);
12. PUBLICAR ARTIGOS TÉCNICOS / LIVROS (APOIO SETORIAIS) SOBRE TEMAS CRÍTICOS
EM OUVIDORIA (pelo menos dois artigos ao longo de 2015).
Fonte: Ouvidoria - UFPE

Vale ressaltar, por fim, que o Plano de Trabalho da Ouvidoria para o ano de 2015, está
concebido de modo a potencializar os pontos fortes e superar os pontos fracos do Sistema
de Ouvidorias da UFPE e a estratégia de ação associada está em sintonia com o preconizado pela
Instrução Normativa OGU nº 01/2014 (D.O.U. de 06/11/2014).

3.2

Cartas de Serviços ao Cidadão

A Carta de Serviços ao Cidadão da UFPE foi elaborada através de um sistema de cadastro
de serviços, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, em parceria com a Pró-
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Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação – PROCIT e implantado no
Sistema de Informações e Gestão Acadêmica - Sig@, de forma integrada. O processo de elaboração
baseou-se no levantamento das necessidades do sistema, no desenvolvimento pelo NTI e na
implementação de protótipo, testes, validação e ajustes.
A vantagem do desenvolvimento da Carta em formato de sistema é a constante atualização
dos serviços publicados, visto que cada unidade fim é responsável pelo cadastro e atualização dos
serviços que presta. Dessa forma, o cidadão quando importa e imprime a Carta está obtendo a
versão mais atualizada da mesma.
Além disso, foi desenvolvido um sistema de busca por palavras-chave, que permite ao
cidadão buscar serviços específicos e obter uma Carta reduzida, apenas com o que é do seu
interesse. O sistema de consulta permite ainda a busca de serviços por unidade ou por categoria.
Para garantir a funcionalidade do sistema, foram realizadas diversas oficinas de
apresentação da Carta e treinamento dos servidores responsáveis pelo preenchimento e atualização
em cada unidade. Em 29 de novembro de 2013 a Carta foi lançada em evento oficial e apresentada à
comunidade.
A Carta de Serviços está disponível no Portal da UFPE, na página de Acesso à Informação,
através do link: https://www.ufpe.br/acessoainformacao sob duas formas de apresentação: para
consulta pública e para impressão. Na página inicial da UFPE também há um banner que direciona
para a Carta.

3.3

Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços

A UFPE oferece diversos serviços e produtos ao usuário que envolvem as atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Diante disso, se faz necessário a aplicação de pesquisas que possam
fornecer um feedback à Universidade na avaliação da satisfação dos usuários.
Dentre as pesquisas realizadas pelas diversas unidades da UFPE, destacamos às
realizadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), pelo Restaurante Universitário (RU),
pelo Hospital das Clínicas (HC) e pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD.
O NTI tem a missão de gerenciar e executar com excelência serviços e políticas de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a comunidade. A Pesquisa de Satisfação dos
Usuários do Sig@ é uma das ações do NTI que busca avaliar a satisfação do usuário quanto à
usabilidade do Sistema de Informação e Gestão Acadêmica (SIG@). Os dados coletados servem de
base para identificar os problemas mais recorrentes, as oportunidades de melhorias, bem como os
aspectos considerados como satisfatórios no sistema. Entre os aspectos avaliados estão: facilidade
de utilizar o sistema, resposta a comandos, clareza das informações, clareza das mensagens de erro,
disponibilidade do sistema e segurança das informações. Busca-se ainda analisar aspectos
positivos, sugestões e críticas sobre o sistema visando à elaboração de ações de melhoria do SIG@.
O RU se caracteriza pela produção de refeições de baixo custo e pelo atendimento a
aproximadamente 3800 refeições diárias. Para o efetivo atendimento da sua demanda de maneira a
reduzir o tempo e conquistar melhoria do atendimento, a diretoria do restaurante realiza uma
pesquisa para obter a opinião dos usuários. As pesquisas de satisfação com os usuários demonstram
que a fila e o tempo para o atendimento são os pontos que elevam os índices de insatisfação.
Os resultados obtidos motivam estudos para melhores soluções para o modelo de
atendimento. A primeira pesquisa realizada culminou na implantação de um novo layout de
atendimento, com duplicação do número de balcões. A pesquisa foi dividida em duas partes. A
primeira consistiu em desenvolver um modelo de simulação que representasse a realidade do RU.
Para isso, foi utilizada a versão acadêmica de um software. O objetivo era entender como é que se
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dava todo o processo de atendimento do RU. A segunda parte da pesquisa consistiu na coleta de
dados, para a qual foi necessária com a colaboração dos estudantes.
O HC é uma unidade de saúde vinculada à Universidade Federal de Pernambuco que tem
como objetivo oferecer atendimento médico e hospitalar à população nas mais diversas áreas. O HC
realizou no final de 2014 uma pesquisa coordenada pela Ouvidoria com o objetivo de avaliar o
índice de satisfação dos cidadãos que utilizam os serviços de internação e ambulatório do HC. Por
meio de sete perguntas, os cidadãos puderam avaliar o tempo de espera, a estrutura e o atendimento
e, assim, contribuir para a implementação de melhorias no HC/UFPE. O estudo de satisfação dos
usuários foi construída com base nas diretrizes do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (GesPública), que visa à promoção da gestão de excelência na administração
pública, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Assim, o Hospital das
Clínicas da UFPE cumpre também o decreto nº 6.932/2009, que assegura a participação do cidadão
na avaliação dos serviços prestados pelos órgãos públicos federais. Os resultados ainda não foram
divulgados.
Uma das principais pesquisas realizadas pela UFPE é a avaliação das suas condições de
ensino e aprendizagem. A pesquisa é realizada pela PROACAD, através do Sig@ e os dados são
agrupados por área e por centros. O objetivo dessa avaliação é levantar informações sobre as
condições de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação para promoção da melhoria de
qualidade dos mesmos. A avaliação é disponibilizada tanto para os discentes quanto para os
docentes. As dimensões avaliadas são: autoavaliação, condições de ensino e gestão para os
professores e: autoavaliação, docentes, condições de ensino para os alunos. A ideia é que os
resultados dessa avaliação sirvam como indicadores de melhoria na infraestrutura, práticas docentes
(com a promoção de formação continuada) e uma consciência mais apurada das possibilidades de
melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem em nossa universidade.

3.4

Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada

O acesso às informações da UFPE está disponível, principalmente, através do Portal da
Universidade, onde estão publicadas todas as informações relativas às suas áreas de atuação: ensino,
pesquisa e extensão. O Portal também é fonte de veiculação das principais notícias divulgadas pela
Assessoria de Comunicação – ASCOM.
O Plano de Ação Institucional – PAI 2015 prevê a instalação de um novo Portal para UFPE,
em uma nova plataforma, que proporcione melhor performance de desenvolvimento, criação e
interatividade. Esta nova ferramenta prevê ainda a inclusão da acessibilidade ao Portal.
Em 31 de março de 2014, foi lançado o Portal do Estudante, que tem como objetivo facilitar
a vida do estudante da UFPE, concentrando em um mesmo site informações relevantes para a vida
acadêmica dos alunos da graduação. O portal disponibiliza informações sobre assistência
estudantil, Restaurante Universitário, biblioteca, mobilidade urbana e eventos da universidade. O
sistema já é integrado com as redes sociais, em especial o Facebook.
Visando ampliar a disponibilidade das informações produzidas pela UFPE, foram
desenvolvidos dois aplicativos móveis, disponíveis para smartphones: o UFPE Mobile e o UFPE
Notícias, que permitem que o usuário tenha a informação sempre ao seu alcance.
O UFPE Mobile reúne um conjunto de informações relevantes sobre a Universidade Federal
de Pernambuco. Através dele é possível consultar eventos, telefones, e-mails, últimas notícias,
linhas de ônibus, horários de funcionamento dos principais serviços, além do cardápio do
restaurante universitário, mapas dos campi e bibliotecas. O UFPE Mobile prevê ainda um serviço
de mensagens gerido pelos próprios usuários. O UFPE Mobile foi desenvolvido pelo Laboratório de
Inovação e Tecnologia, vinculado à PROCIT.
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Por sua vez, o UFPE Notícias é um aplicativo voltado para a divulgação de conteúdo
informativo a partir de estações flexíveis de notícias que vão compor a Rede Virtus de Informação.
A primeira estação da rede é da própria UFPE, que será alimentada com conteúdo gerado pela
ASCOM e pela PROCIT. O aplicativo permitirá ainda que outras unidades da instituição (formais
ou informais) possam organizar redações virtuais para a produção e distribuição de conteúdo
noticioso. O aplicativo foi totalmente desenvolvido por alunos da UFPE, orientados pelo professor
aposentado do CIn Sílvio Meira.
Em cumprimento a Lei de Acesso à Informação, a página principal da UFPE
disponibiliza o link para “Acesso à Informação” que contém o rol de informações necessárias e
previstas na LAI como transparência pública, tais como: ações e programas, auditorias, convênios,
despesas, licitações e contratos e servidores. Está disponível também o link direto para o Portal da
Transparência.
Carta de Serviços ao Cidadão é, também, um mecanismo de acesso à informação da UFPE,
reunindo todos os serviços prestados pela instituição.
3.5

Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada

O Decreto nº 6.932/2009 prevê que os órgãos devem aplicar periodicamente pesquisa de
satisfação junto aos usuários de seus serviços e utilizar os resultados como subsídio relevante para
reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que se refere ao cumprimento dos
compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao
Cidadão.
A UFPE, após o lançamento da Carta de Serviços ao Cidadão, passou a disponibilizar uma
pesquisa de satisfação para avaliar a qualidade do material produzido e a satisfação dos usuários
diante dele. Esta pesquisa está aberta continuamente para que sugestões e críticas sejam recebidas e
possam contribuir para a constante melhora do sistema.
A pesquisa de avaliação da Carta está disponível desde abril de 2014, apesar disso, ainda
não possui dados suficientes que possam ser consolidados para que sejam apresentados como
resultados. Até o momento, 100% dos respondentes não obtiveram dificuldades para acessar o
sistema e consideraram a ferramenta inteligente e interessante.
Os resultados, quando consolidados, serão apresentados em reuniões e reencaminhados para
o setor responsável, quando necessário. A UFPE objetiva realizar encontros de avaliação para que
as melhorias sejam discutidas com todos os responsáveis.
Com o mesmo objetivo, também permanece disponível uma pesquisa de satisfação referente
ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, em atendimento a Lei de Acesso à Informação – LAI,
onde são avaliados pelos usuários, principalmente, a qualidade das respostas e o tempo de
atendimento. Os resultados desta pesquisa são avaliados pelos respondentes do SIC, que buscam
formas de acelerar o procedimento de resposta junto às unidades que detêm as informações.
Campanhas, eventos, informativos e memorandos são utilizados para divulgação da importância,
dos prazos e da obrigatoriedade da LAI.
A pesquisa de satisfação do SIC aponta que 82% dos respondentes não tiveram dificuldades
de acesso, foram atendidos dentro do prazo legal previsto na LAI e consideraram a resposta
fornecida de fácil compreensão. O serviço foi considerado excelente por 36% dos usuários e bom
e/ou muito bom por 46% deles. Entre as questões que foram respondidas estava: “quais melhorias
você pode sugerir para um melhor atendimento prestado pelo Serviço de Informação ao Cidadão da
UFPE?” que obteve como sugestão o incremento e a atualização da página de transparência ativa da
UFPE e a prioridade de atendimento aos pedidos que contém perguntas simples.
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3.6

Medidas Relativas à acessibilidade

Com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei
10.098/2000, o Decreto 5.296/2004, às normas técnicas da ABNT aplicáveis, à Portaria nº
555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007 do MEC e edital INCLUIR 04/2008, publicado no
Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, o Núcleo de
Acessibilidade da UFPE presta as informações a seguir.
Em abril de 2013, a Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES), sob a
responsabilidade da Diretoria para Ações Integrativas (DAI), inicia as reuniões da Comissão de
Implantação do Núcleo de Acessibilidade da UFPE (NACE). A portaria do Boletim Oficial da
UFPE nº 4.384, de 16.09.2013, designa representantes de diferentes setores da instituição, incluindo
servidores e estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento, para compor a
Comissão de Implantação do Núcleo de Acessibilidade da UFPE. A referida comissão conclui suas
atividades em janeiro de 2014.
A criação do Núcleo de Acessibilidade da UFPE ocorre em junho de 2014, com a nomeação
da coordenação (portaria do Boletim Oficial nº 2.620 de 05.06.2014) e, sua efetiva implantação, a
partir de agosto de 2014, com a instalação e organização de uma sala no Núcleo de Atenção à Saúde
do Estudante (NASE). Ainda em agosto, chega ao Núcleo de Acessibilidade da UFPE um servidor a
ser nomeado vice-coordenador – portaria do Boletim Oficial da UFPE nº 4.441 de 16.09.2014.
O Núcleo de Acessibilidade da UFPE é um órgão executivo, diretamente subordinado à PróReitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) e tem por finalidade atender, conforme expresso em
legislação vigente, aos discentes, docentes e técnico-administrativos em educação com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento, transtorno funcional específico da aprendizagem, altas
habilidades/superdotação e redução de mobilidade, quanto ao seu acesso e permanência com
qualidade na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, promovendo ações que visem eliminar
barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas
que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e profissional.
O Núcleo está estruturado com uma coordenação (coordenador e vice-coordenador), um
auxiliar em administração e um Conselho Gestor (representação paritária interna e com
representações de sociedade civil organizada de e para pessoas com deficiência e demais público
alvo com necessidades específicas na Educação Superior) com poderes consultivo e deliberativo e
três Comissões Setoriais de Acessibilidade instaladas nos três campi da instituição. A saber:
Campus Recife – portaria do Boletim Oficial nº 5.118 de 21.10.2014, Centro Acadêmico de Vitória
(CAV), pela portaria do Boletim Oficial nº 15-CAV, de 28.08.2014 e Centro Acadêmico do Agreste
(CAA), formalizado pela portaria interna do CAA nº 03, publicada no Boletim Oficial da UFPE. O
objetivo das Comissões Setoriais de Acessibilidade consta na descentralização das ações referentes
à acessibilidade em nossa IES.
Traz por objetivo geral promover a inclusão, a permanência e o acompanhamento de pessoas
com deficiência e necessidades específicas na Educação Superior, garantindo condições de
acessibilidade na UFPE.
O público alvo do Núcleo de Acessibilidade da UFPE é composto por toda a comunidade da
UFPE, ou seja, discentes, servidores (docentes e técnico-administrativos) e usuários dos serviços da
instituição.
Apresenta como proposta a articulação intersetorial frente às diferentes ações já executadas
na UFPE, assim como a promoção de novas ações voltadas às questões de acessibilidade e
promoção da inclusão educacional, nos eixos da infraestrutura; currículo, comunicação e
informação; programas de extensão; programas de pesquisa.
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O Núcleo de Acessibilidade da UFPE encontra-se em articulação permanente com o
Cerimonial da UFPE, a fim de garantir a acessibilidade comunicacional para todos os eventos
institucionais, com áudio-descrição e tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(Libras). A partir do semestre de 2014.2 foram contempladas Aulas Magnas nos três campi.
Atualmente, a Universidade conta com cinco profissionais tradutores e intérpretes de Libras
efetivos distribuídos nos três campi. Encontra-se em processo um concurso público de cargos
efetivos para seleção de mais um profissional tradutor e intérprete de Libras.
Quanto à acessibilidade nas bibliotecas, já se encontra implantada na Biblioteca Central
(campus Recife), uma sala exclusiva para uso do público alvo do NACE, equipada com um
computador com o software JAWS, ledor de tela para uso de pessoas com deficiência visual, um
scanner ledor, uma lupa eletrônica e mobiliário disponível para um ou mais usuários. As bibliotecas
do Centro de Ciências Jurídicas (pertencente ao campus Recife), do Centro Acadêmico de Vitória
(CAV), no município de Vitória de Santo Antão, e do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em
Caruaru, também se encontram devidamente equipadas com os mesmos recursos, disponibilizados
em espaço exclusivo e/ou preferencial, além de contarem com impressora braile. No campus Recife,
a impressora braile encontra-se no NACE, para uso de toda a comunidade da UFPE.
No tocante ao Atendimento Educacional Especializado, a constituição da equipe técnica
ainda se encontra em processo de implantação, devido a recente criação do Núcleo de
Acessibilidade da UFPE – NACE.
O novo modelo de organização institucional, em fase de reestruturação, alocará o Núcleo de
Acessibilidade da UFPE dialogando com todas as Pró-Reitorias, uma vez que apresenta por
princípio, atuar junto a toda a comunidade da IES e não apenas com os estudantes.
Os recursos do NACE são oriundos do Programa Incluir do MEC. Os recursos atualmente,
são empregados: (a) na aquisição de diversos equipamentos – Anexo I – voltados à acessibilidade
no nosso público alvo, assim como; (b) em bolsas de auxílio financeiro a estudantes para fins de
apoio à pessoas com deficiência e necessidades específicas – Anexo II – e bolsas de manutenção
acadêmica exclusiva para estudantes com deficiência, esta última com edital a ser publicado no mês
de março de 2015; (c) em contratação de serviços especializados, tais como: locação de
equipamentos de tradução simultânea e contratação de tradutores visuais (áudio-descritores) para
atuarem na acessibilidade comunicacional das pessoas com deficiência visual e tradutores e
intérpretes de Libras, para atuarem na acessibilidade comunicacional das pessoas surdas
sinalizadoras, este último, devido ao volume de demandas eventuais da universidade.
O atendimento ao público no NACE realiza-se nos três turnos, a saber, das sete horas e trinta
minutos às dezenove horas e trinta minutos, sem intervalo para almoço, com o objetivo de atender
às demandas dos usuários em todos os turnos de funcionamento da UFPE. Além do canal físico,
contamos com o sítio eletrônico www.ufpe.br/nucleodeacessilidade e o endereço eletrônico
nucleoacessilidadeufpe@gmail.com. Em breve, contaremos com a Ouvidoria do NACE.
Atualmente, os usuários que fazem uso dos serviços já implantados pelo NACE, afirmam
plena satisfação. Entretanto, o número de atendimentos ainda se encontra em fase de ampliação.
Em virtude do NACE ainda estar em processo de estruturação, tem-se investido em
mecanismos de divulgação para que a comunidade da UFPE venha conhecer as atuações e utilizarse os serviços ofertados pelo Núcleo de Acessibilidade da UFPE. Para tanto estão sendo realizados
contatos presenciais com as coordenações de curso (graduação e pós-graduação) e divulgação de
notas informativas na Agência de Notícias da UFPE, em seu periódico digital. Outra ação que o
NACE estar desenvolvendo faz referência a um seminário interno sobre acessibilidade na UFPE a
ser realizado no mês de junho de 2015.
No que concerne ao relacionamento do Núcleo de Acessibilidade da UFPE com a sociedade,
possui assento permanente no Conselho Gestor do NACE a Associação dos Docentes da
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Universidade Federal de Pernambuco (ADUFEPE). Aguardando retorno ao convite de assento
permanente no Conselho Gestor do NACE, temos: Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco (SINTUFEPE), Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com
Deficiência (SEAD), Associação de Surdos de Pernambuco (ASSPE) e Associação de Cegos de
Pernambuco (APEC).
Quanto à acessibilidade da comunicação, o atual Portal da UFPE não dispõe de medidas de
acessibilidade que incluam deficientes visuais e auditivos. Entretanto, o Programa de Comunicação
Digital previsto no Plano de Ação Institucional 2015, prevê a instalação e manutenção de portais de
conteúdo e aplicativos da UFPE. O principal objetivo é ampliar e prover conteúdo informativo,
noticioso e serviço para a comunidade baseado em plataformas digitais, que atendam às normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência.
O principal produto desta ação é o novo Portal da UFPE acessível.
Em relação as ações de mobilidade a Universidade vem buscando melhorar a qualidade de
vida de seus usuários atuando, desde o momento da contratação de projetos de arquitetura e
engenharia que contemplam a acessibilidade, até ações concretas que já estão viabilizando melhores
acessos aos portadores de deficiência e sinalizando os espaços reservados a seu trânsito.
Considerando as estruturas físicas já existentes a UFPE vem buscando a adequação através
de medidas como:
1. Os projetos de Arquitetura e Engenharia contratados e a serem contratados através de
licitação contemplam acessibilidade plena de acordo com a NBR 9050/ABNT.
2. Os projetos de reformas que são realizados já buscam de acordo com os recursos
financeiros minimizar as deficiências ainda existentes para atender as edificações dos 12 Centros
Acadêmicos e 10 Órgãos Suplementares.
3. Está formada a Comissão de Plano Diretor que também definirá todas as recomendações
para ocupação e intervenção no espaço físico dos Campi da UFPE, incluindo-se aí a acessibilidade
externa no que se referem às calçadas, rampas, sinalização e soluções de acesso nas entradas e
saídas do Campus Universitário. Começamos a realização da 1ª etapa das novas calçadas do campus
Recife, no Centro Acadêmico de Vitória concluímos o projeto para solucionar as barreiras físicas e
no Centro Acadêmico do Agreste a realização de calçadas.
4. Em 2013 começamos a realizar Pregões Eletrônicos para aquisição de elevadores e
plataformas para as edificações existentes dos campi. Esta ação será executada por etapas até
atender todas as edificações.
5. Em 2013 através do Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior – que
passou a apoiar projetos das IFES com aporte de recursos financeiros e finalidade de
institucionalizar ações de política de acessibilidade, por meio da formação do Núcleo de
Acessibilidade estruturado com base nos seguintes eixos: a) infraestrutura; b) currículo,
comunicação e informação; c) programas de extensão d) programas de pesquisa. Foram realizadas
reuniões de comissões reativas a cada ação para formação do Núcleo, que nasce para dar suporte às
referidas ações, que devem ser implementadas e fiscalizadas. A formação deste Núcleo contribuirá
para que as ações possam atingir vários segmentos e dar maior celeridade para as implementações
necessárias garantindo o direito de ir e vir de todos os cidadãos.
Uma das maiores dificuldades é a adequação das edificações existentes às normas, pelas
situações e soluções físicas já existentes, exigindo alternativas especiais muitas vezes em confronto
com os padrões construtivos culturais e preservacionistas. Entretanto, já existem algumas ações
implantadas que melhoram a acessibilidade, dentre elas podemos citar:

122
1.
Recuperação da sinalização horizontal e demarcação de vagas em todos os
estacionamentos do Campus Recife da UFPE, garantindo vagas prioritárias exclusivas para
portadores de deficiências físicas e idosos.
Figura 1 – Recuperação da Sinalização Horizontal e Demarcação de Vagas

Fonte: DGA – PCU/ UFPE

Figura 2 - Recuperação da Sinalização Horizontal e Demarcação de Vagas

Fonte: DGA – PCU/ UFPE
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Figura 3 - Recuperação da Sinalização Horizontal e Demarcação de Vagas

Fonte: DGA – PCU/ UFPE

2. Manutenções periódicas da sinalização horizontal de tráfego do Campus Recife, visando
proporcionar segurança e disciplina a pedestres e veículos.

Figura 4 - Manutenções Periódicas da Sinalização Horizontal de Tráfego

Fonte: DGA – PCU/ UFPE
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Figura 5 - Manutenções Periódicas da Sinalização Horizontal de Tráfego

Fonte: DGA – PCU/ UFPE

3. Identificação dos acessos às rampas em todos os passeios de pedestres do Campus,
evitando que sejam obstruídos por estacionamento inadequado de veículos.

Figura 6 - Identificação dos Acessos às Rampas

Fonte: DGA – PCU/ UFPE

4. Acompanhamento das obras de implantação de passeios acessíveis no Campus Recife.
5.
Identificação de pontos com acessibilidade deficitária, visando pequenas obras de
adequação a serem executadas em 2015.
6. Busca de parceria junto à PROAES, Coordenação de Acessibilidade, buscando uma
integração com as atribuições da PCU.
Consciente da árdua tarefa de dotar acessibilidade plena a todos os edifícios existentes sob
seus domínios, a UFPE prossegue utilizando recursos técnicos, humanos e financeiros para
consecução destes objetivos.
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4

AMBIENTE DE ATUAÇÃO

4.1

Informações o Ambiente de Atuação da Unidade Jurisdicionada

A oferta de ensino superior tem se expandido bastante na última década no país, tanto no
setor público quanto no setor privado; tendo este tido um crescimento exponencial em relação às
instituições públicas. No entanto, são as instituições públicas que concretizam de forma marcante a
tríade constitucional da indissociabilidade proposta para o ensino superior; ou seja, das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
No que concerne à pós-graduação, a UFPE é a instituição no Norte/Nordeste com o maior
número de cursos de doutorado, processo decorrente de sua liderança histórica na região. Na última
avaliação da CAPES, a UFPE passou a contar com oito cursos com conceito 6, sendo a instituição
na região com o maior número de cursos com tal conceito, denotando sua excelência internacional.
Possui 605 grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, sendo a instituição com o oitavo maior
numero de grupos de pesquisa, e em quinta colocação se contabilizarmos apenas as instituições
federais.
No mercado, existem algumas instituições que atuam no mesmo segmento da UFPE, dentre
elas pode-se definir como as principais instituições similares na oferta do ensino superior nos
moldes ofertados pela UFPE, centrado na indissocialidade do ensino, pesquisa e extensão, a
Universidade Federal Rural de Pernambuco; o Instituto Federal de Educação Tecnológica de
Pernambuco; a Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal do Vale do São Francisco; a
exceção Universidade Católica de Pernambuco que se constitui uma instituição confessional e
comunitária. Além das instituições com os mesmos moldes da UFPE, também podemos citar
aqueles que não atuam nesse tríade, são as instituições do setor privado, que em regra funcionam
como faculdades e centros universitários, na maioria das vezes com baixa produção cientifica em
relação às públicas, escassa oferta de cursos de pós-graduação stricto senso, e inexpressiva
quantidade de professores qualificados em termos de cursos de mestrado e doutorado.
O curso de graduação da UFPE oferece aos seus alunos além de uma formação de qualidade,
por contar da titulação dos seus professores, também a possibilidade de participar de programas
como o Programa Institucional de Bolsas de Introdução à Docência – PIBID, que em 2014 está
atendendo a 36 escolas municipais e estaduais oferecendo atividades em 17 disciplinas distintas.
Estas atividades propiciaram experiência de ensino para 619 estudantes de licenciatura da UFPE,
além de renovação na didática de escolas públicas de Pernambuco. O quadro abaixo mostra a
evolução dos números do PIBID entre 2013 e 2014.

Ano
2013
2014

Escolas
10
36

Quadro 21 – Evolução dos Números do PIBID entre 2013 e 2014
Docentes da
Estudantes da
Estudantes da
UFPE
Disciplinas
UFPE
Escola
envolvidos
21
12
190
2972
Informação não
44
17
619
disponível

Docentes da
escola
envolvidos
38
90

Fonte: PROACAD/UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco aparece em diversos rankings, nacionais e
internacionais, de qualidade universitária. Foram localizados dois rankings nacionais com
metodologia aberta e disponível via internet:
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ü Ranking Universitário Folha (RUF), computado pela Folha de São Paulo. A última
divulgação foi em 2014. A UFPE ocupa a décima primeira posição, sendo que nenhuma IES
privada aparece em melhor colocação.
ü Índice Geral de Cursos (IGC), computado pelo INEP. A última divulgação foi em 2013. A
UFPE está na posição 67 quando considera-se apenas o desempenho da graduação, 31 quando
considera-se o desempenho geral. No ranking geral, apenas duas instituições privadas apresentaram
nota superior a UFPE, a PUC-RJ, Unisinos e PUC-RS, e nenhuma instituição do nordeste supera a
UFPE.
Seguindo os mesmos critérios, foram localizados dois rankings internacionais:
ü QS Latin American Universities, computado pela Quacquarelli Symonds Limited desde
1994. Considerando o ranking geral, s resultados são quase uma repetição dos resultados do IGC,
incluindo apenas a PUC-RJ, PUC-SP e PUC-RS como instituições privadas a frente da UFPE.
ü Webometrics, computado pelo Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este
ranking mede o impacto das IES no contexto da internet, principal ferramenta de divulgação
científica e cultural da atualidade. A UFPE ocupa a décima terceira posição na América Latina,
sendo que nenhuma IES privada aparece em melhor colocação.
Os diversos rankings apresentados, que avaliam critérios como relevância para
empregadores, acadêmicos e internet, produção científica e qualificação do corpo docente mostram
que a UFPE ocupa posição de destaque regional, com perfil diferenciado, e em particular não é
comparável a nenhuma instituição privada da região.
No tocante à Pós-Graduação stricto sensu, a UFPE, de forma geral, se situa entre as
melhores do Brasil e América Latina, e primeira do Norte/Nordeste. E sua trajetória mais recente
aponta para um processo intensivo de internacionalização.
1. Há uma série de rankings realizados por instituições particularmente internacionais. Nestes
rankings, baseados geralmente em critérios de produtividade acadêmica, a UFPE é uma instituição
de excelência. Vejamos os rankings mais importantes:
i. No QS World University Rankings, efetuado por uma instituição inglesa desde
2004, que analisa 700 universidades de ponta, sendo considerado um dos rankings mais importantes
do mundo, e que está baseado em 4 pilares: pesquisa, ensino, empregabilidade e
internacionalização, a UFPE é a 43a entre todas da América Latina, e a primeira na região
Norte/Nordeste.
ii. No ranking Webometrics, que deste 2004 analisa mais de 21.000 instituições do
mundo inteiro, tendo como critério principal a presença da instituição na Web em termos de
informação, a UFPE situa-se entre as 21 melhores instituições latino-americanas.
iii. Há três anos a Folha de S. Paulo iniciou uma computação do ranking das
universidades brasileiras. A Folha de S. Paulo leva em consideração a qualidade da pesquisa
realizada, a qualidade do ensino, a avaliação do mercado e um indicador de inovação. Neste
ranking, a UFPE se situa entre as 11 melhores instituições brasileiras, sendo a primeira na
região Norte/Nordeste.
A qualidade da pesquisa, efetuada pelo seu corpo docente, além de ser aquilatada em termos
acadêmicos, também o é em termos de inovação e de impacto sobre a sociedade. Em 08/02/2011,
reportagem do jornal Valor Econômico destacava a UFPE como uma das maiores solicitadoras
de patente, situando-se acima da Embraer. A UFPE tem atualmente 150 pedidos de patente, o
que a coloca como a instituição da região Norte/Nordeste com o maior número de solicitações
de patentes.
Nos anos recentes, em seu esforço de interiorização, buscando estar mais próximo dos
grandes centros de demanda, e ciente de seu papel de instituição pública, mantida com recursos da
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sociedade, a UFPE instalou-se em Vitória de Santo Antão e em Caruaru, com diversos cursos de
graduação e de pós-graduação de excelente qualidade.
Atualmente, o grande foco é a intensificação de sua internacionalização, reforçando os
acordos de cooperação com as melhores instituições de ensino e pesquisa no mundo, o que nos
conduzirá a parcerias em pesquisa e ensino com grupos acadêmicos fortes e consolidados, com um
intercâmbio cada vez maior.
É importante destacar ainda que em Pernambuco existem 13 instituições que ofertam cursos
de pós-graduação stricto senso: Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco (1), Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife-Cesar (2), Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães /
FIOCRUZ - NESC/CpqAM (2), Faculdade Boa Viagem – FBV (1), Faculdade Pernambucana De
Saúde – FPS (1), Fundação Joaquim Nabuco – FJN (1), Fundação Universidade De Pernambuco FESP/UPE (13), Instituto De Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP (4), Instituto
Fed. De Educ., Ciência E Tecnologia De Pernambuco – IFPE (1), Universidade Católica De
Pernambuco – UNICAP (6), Universidade Federal Do Vale Do São Francisco – UNIVASF (7), e a
Universidade Federal Rural De Pernambuco – UFRPE (32). Destas, apenas duas têm cursos nível 5,
e as demais se concentram em cursos nível 3. Já a UFPE, além dos cursos nível 6, dispõe de 19
cursos nível 5.
Neste sentido, podemos afirmar que a UFPE é uma instituição de ensino com expressiva
inserção na sociedade através de suas bibliotecas, seu hospital de clinicas, museus, programas de
inovação tecnológica e de políticas públicas, e funciona utilizando-se de um adequado planejamento
(Plano Estratégico Institucional 2013/2027), que melhor redefiniu a sua missão, visão de futuro,
valores e objetivos estratégicos focado no contexto do sistema de ensino superior do estado de
Pernambuco e do Brasil.
Oferece 105 cursos de graduação somando um quantitativo de 30.450 alunos, sendo 100
cursos presenciais, com 29.759 matrículas e 5 cursos EAD, com 691 matriculados. Na pósgraduação oferece 46 cursos de doutorado, com 3.265 alunos; 69 cursos de mestrado acadêmico
com 3.947 matriculados; 9 cursos de mestrado profissional com 373 alunos; 50 cursos de
especialização presencial com 2.038 alunos; 3 cursos de especialização EAD com 1.169 matrículas,
além de manter 5.713 alunos em 138 cursos de extensão presencial e 1.778 em 7 cursos de extensão
EAD.
Estes cursos estão distribuídos em três campis o de Recife; o Centro Acadêmico do AgresteCAA e o Centro Acadêmico de Vitória; sendo ofertados no Centro Acadêmico do Agreste – CAA
os seguintes cursos- Bacharelados em: Administração, Ciências Econômicas, Design, Medicina.
Licenciaturas em: Educação Intercultural, Física, Matemática, Pedagogia, Química e MúsicaEngenharia Civil e Engenharia de Produção e o no Centro Acadêmico de Vitória os seguintes
cursos Bacharelados em: Educação Física, Enfermagem, Nutrição e Saúde Coletiva. Licenciaturas
em: Ciências Biológicas e Educação Física. Estando todos os demais ofertados no campi Recife.
As principais ameaças encontradas pela UFPE se constituem em preparar a universidade
para ser um centro de excelência que atua no protagonismo de políticas públicas importantes e
estruturadoras para a sociedade, através de suas políticas sociais de saúde, educação e assistência
social, como também em sintonia com as áreas e mercados produtivos que no nosso contexto
podem ser exemplificados pelo crescimento e desenvolvimento econômico demandados pelo
complexo industrial e portuário de Suape; o polo fármaco-químico e automobilístico de Goiânia ; e
o polo de moda e industrial do Agreste, necessitando manter seus quadros de pessoas preparados
quali-quantitivamente para lidar com as novas realidades exigidas por estes novos cenários; os quais
por outro lado representam uma grande oportunidade para a Universidade, dado o acúmulo de
expertise em várias áreas, se constituindo num centro irradiador da produção de pesquisas e do
conhecimento.
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Entretanto, tal como as outras instituições federais, a UFPE enfrenta dificuldades no que se
refere à aquisição de implementos para pesquisa no atual contexto legal. O processo de pesquisa,
que tem seu impacto na formação de recursos humanos, requer agilidade na aquisição de
equipamentos nacionais e internacionais. Os requerimentos do atual quadro legal exigem dificultam
a aquisição, se convertendo em uma ameaça para o crescimento da instituição, em termos
qualitativos e quantitativos. Ressalte-se que isto afeta também as demais que estão submetidas ao
mesmo marco legal.
A universidade tem investido em vários mecanismos para interação dos seus principais
usuários, que são estudantes tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. Em primeiro lugar
com a informatização de todo processo de gestão acadêmica, que propicia o acompanhamento da
vida acadêmica para todos os cursos e campis da UFPE tanto na graduação quanto na pós
graduação. Nos últimos anos a institucionalização da Coordenação de Formação para o trabalho na
PROACAD que se propões a interlocução e apoio às coordenações dos cursos de graduação em
relação aos diferentes instituições e empresas que ofertam inserção dos graduandos nos seus
respectivos mundo do trabalho. Mais recentemente com a criação do Portal do Estudante, que
através dos seus diferentes aplicativos, além de integrar os alunos dos diferentes cursos, permite o
acesso deles à várias informações importantes que vão para além da suas situações acadêmicas, tais
como: emissão de documentos; restaurante e moradia universitárias; assistência estudantil. Por
último e mais importante através do módulo de integração com o mundo do trabalho (banco de
estágios) será possível a oferta de estágios por empresas conveniadas a UFPE, bem como o seu
acompanhamento e monitoramento pela UFPE através dos seus professores, criando desta forma
um mecanismo que coloca os alunos matriculados em diferentes cursos de graduação em contato
com seus respectivos mundos do trabalho.
Além das ações supracitadas, a UFPE propicia um aprofundamento da formação acadêmica
através do Programa de Educação Tutorial-PET e do Programa de Educação pelo trabalho na saúdePET Saúde e diversas ações de assistência estudantil com permitem suporte a estudantes em
vulnerabilidade social, possibilitando-os um melhor desempenho nas suas atividades acadêmicas.
Outro exemplo que demonstra o interesse da instituição em manter um relacionamento
eficaz com seus clientes, especificamente, os alunos, mais recentemente foi implantado um modelo
de avaliação do trabalho docente pelos discentes, que permitirá um acompanhamento da percepção
dos estudantes sobre o trabalho docente, se constituindo em importante ferramenta de controle das
atividades docentes.
Como todas as instituições, a UFPE também enfrenta alguns desafios, sendo um dos grandes
a ser enfrentados permanentemente pela universidade, a busca cada vez maior pela eficiência na
aplicação dos recursos públicos, haja visto que os mesmos são recursos limitados em contraponto as
demandas crescentes pela expansão do ensino superior na área pública. Este contexto tem exigido
uma busca permanente por projetos que permitam financiamentos extra-orçamentários, incialmente
para projetos de pesquisas, extensão e ensino. Incluindo aqui a disponibilização de uma ferramenta
de prospecção de agentes financiadores em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I), que
informa a professores e pesquisadores fontes de financiamento para projetos com informes
direcionados para o email pessoal de editais lançados no Brasil e no Exterior. Em relação ao ensino,
tem se desenvolvido projetos integrados que visam a formação docente, o incentivo a inovação das
práticas pedagógicas, e também para apoio a reformas curriculares de modo que os cursos possam
tem seus projetos pedagógicos adequado as diretrizes nacionais dos cursos.
Além disso, tem sido empregado vários mecanismos de apoio e busca por agilidade na
aplicação de recursos, tais como editais internos para apoio ao desenvolvimento e divulgação de
projetos de pesquisa, extensão e inovação pedagógica; de modo que possa ser fomentado a disputa
interna por recursos disponibilizados no orçamentos; os quais ao ser submetido por julgamento de
pares, permite a seleção das melhores inciativas e seus respectivos financiamentos.
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Tem sido realizadas reuniões para orientação de coordenadores de cursos e professores para
formatação ideal de projetos de modo que possam ser agilizados suas execuções. Para área de
graduação, a implantação e consolidação dos Fórum dos coordenadores, que reúne os
coordenadores de cursos de todos os campi e modalidades, tem se constituído em importante
mecanismo para governança dos assuntos relacionados a graduação, tendo sido as ações incluídas
para o PDI 2014-2018 validadas pelo colegiado .
Como mudanças no cenário ocorridas nos últimos exercícios, ressalte-se a interiorização da
UFPE, com cursos de pós-graduação credenciados pela CAPES tanto no campus de Vitória como
no do Agreste. Esta expansão não enfrenta dificuldades no que se refere à concorrência, dada a
reputação da UFPE.
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5

5.1

PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

Planejamento da Unidade

A UFPE tem o seu planejamento efetuado em 03 níveis: estratégico, tático e operacional. Os
níveis estratégico e tático estão representados por dois documentos, sendo eles: o Plano Estratégico
Institucional - PEI 2013-2027 (nível estratégico), e o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI
2014-2018 (nível tático). Já no nível operacional existe o Plano de Ação Institucional - PAI, que
tem duração anual e é implementado através de um sistema computacional específico.
O Plano Estratégico Institucional PEI/UFPE 2013-2027 é o plano que define os rumos da
instituição universitária em termos de seu desenvolvimento e suas metas.
Sendo o PEI uma proposta de referência para o futuro da instituição, seu processo de
elaboração se pautou por ampla discussão, durante o ano de 2013, com todos segmentos da
comunidade universitária e com a sociedade , para coletar propostas e sugestões .
O alcance da visão de futuro é o objetivo maior da Universidade dentro do cumprimento da
sua missão institucional. No entanto, como parte de sua trajetória em prol da concretização da visão,
a UFPE possui um rol de objetivos estratégicos, escalonados em perspectivas numa relação de
causa e efeito, de forma que a consecução de um objetivo impacta outro.
Foram definidos 16 objetivos estratégicos para a Universidade Federal do Pernambuco em
2027, derivados de demandas dos seus stakeholders e desafios a serem enfrentados nos próximos
anos, desafios estes perfeitamente alinhados de um lado com a declaração da última Conferência
Mundial sobre Educação Superior, realizada pela UNESCO em julho de 2009, e de outro lado com
o PNE aprovado pelo senado brasileiro em dezembro de 2013.
A partir dos objetivos estratégicos definidos no PEI 2013-2017 foram definidas as ações do
PDI 2014-2018, perfeitamente alinhadas ao PEI e com a definição de indicadores e metas para
2018. Para a construção do PDI a UFPE promoveu um processo de discussão do seu Projeto
Político Pedagógico Institucional visto que o mesmo é parte integrante do PDI.
O PDI foi elaborado durante o ano de 2014, seguindo as instruções constantes do Artigo 16
do Decreto nº 5.773 de 09 de maio de 2006, contemplando um capítulo específico do PPI- Projeto
Pedagógico Institucional, um capítulo com uma Análise Situacional que descreve o diagnóstico da
instituição, nos diversos aspectos de interesse, com o foco na evolução ocorrida no período do
último PDI, qual seja 2009-2013 e, a partir de uma grande discussão com os gestores e a
comunidade da UFPE, foram então definidas as ações para o período 2014-2018 organizadas em
função de cada um dos objetivos estratégicos do PEI 2013-2027, com o foco central no Objetivo 1:
Tornar a UFPE uma das melhores universidades do mundo .
O PDI foi aprovado pelo Conselho de Administração da UFPE em reunião realizada no dia
09/02/2015.
Por sua vez o PAI é um tipo de planejamento que vem sendo executado pela UFPE há mais
de 6 anos, mas foi a partir do planejamento do ano 2012 que houve um maior envolvimento da
comunidade de gestores da UFPE, o que também ocorreu nos anos 2013 e 2014.
O Plano de Ação da UFPE para o ano de 2014 foi dividido em 14 eixos temáticos e um total
de 1504 ações foram planejadas.
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Quadro 22 – Eixos Temáticos X Ações Programadas
Eixos

Ações programadas

01. FORMAÇÃO ACADÊMICA

144

02. PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

123

03. PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA

81

04. VIDA ESTUDANTIL

28

05. INTERNACIONALIZAÇÃO

35

06. INTERIORIZAÇÃO

59

07. SAÚDE

13

08. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

144

09. GOVERNANÇA E FLUXO DE TRABALHO

54

10. INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

501

11. MEIO AMBIENTE, ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

34

12. OPERACIONAL

258

13. CULTURA

9

14. ESPECIAL

21

Fonte: DAP – UFPE

As ações para cada um desses eixos foram definidas de forma coletiva, sob o comando de
um gerente responsável pelo mesmo. Cabe ressaltar que a forma coletiva de decisão não se resume
a alguma reunião específica para este fim, mas de forma continuada e sistemática ela se dá a partir
das decisões dos órgãos colegiados da Universidade, quando são realizados processos de avaliação
e definidas ações de melhoria.
O PAI-2014 contou com a participação efetiva de 38 coordenadores de Unidades de
Planejamento e 314 gerentes de ação. Os ajustes deste plano foram realizados até meados de
fevereiro.
Quanto às ações de monitoramento dos planos, a universidade ainda não definiu um
processo integrado para monitorar os planos operacional, tático e estratégico, processo este que
deverá ser concebido no ano 2015, em função da implantação de um sistema de monitoramento de
planos e que está em processo seleção e escolha.
Uma ação de monitoramento dos recursos financeiros do PAI-2014 foi definida da seguinte
forma: cada ação seria monitorada através de um campo existente dentro do sistema SIGAPlan
(Sistema do PAI), chamado valor provisionado. Cada ação que tenha custo possui um campo
chamado valor total da ação e um outro campo chamado de valor provisionado. O campo valor
provisionado foi alimentado através do sistema de emissão de portarias (SIGA-Portaria) e a cada
portaria emitida pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) este valor seria atualizado. Por se
tratar de um modelo em fase de consolidação, um bom número de solicitações dos gestores de
pedido de emissão de portaria de crédito, feitas ao longo do ano de 2014, não foram identificadas
com o número da ação do PAI-2014 e, por esta razão, o controle programado não foi possível ser
feito nesses casos.
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Desta forma para o ano de 2015 este trabalho será melhor desempenhado pois a equipe
DAP/PROPLAN ficará responsável por esta cobrança e pela inserção do valor provisionado de cada
portaria emitida no Sistema SIGAPlan. Além do mais será confeccionado um formulário onde cada
gestor que solicitar emissão de portaria terá que preencher dentre outras coisas o código da ação do
PAI. Espera-se com esse procedimento acompanhar a execução orçamentária do PAI, a situação
física das ações de programas temáticos de responsabilidade da UJ no SIMEC e as respectivas
análises críticas
Os recursos orçamentários da UFPE, após terem sido definidos no Projeto de Lei
Orçamentária (PLOA), e terem sido reservados para as suas ações de manutenção (limpeza, energia,
segurança, entre outros) são destinados ao Plano de Ação, observando-se as demandas registradas
no sistema SIG@ pelos gerentes de programa e os limites orçamentários. Alguns ajustes são feitos e
discutidos na presença dos gerentes de programa, pró-reitores e reitor.
Embora o Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal e as metas definidas pela UFPE para
cada uma das ações sejam num nível de agregação muito grande, as mesmas são consideradas ainda
de forma superficial no planejamento institucional.
O próximo desafio da equipe de gestores da UFPE é continuar o processo de integração das
ações do PAI, que é um plano de curto prazo, com os planos de médio e longo prazo, PPA, PDI e
PEI não só no que se refere a planejamento mas também a monitoramento.

5.2

Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

5.2.1 Ações

Quadro 23 – Ação vinculada ao programa temático – 20RI
Identificação da Ação
20RI
Tipo: Atividade
Código
Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica.
Descrição
02BY - Manutenção das instituições federais de educação básica e apoio financeiro aos entes
Iniciativa
federados para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
0598 - Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao
Objetivo
desenvolvimento da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à
alfabetização e educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da valorização
da pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intolerância e
discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de qualidade, da
igualdade de condições para acesso e permanência do educando na escola, da garantia de sua
integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade, observado o regime de colaboração
com os entes federados.
2030 - Educação Básica
Tipo: Temático
Programa
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/No
Estado de 319.494,00 319.494,00
315.861,00
7.249,96
7.249,96
308.611,04
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Unidade de
Montante
Descrição da meta
Localizador
medida
Previsto
Reprogramado (*)
Realizado
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0026/ No
Estado de
Pernambuco

Estudante matriculado

Estudante
Matriculado

420

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor
em
Valor
Valor
Unidade de
Localizador
Descrição da Meta
01/01/2014 Liquidado
Cancelado
medida
0026/ No
Aluno
Estado de
220.471
220.471
0
Aluno Matriculado
Matriculado
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF, Siafi Gerencial

420

Realizada
409

Análise Situacional
De maneira geral não tivemos problemas na execução da ação, atingindo a meta prevista.
Apenas alguma variação, durante o ano letivo, com a transferência e retorno de alunos, de
intercâmbios.
Quadro 24 – Ação vinculada ao programa temático – 20RJ
Identificação da Ação
20RJ
Tipo: Atividade
Código
Apoio
à
Capacitação
e
Formação
Inicial
e Continuada para a Educação Básica.
Descrição
02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e continuada de
Iniciativa
profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades
presencial e a distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do
campo e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da
história e cultura indígena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a
educação em tempo integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da
criança e do adolescente.
0597 - Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização dos
Objetivo
profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de
planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de
trabalho.
2030 - Educação Básica
Tipo: Temático
Programa
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do
subtítulo/
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Localizador
Processados
0026/No
Estado de
9.334.693
9.334.693
6.030.686
1.626.489
1.619.925
4.404.197
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do
Montante
Unidade de
subtítulo/
Descrição da meta
medida
Previsto
Reprogramado (*)
Realizado
Localizador
0026/ No
Pessoa
Estado de
Pessoa Beneficiada
35.728
30.429
Beneficiada
Pernambuco
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do
subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Descrição da Meta
Unidade de
Realizada
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Localizador

01/01/2014

Liquidado

0026/ No
3.966.116
3.361.672
Estado de
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Cancelado
1.016.629

medida
Pessoa beneficiada

Unidade

31.717

Análise Situacional
Da meta física prevista foi executada 85%, pois devido a ausência de cota orçamentária no
final de 2014, só foi possível empenhar apenas R$6.030.686,03 do orçamento previsto, o que
dificultou a execução plena desta ação. Ressaltamos que recursos utilizados com o RAP não
processado foram devidos a continuidade das ações iniciadas em 2013.
Quadro 25 – Ação vinculada ao programa temático – 20GK
Identificação da Ação
20GK
Tipo: Atividade
Código
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Descrição
Pesquisa e Extensão.
0390 - Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a formação,
Iniciativa
valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação internacional no Sistema
Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e regional, inclusive formação de
professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero.
0803 - Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de
Objetivo
educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o crescimento da
ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento sustentável do Brasil.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Tipo: Temático
Programa
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/No
Estado de
2.979.404
2.979.404
1.754.094
1.076.066
1.075.711
678.028
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Unidade de
Montante
Descrição da meta
Localizador
medida
Previsto
Reprogramado (*)
Realizado
0026/ No
Iniciativa
Estado de
Iniciativa apoiada
600
721
Apoiada
Pernambuco

Nº do subtítulo/
Localizador

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

0026/ No
Estado de
199.804
590.862
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Análise Situacional

46.606

Projeto Apoiado

Unidade

Realizada
766
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Apesar de a meta executada ter sido superior a prevista, esta poderia ter atingido um número
maior de pessoas, porém o principal fator dificultador foi a inexistência de cota de limite
orçamentário, a partir de agosto de 2014, para efetivação dos empenhos necessários à execução
financeira eficiência da ação.

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco
Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No
Estado de
Pernambuco
Nº do subtítulo/
Localizador

Quadro 26 – Ação vinculada ao programa temático – 20RK
Identificação da Ação
20RK
Tipo: Atividade
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior.
03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação Superior, com
diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do trabalho, otimização da
capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e promoção de pesquisa, ensino e extensão
visando a qualidade e garantindo condições de acessibilidade.
0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio, em
especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições
privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de
educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Tipo: Temático
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

(

) Não

Dotação
Inicial

Final

118.072.374

Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados

144.604.258

120.243.300

83.154.495

82.837.484

Execução Física da Ação - Metas
Unidade de
Descrição da meta
medida
Previsto
Estudante
Matriculado

Estudante Matriculado

-

Montante
Reprogramado (*)

41.608

3.825.657

Aluno Matriculado

Realizado

41.214

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

0026/ No
Estado de
72.976.252
57.542.811
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

37.088.805

Unidade

Realizada
41.679

Análise Situacional
Visando atingir a meta física prevista foi necessário que a dotação inicial fosse
suplementada em 22,5%. Apesar do orçamento aprovado, só foi possível realizar 99%, pois a
inexistência de cota de limite orçamentário, a partir de agosto de 2014, para efetivação dos
empenhos necessários à execução financeira foi um fator dificultador para execução plena da ação.
Além disso, nos cursos de graduação, as vagas ofertadas para ingresso extra vestibular e
transferência externa (2013.2 para ingresso em 2014.1) não foram plenamente preenchidas.
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Quadro 27 – Ação vinculada ao programa temático - 4002
Identificação da Ação
4002
Tipo: Atividades
Código
Assistência ao Estudante de Ensino Superior.
Descrição
03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na educação
Iniciativa
superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento estudantil,
com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e da inclusão,
considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas, quilombolas,
afrodescendentes e das pessoas com deficiência.
0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por
Objetivo
meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas
de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil,
promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e
a qualificação de recursos humanos.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Programa
Tipo: Temático
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/No Estado de
23.037.121 23.037.121
22.918.678 22.340.957 22.339.395
577.720
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade
Descrição da meta
Reprogramado
Localizador
de medida Previsto
Realizado
(*)

0026/ No Estado de
Pernambuco

Benefício
Benefício concedido
22.000
138.574
Concedido
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Descrição da
Unidade de
Localizador
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
Meta
medida
0026/ No Estado de
Aluno
4.720.843
4.452.209
773.744
Unidade
7.190
Pernambuco
Assistido
Fonte: DAP, DOF, Siafi Gerencial

Análise Situacional
Foram assistidos, no ano de 2014, 7.785 estudantes e concedidos 138.574 benefícios
(detalhe no quadro abaixo).
Atualmente contamos com 6.843 estudantes assistidos e 13.453 benefícios concedidos/mês
(dados dez/2014).

Quadro 28 – Auxílios Concedidos no Ano de 2014

AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO ANO DE 2014
AUXÍLIO TRANSPORTE

38830

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

47509

BOLSA MANUTENÇÃO ACADÊMICA

31536

137
AUXÍLIO MORADIA

15247

PROBEM

1824

INCENTIVO AO ESPORTE

1528

AUXÍLIO CRECHE

612

AUXÍLIO EVENTOS

572

PROMISAES

460

PROGRAMA INCLUIR

241

VISITA A FAMIÍIA

27

OUTROS AUXÍLIOS

188

TOTAL

138.574

Fonte: DAP/ PROPLAN – UFPE
Podemos destacar como fatores que facilitaram a execução da meta e atingimento dos objetivos, a
informatização das inscrições/solicitação de auxílios - módulo sig@ assistência estudantil, a
informatização dos controles/relatórios através do módulo financeiro Sig@ Bolsas Estudantis, o
apoio ao projeto de extensão PRONIDE - Programa de iniciação no desportos especial, atendendo
130 usuários com deficiências, bem como a possibilidade de apoiar estudantes com deficiência
oferecendo bolsistas Tutor.
Alguns fatores dificultaram a execução da ação, dentre eles podemos destacar: a greve dos técnicos
em administração das IES, o núcleo de acessibilidade só ter sido implantado em 11 de junho de
2014.
Informações adicionais:
Foram pagos 34.902 benefícios utilizando empenhos do exercício anterior e 103.672 com empenhos
2014.
Quadro 29 – Ação vinculada ao programa temático - 6328
Identificação da Ação
6328
Tipo: Atividade
Código
Universidade Aberta e a Distância.
Descrição
03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na
Iniciativa
educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de
financiamento estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da
qualidade, da equidade e da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com
deficiência.
0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade
Objetivo
por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de
bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento
estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a elevação da
qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Programa
Tipo: Temático
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
2014
Nº do subtítulo/ Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga Processados
Não

138
Processados
0026/No Estado de
Pernambuco

56.205

56.205

49.079

47.957 47.957

-

1.121

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/ Localizador

Descrição da meta

0026/ No Estado de
Pernambuco

Vaga Ofertada

Unidade de
medida

Montante
Previsto

Reprogramado
(*)

Realizado

Vaga
1.800
1.277
Ofertada
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/ Localizador
Valor em
Valor
Valor
Descrição da
Unidade de
Realizada
01/01/2014 Liquidado Cancelado
Meta
medida
0026/ No Estado de
Vaga
0
163.074
0
Unidade
9.167
Pernambuco
Disponibilizada
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Análise Situacional
Observa-se no quadro 29, referente a ação que visa ampliar o acesso à educação superior, que foi
realizada cerca de 71% da meta física prevista. Para realização da meta foi executado 87% do
orçamento previsto.
Como dificuldades na execução da ação podemos destacar que da meta prevista para os cursos de
extensão, apenas 189 matrículas foram efetivadas e que no caso da graduação, as novas turmas não
aconteceram, pois o vestibular 2014.2 foi postergado para 2015.
Quadro 30 – Ação vinculada ao programa temático - 8282
Identificação da Ação
8282
Tipo: Atividade
Código
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior.
Descrição
03GD - Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de Educação
Iniciativa
Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as necessidades do mundo do
trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas física e de recursos humanos e
promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e garantindo condições de
acessibilidade.
0841 - Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência e equidade por meio,
Objetivo
em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da concessão de bolsas de estudos
em instituições privadas para alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o
apoio às instituições de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de
recursos humanos.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Programa
Tipo: Temático
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
2014
Nº do subtítulo/ Localizador
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/No Estado de
51.795.175
86.038.308 40.969.742 28.164.317 28.053,205
12.805.424
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Unidade de
Nº do subtítulo/ Localizador
Descrição da meta
Reprogramado
medida
Previsto
Realizado
(*)
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0026/ No Estado de
Pernambuco

Projeto
81
25
Viabilizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/ Localizador
Valor em
Valor
Valor
Descrição da
Unidade
Realizada
01/01/2014 Liquidado Cancelado
Meta
de medida
0026/ No Estado de
Vaga
15.591.230 19.887.184
278.877
Unidade
94
Pernambuco
Disponibilizada
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial
Projeto viabilizado

Análise Situacional
De forma geral, a execução plena dessa ação foi prejudicada pela não liberação dos limites
orçamentários previstos.
Quanto ao Plano Orçamentário 1 - Mais Médicos: a justificativa para a não realização desta
meta deve-se ao fato de que não foi possível viabilizar a desapropriação do terreno através do
governo estadual, sendo assim em princípio tivemos orientação para aquisição do terreno com
recursos deste programa. Desta forma o terreno está em fase de desapropriação pela Prefeitura de
Caruaru. Todavia um ponto positivo foi a entrada em operação do curso de medicina da UFPE em
Caruaru com 80 alunos, que funciona provisoriamente, mas em boas instalações, no Polo Comercial
de Caruaru.
Quanto ao Plano Orçamentário 2 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de
Ensino Superior: em relação a meta física proposta registrou-se a referida meta como vagas
disponibilizadas, devido a mudança para projetos viabilizados a meta foi reprogramada para 25,
englobando projetos realizados em toda a UFPE.

Quadro 31 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção - 0181
Identificação da Ação
0181
Tipo: Operações Especiais
Código
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis.
Descrição
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União.
Programa
Tipo: Programa de Gestão e manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/No Estado
302.755.377 327.486.591 326.487.633 326.487.633 326.487.633
de Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Reprogramado
Localizador
medida
Previsto
Realizado
(*)

Nº do subtítulo/
Localizador

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

0026/ No Estado
717
de Pernambuco
Fonte: DAP, DOF, Siafi Gerencial

-

0

0

-

-

-
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Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/No Estado
de Pernambuco

Quadro 32 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 00M1
Identificação da Ação
00M1
Tipo: Operações Especiais
Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

(

) Não Caso positivo: ( )PAC
(
Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
441.181 461.181

436.467

436.467

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados Não Processados

436.467

-

-

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

-

-

Unidade de
medida

Montante
Reprogramado
(*)

Previsto

Realizado

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Descrição da
Unidade de
Localizador
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
Meta
medida
Fonte: DAP, DOF, Siafi Gerencial

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0001/ Nacional

Quadro 33 – Ação vinculada ao programa operações especiais – 09HB
Identificação da Ação
09HB
Tipo: Operações Especiais
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

(

) Não Caso positivo: ( )PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

Despesa

Final

90.458.0
81

) Brasil sem Miséria

101.621.802

Empenhada

Liquidada

100.084.007

100.084.007

Paga
99.703.031

Restos a Pagar inscritos
2014
Não
Processados
Processados
-

-

Execução Física da Ação - Metas
Montante
Reprogramado
Previsto
Realizado
(*)
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Localizador
Descrição da Meta
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
medida
0001/ Nacional
Fonte: DAP, DOF, Siafi Gerencial
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida
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Quadro 34 – Ação vinculada ao programa gestão e manutenção – 20TP
Identificação da Ação
20TP
Tipo: Atividade
Código
Pagamento
de
Pessoal
Ativo
da
União.
Descrição
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Programa
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Restos a Pagar
Dotação
Despesa
Localizador
inscritos 2014
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados Process
ados
0026/ No Estado
451.593.850 525.808.176 523.519.522 523.519.522 523.518.403
de Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Reprogramado
Localizador
medida
Previsto
Realizado
(*)
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Localizador
Descrição da Meta
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
medida
0026/ No Estado
0
0
0
de Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No Estado de
Pernambuco

Quadro 35 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção - 2004
Identificação da Ação
2004
Tipo: Atividade
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Dependentes.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

(

) Não Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

(

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2014
Não
Processados
Processados

Despesa

Inicial

Final

11.271.648

11.951.648

Empenhada
10.282.646

Liquidada

Paga

10.282.646

10.282.646

-

-

Execução Física da Ação - Metas
Montante

Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

-

-

-

Nº do subtítulo/
Localizador

Previsto

Reprograma
do (*)

Realizado

-

-

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor Liquidado
Valor
Descrição da
Unidade de
Realizada
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01/01/2014
0026/ No Estado de
233.314
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Cancelado
260.270

1.414

Meta
Pessoa
Beneficiada

medida
Unidade

6.956

Quadro 36 – Ação vinculada ao programa gestão e manutenção - 2010
Identificação da Ação
2010
Tipo: Atividade
Código
Assistência
Pré-Escolar
aos
Dependentes
dos Servidores Civis, Empregados e Militares.
Descrição
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Programa
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados Não Processados
0026/ No Estado
420.000 440.000
429.306
429.306
429.306
de Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Montante
Localizador
medida
-

-

-

Previsto

Reprogramado
(*)

Realizado

-

-

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Descrição da
Unidade de
Localizador
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
Meta
medida
0026/ No Estado
Criança
0
0
0
Unidade
448
de Pernambuco
Atendida
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Quadro 37 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção - 2011
Identificação da Ação
2011
Tipo: Atividade
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

(

) Não Caso positivo: ( )PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga

) Brasil sem Miséria

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No Estado de
2.996.928 3.218.928
3.168.889
3.168.889 3.168.889
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

-

-

Unidade de
medida

Restos a Pagar inscritos 2014
Processados Não Processados
-

-

Montante
Previsto

Reprogramado
(*)

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores

Realizado

-
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Nº do subtítulo/
Localizador

Execução Orçamentária e Financeira
Valor
Valor em
Valor
Cancelad
01/01/2014
Liquidado
o

0026/ No Estado de
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

-

-

Execução Física - Metas
Descrição da
Meta

Unidade de
medida

Realizada

Pessoa
Beneficiada

Unidade

1.340

Quadro 38 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção - 2012
Identificação da Ação
2012
Tipo: Atividade
Código
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares.
Descrição
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Programa
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do
subtítulo/
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Localizador
Processados
0026/ No
Estado de 21.910.152 23.500.152
23.236.330
23.236.330 23.236.330
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do
Montante
Unidade de
subtítulo/
Descrição da meta
medida
Previsto Reprogramado (*)
Realizado
Localizador
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Descrição da
Unidade de
Localizador
Valor Liquidado
Realizada
01/01/2014
Cancelado
Meta
medida
0026/ No Estado de
Pessoa
Unidade
4.794
Pernambuco
Beneficiada
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Quadro 39 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção - 4572
Identificação da Ação
4572
Tipo: Atividade
Código
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Descrição
Qualificação e Requalificação.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Programa
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar inscritos 2014
Nº do subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No Estado de
891.652
891.652
839.073
768.493
762.297
70.580
Pernambuco
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Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0026/ No Estado de
Pernambuco

Servidor Capacitado

Unidade de
medida

Montante
Previsto

Reprogramado
(*)

Realizado

Servidor
1.500
1.875
Capacitado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Descrição da Unidade
Localizador
Realizada
01/01/2014
Liquidado
Cancelado
Meta
de medida
0026/ No Estado de
Servidor
304.419
307.161
158.888
Unidade
2.079
Pernambuco
Capacitado
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

Análise Situacional
A meta foi executada, excedendo ao previsto em 25%, para tanto, podemos destacar como
fatores contributivos: Apoio da Alta Direção nas ações de capacitação; Existência de dotação
orçamentária específica para as ações de capacitação. Apesar da realização positiva da meta,
destacamos alguns fatores que dificultaram a execução, como: inexistência de espaço físico
específico para os cursos e eventos específicos para capacitação; carência de apoio logístico para os
cursos que são ofertados.
Como resultados, além dos dados quantitativos terem sido superiores a meta programada,
obtivemos cursos de capacitação ofertados em diversas áreas, contemplando as necessidades
apontadas nas avaliações de desempenho e específicas, oriundas das diversas unidades
organizacionais. Igualmente, foram estabelecidas parcerias com programas de pós-graduação da
Universidade para ofertar cursos exclusivos para servidores da UFPE (Especialização e Mestrado)
na área de gestão pública, cultura organizacional, engenharia da produção, tecnologia e informação,
ergonomia e administração geral, propiciando assim uma melhor qualificação dos servidores.

Quadro 40 – Ação vinculada ao programa de operações especiais – 00G5
Identificação da Ação
00G5
Tipo: Operações Especiais
Código
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de
Descrição
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e
Requisições de Pequeno Valor.
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Programa
Tipo: Operações Especiais
Unidade Orçamentária 26242 – Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2014
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
0001/ Nacional
527.384
527.384
Execução Física da Ação - Metas
Nº do
Descrição da meta
Unidade de
Montante
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subtítulo/
Localizador
-

medida

Previsto Reprogramado (*)

Realizado

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do
subtítulo/
Valor em
Valor
Descrição da
Unidade de
Valor Liquidado
Realizada
Localizador
01/01/2014
Cancelado
Meta
medida
0001/ Nacional
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial
-

Quadro 41 – Ação vinculada ao programa de operações especiais - 0005
Identificação da Ação
0005
Tipo: Operações Especiais
Código
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios).
Descrição
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Programa
Tipo: Operações Especiais
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( ) Não Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
2014
Nº do subtítulo/
Localizador
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No Estado
7.248.194
7.416.594
de Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Unidade de
Montante
Descrição da meta
Localizador
medida
Previsto Reprogramado (*)
Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do subtítulo/
Valor em
Valor
Descrição da
Unidade de
Localizador
Valor Liquidado
Realizada
01/01/2014
Cancelado
Meta
medida
0026/ No Estado
de Pernambuco
Fonte: DAP, DOF e Siafi Gerencial

-

-

-

-

-

5.2.2 Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS

Quadro 42 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS - 02
Identificação da Ação
Código
11I0
Tipo:
REUNI - READEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADEFEDERAL
DE PERNAMBUCO (UFPE)
Título
Iniciativa
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com
vistas a disseminar o conhecimento Código:
Objetivo
Código: 1073 - Brasil Universitário
Tipo: Finalístico
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
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Valor em
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
01/01/2014
1.987.877,47
218.020,74
-1.768.706,83
Vaga Disponibilizada
Fonte: SIAFI Gerencial

Unidade de
medida
Unidade

Realizado
-

Quadro 43 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS - 02
Identificação da Ação
Código
1H71
Tipo:
EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DO AGRESTE
Título
Iniciativa
Viabilizar a implantação do campus do Agreste em Caruaru, objetivando aumentar a oferta
de vagas da Educação Superior de Graduação e de Pós-Graduação, realizar atividades de
Extensão e desenvolver de pesquisas. Código:
Objetivo
Código: 1073 - Brasil Universitário
Tipo:
Programa
26242-Universidade
Federal
de
Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
2.578.399,21
1.452.271,07
-1.125.628,82
Vaga Disponibilizada
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial

Quadro 44 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS - 03
Identificação da Ação
Código
1H72
Tipo:
EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - CAMPUS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Título
Iniciativa
Viabilizar a implantação do campus de Vitória de Santo Antão, objetivando aumentar a
oferta de vagas da Educação Superior de Graduação e de Pós-Graduação, realizar
atividades de Extensão e desenvolver de pesquisas. Código:
Objetivo
Código: 1073 - Brasil Universitário
Tipo: Finalístico
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
153.220,27
84.660,33
-20.669,72
Vaga Disponibilizada
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial

Quadro 45 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS – 04
Identificação da Ação
Código
2E14
Tipo:
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
Título
Iniciativa
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com
vistas a disseminar o conhecimento.
Objetivo
Código: 1073 – Brasil Universitário
Tipo: Finalístico
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
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23.316,75
0,00
Fonte: SIAFI Gerencial

-23.316,75

Unidade Modernizada

Unidade

-

Quadro 46 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS – 05
Identificação da Ação
Código
4009
Tipo:
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Título
Iniciativa
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com
vistas a disseminar o conhecimento.
Objetivo
Código: 1073 – Brasil Universitário Tipo: Finalístico
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
1.945.609,83
67.802,69
-1.474.566,08
Aluno Matriculado
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial
Quadro 47 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS – 06
Identificação da Ação
Código
6333
Tipo:
APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
DEPROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Título
Iniciativa
Ampliar a oferta de meios de capacitação e formação inicial e continuada, presencial, de
professores e profissionais da educação básica, que atuam nas escolas e nos sistemas de
educação públicos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Código:
Objetivo
Código: 1448 - Qualidade na Escola
Tipo:
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
53.680,23
543,20
0,00
Profissional Beneficiado
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial
Quadro 48 - Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar – OFSS – 07
Identificação da Ação
Código
8667
Tipo:
PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS
Título
Iniciativa
Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e
tecnológica e a publicação de sus resultados. Código:
Objetivo
Código: 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Programa
Tipo:
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( X )Não
Caso positivo: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outras
Ação Prioritária
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Meta
Valor em
Unidade de
Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta
Realizado
01/01/2014
medida
22.337,60
0,00
-17.049,60
Pesquisa Aplicada
Unidade
Fonte: SIAFI Gerencial
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5.3

Informações sobre Indicadores de Desempenho Operacional

5.3.1 Cursos e vagas ofertadas
Alguns indicadores que demonstram a expansão da UFPE estão apresentados no Quadro 4952 e, analisando especificamente o ano 2014 em relação ao ano de 2013, a expansão do ensino de
graduação presencial foi de 02(dois) novos cursos e 296 (duzentos e noventa e seis) novas vagas
(em cursos novos e em cursos existentes). Quando analisamos o período 2010/2014 a expansão foi
de 8 novos cursos( 9% de aumento) e de 685 novas vagas( 10,5% de aumento). Estes fatos são
indicativos da orientação do cumprimento do compromisso social.
Em relação à densidade de inscritos/vagas no vestibular, o valor vem decrescendo no
período analisado podendo ser justificado, de um lado, em vista da expansão das
faculdades/universidades privadas e, de outro lado, pela expansão de vagas na própria UFPE, em
especial no interior. A densidade passou de 7,9 em 2012 para 6,3 em 2014.
Já o percentual de vagas noturnas diminuiu de 33,4% em 2013 para 31,3% em 2014. O motivo
dessa queda foram dois cursos que tinham vagas ofertadas no período noturno em 2013 e passaram
a ter vagas no período diurno. Além disso, os dois novos cursos de 2014, são ambos no período
diurno.

Quadro 49 - Evolução de alguns indicadores da expansão(cursos e vagas) UFPE 2010-2014
Indicadores

2014

Quantidade de Cursos de graduação(1)

101

Vagas no vestibular

2013(2)
99

2012

2011

2010

98

96

93

Diurno

4.947

4.601

4.577

4.615

4.432

Noturno

2.255

2.305

2.235

2.085

2.085

Total

7.202

6.906

6.812

6.700

6.517

Inscritos no vestibular

43.635(3)

46.398

53.709

40.981

44.500

Densidade no vestibular (insc/vagas)

6,3

6,6

7,9

6,1

6,8

% vagas noturno

31,3

33,4

32,8

31,1

32,0

Fonte: DAP - UFPE
(1)
São contabilizados apenas os cursos que ofertam vagas, ou seja, os cursos em extinção não foram contabilizados
(2)

Dados de 2013 corrigidos em fevereiro de 2015

(3)

Falta os inscritos dos Vestibulares para os cursos de Letras - Libras e Educação Intercultural, os quais foram
realizados separadamente.

Quanto ao aspecto de interiorização do ensino superior, o compromisso da UFPE com a
expansão de cursos no interior do estado pode ser ilustrada com os dados apresentados no Quadro
50 de onde se pode destacar o aumento significativo de vagas nos cursos dos campi do interior no
período 2010/2014, passando de 1180 vagas, em 14 cursos, em 2010 para 1.590 vagas, em 17
cursos, em 2014.
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Quadro 50 - Evolução de alguns indicadores da expansão(cursos e vagas) por Campi, UFPE 2010-2014
2014

2013(1)

2012

2011

2010

Cursos

84

83

83

81

79

vagas

5612

5.556

5.542

5.460

5.337

Cursos

11

10

10

10

10

vagas

1160

920

900

900

900

Cursos

6

6

5

5

4

vagas

430

430

370

340

280

Cursos

101

99

98

96

93

vagas

7202

6906

6.812

6.700

6.517

Campi
Capital
Recife
Interior

Caruaru-CAA

Vitória-CAV

Total UFPE

Fonte: DAP - UFPE
(1)

Dados de 2013 corrigidos em fevereiro de 2015

Quanto ao ensino de pós-graduação, analisando o período 2010/2014, constata-se uma
grande expansão no número de cursos e, consequentemente, na quantidade de alunos matriculados
passando de 5.190 em 2010 para 7.397 em 2014, no caso do mestrado acadêmico e doutorado
correspondente a um aumento de 43%.
5.3.2 Relação aluno/professor
Um dos indicadores utilizados no projeto REUNI e adotado pela UFPE é o RAP - relação de
alunos de graduação por professor, o qual é calculado utilizando as variáveis: matrícula projetada
(MAT), docentes com equivalência de dedicação exclusiva (DDE), dedução da pós-graduação
(DPG), através da fórmula RAP=MAT/(DDE-DPG). O MAT é a projeção do total de alunos
matriculados na universidade, realizada com base no número de vagas de ingresso anuais de cada
curso de graduação presencial, a sua duração padrão (tempo mínimo, medida em anos, para
integralização curricular) e um fator de retenção estimado para cada área do conhecimento, ou seja,
MAT = ∑ (vagas de ingresso anuais * duração nominal *(1+ fator de retenção)). O cálculo do DDE
é baseado no número de professores tomando por referência o professor em dedicação exclusiva, é
definido como DDE = Total de professores-equivalente / 1,55. O cálculo da dedução devida à pósgraduação toma por base (i) o número esperado de alunos de mestrado e doutorado na universidade
em função da relação média de 1,5 alunos de pós-graduação por professor; (ii) o número efetivo de
alunos de mestrado e doutorado matriculados nos programas da universidade, ponderado pelo fator
de avaliação dos programas. Temos que DPG = (∑ (m + d) Fav ) – 1,5 * DDE ) / 6, em que m e d
são números de alunos nos cursos de mestrado e doutorado, respectivamente, Fav é o fator de
avaliação da CAPES e DDE é o número de docentes com equivalência de dedicação exclusiva.
A UFPE, no que se refere à relação de alunos de graduação por professor (RAP) em cursos
presenciais, apresentou uma situação muito boa, principalmente no que tange à quantidade de
alunos de pós-graduação matriculados e a boa avaliação recebida pela Capes. Esses parâmetros
contribuíram significativamente para o resultado alcançado. Considerando as observações relativas
aos professores e alunos, por semestre, nos anos 2010 a 2014, os dados da Figura 7 revelam que a
RAP sempre se manteve acima da meta de 18 alunos/professor estipulado pelo projeto REUNI.
Mas, a partir de dez/12 apresentou tendência de crescimento impulsionado pela pós-graduação.
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Vale ressaltar que o cálculo da RAP foi realizado de duas formas: com e sem os alunos
matriculados nos mestrados profissionais.

Figura 7 - Relação professor/ aluno – UFPE junho 2010 e dezembro 2014

Fonte: DAP - UFPE

5.3.3 Evasão utilizando o método de coorte
A evasão ora considerada é a evasão de curso e o método de coorte utilizado consiste no
acompanhamento dos estudantes de uma determinada turma a partir do ingresso em determinado
curso, ano ou semestre específico, até a saída dos mesmos do referido curso, levando em conta
ingresso, egresso, retenção e saída do discente, ou seja, o método torna-se eficaz ao final de uma
“Geração Completa”.
Chamamos de “Geração Completa” a situação do conjunto de ingressantes em um dado curso, em
um ano ou período base, ao final do prazo máximo de integralização curricular, matematicamente
representada da seguinte forma:
NI = ND+NE+NR

(1)

Sendo NI o número de ingressantes, ND o número de diplomados, NE o número de evadidos e NR
o número de retidos.
Considerando as variáveis descritas acima, a evasão é expressa da seguinte forma:
% Evasão = [(NI - ND - NR )/NI ]*100

(2)

O tempo médio de permanência é média aritmética do número de semestres até a conclusão do
curso ou a evasão do curso.
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Foram analisados os dados dos ingressantes desde o ano 2000 até 2003 com informações obtidas
em dezembro de 2013. A Figura 8 ilustra o percentual de concluintes por ano de ingresso
destacando-se os valores entre 50 e 60% até os ingressantes em 2008 e, a partir de 2009 observa-se
uma queda visto que muitos estudantes ainda não tiveram tempo de concluir os seus cursos, além
dos retidos.
Com relação ao tempo médio para conclusão os dados ilustrados no Figura 9 mostram para os
ingressantes no período 2000 à 2005 valores superiores a 10 semestres, valendo a pena destacar que
uma quantidade significativa de cursos deveria ser concluído em 8 semestres.
Quanto a evasão na UFPE, conforme ilustra o Figura 10 a mesma foi superior a 40% para os
ingressantes dentre os anos de 2000 a 2002, para os ingressantes nos anos de 2004 a 2009 a evasão
variou Aproximadamente 35% destacando-se que dentre os ingressantes no ano de 2009, 24,4%
encontravam-se vinculados em dezembro de 2013, fato este que pode vir a aumentar a evasão neste
ano.
Figura 8 - Percentual de discentes concluintes segundo o ano de ingresso

Fonte: DAP - UFPE
Figura 9 - Tempo médio de semestres para conclusão do curso segundo o ano de ingresso

Fonte: DAP - UFPE
Figura 10 - Percentual de discentes evadidos segundo o ano de ingresso

Fonte: DAP - UFPE
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Figura 11 - Tempo médio de semestres para evasão do curso segundo o ano de ingresso

Fonte: DAP - UFPE

Analisando essa taxa de concluinte por Campi, ilustrada no Quadro 51 destaca-se a elevada
evasão no CAA, superior a 55% para os ingressantes em 2007, com uma queda para os ingressantes
no período 2008/2009 atingindo 41,6%, para os ingressantes em 2009 destacando-se que ainda
existiam 27,3% de alunos ingressantes em 2009 e ainda vinculados em 2013.
Quanto a taxa de evasão por campi os dados do Quadro 52 revelam resultados superiores a
40% para os ingressantes de Recife do período 2000 à 2002 e do Campus de Caruaru para os
ingressantes de 2007 à 2009 valendo a pena destacar a evasão de 55,7% para os ingressantes de
2006 de Caruaru.
Quadro 51 – Percentual de concluintes, por campi, segundo o ano de ingresso na UFPE

Fonte: DAP - UFPE
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Quadro 52 – Percentual de evadidos, por campi, segundo o ano de ingresso na UFPE

Fonte: DAP - UFPE

Por outro lado, analisando a evasão segundo ano de ingresso por centro acadêmico, os dados
da Quadro 53 contem as informações sobre: alunos concluintes, evadidos e tempo de permanência..
Com relação ao percentual de discentes concluintes o centro que possuiu o maior percentual de
discentes concluintes no período de 2000 a 2005 foi o CCS (85%), enquanto que neste mesmo
período o centro com o menor percentual de discentes concluintes foi o CCEN (35%). Por outro
lado, no período de 2006 a 2009 observa-se que o centro com maior percentual de concluintes foi o
CCJ (85%), enquanto os centros com menores percentuais de concluintes foram o CCEN (30%)
seguido do CTG (35%).
Em relação ao tempo médio para conclusão do curso, observa-se que no período de 2000 a
2005 o CCEN apresentou o maior tempo médio de conclusão (11 semestres) com relação aos outros
centros da UFPE, enquanto o CCB apresentou o menor tempo médio (9 semestres) . Com relação
ao período de 2006 a 2009 o CTG apresentou o maior tempo médio de conclusão, enquanto o CAV
e o CTG os menores tempos médios de conclusão nesse período (8,5 semestres).
Dentre todos os centros da UFPE, o CCEN apresenta taxa de evasão igual a 65% no período
de 2000 a 2005 e 67% no período de 2006 a 2009 seguido do CTG que apresenta percentuais de
evasão iguais a 55% e 45% referentes aos períodos de 2000 a 2005 e 2006 a 2009, respectivamente.
Apesar de não existir um grande percentual de evadidos em alguns centros, não é possível
afirmar que a situação é satisfatória com relação a evasão, pois ainda existe um percentual de alunos
retidos. Na área de exatas esse percentual referente aos ingressantes do ano de 2009 é igual a 37,5%
do total de alunos ingressantes neste ano.
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Quadro 53 – Alunos concluintes, evadidos e tempo de permanência por centro
Centro

Percentual de
discentes concluintes
segundo o ano de
ingresso.

Tempo médio de para
conclusão do curso
segundo o ano de
ingresso.

Percentual de evadidos
segundo o ano de
ingresso.

Tempo médio de para
evasão do curso
segundo o ano de
ingresso.

2000 a 2005

2006
a
2009

2000 a 2005

2006 a
2009

2000 a 2005

2006
a
2009

2000 a 2005

2006
a
2009

CAC

55%

60%

10

9,5

44%

35%

7

5

CAV

-

60%

-

8,5
semestre

-

30%

-

4

CCB

70%

65%

9

8,5

30%

33%

7

5

CCEN

35%

30%

11

9,5

65%

67%

9

7

CCJ

81%

83,5%

10,3

10

18,6%

11%

8

6

CCS

85%

75%

10

9,9

25%

22%

7,5

5,5

CCSA

64%

67%

10

9,5

35%

30%

8,5

7,2

CE

65%

72,7%

9,8

9,9

49,7

32,8

6,2

6,5

CFCH

55%

60%

10,5

9,5

44%

36%

7,7

6,5

CIN

65%

55%

10,2

9,5

35%

30%

7,5

6

CTG

40%

35%

12,5

11,2

55%

45%

8,6

6,6

Fonte: DAP - UFPE

A informação sobre o indicador de evasão utilizando o método de corte só está disponível
até 2013, devido ao atraso do calendário acadêmico de 2014 ocorrido em decorrência das greves
dos técnicos e docentes vivenciadas por esta Universidade.

5.4

Informações sobre Custos de Produtos e Serviços

A UFPE agrega uma comunidade de mais de 49.000 pessoas, composta por 12 Centros
Acadêmicos, distribuídos em três campi (Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão), que abrigam
72 departamentos acadêmicos, 2.348 (2.299 3º grau - 49 Colégio de Aplicação) professores no
quadro efetivo, 333 substitutos e 9 visitantes, 4.235 servidores técnico-administrativos, cerca de
31.101 (29.759 presencial e 328 EAD) alunos regularmente matriculados em seus 107 (103
presencial e 4 EAD-dados2014) cursos de graduação, 4.211 (dados 2014) alunos nos 65 (dados
2014) cursos de mestrado acadêmico, 3.562 (dados 2014) alunos nos seus 46 (dados 2014) cursos
de doutorado, 391 (dados 2014) alunos nos 9 (dados 2014) cursos de mestrado profissional, 2.437
(dados 2014) alunos nos 47 (dados 2014) cursos de especialização presencial e 2.989 (dados
2014) alunos nos 9 (dados 2014) cursos de especialização EAD, não conseguiria existir no
mercado, por mais de seis décadas, sem um adequado planejamento institucional.
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Quanto à inexistência de indicadores setoriais que possam ser utilizados como instrumento
de gestão para monitoramento e avaliação de desempenho relacionado ao custo de produtos e
serviços desta unidade, é importante destacar a complexidade de criação de uma metodologia capaz
de medir com segurança e exatidão o custo e o desempenho setorial. Ainda demonstrando a
complexidade do desenvolvimento desta metodologia, destacamos que o próprio MEC possui um
grupo de estudo para desenvolvê-la, porém até a presente data não apresentou um modelo eficiente
para avaliar os custos por cursos de graduação, pós-graduação e extensão para as IFES.
Conforme informações do MEC em:
04/11/2013 – Workshop sobre Custos no Setor Público Com a participação da FGV, STN,
SPO, FORPLAD, FORPLAN, FONDCF e demais convidados; Pela manhã houve apresentação da
SPO/STN e do Professor Luis Alberton (UFSC) Pela tarde houve uma reunião interna entre SPO e
os representantes dos fóruns onde ficou acertado a publicação de uma portaria criando o Grupo de
Trabalho para viabilizar a implementação da Contabilidade de Custos no âmbito do MEC.
·

·

Portaria SE/MEC Nº 135, de 23/01/2014 (DOU 24/01/2014): Cria GT encarregado de
discutir as diretrizes de implementação do Sistema de Custos no âmbito do MEC. Com a seguinte
composição: SPO/SE/MEC: 5 Membros; DTI/SE/MEC: 1 Membro; FORPLAD: 3 Membros e 2
Suplentes; FORPLAN: 4 Membros e 2 Suplentes; FONDCF: 3 Membros e Suplentes; A
Coordenação dos trabalhos ficou sob responsabilidade da SPO/SE/MEC. Indica os participantes do
GT. • Portaria SPO/SE/MEC Nº 1, de 28/01/2014 (DOU 30/01/2014) - Revogada • Portaria
SPO/SE/MEC Nº. 02, de 26/05/2014 (DOU 27/05/2014).
17/02/2014: 1º REUNIÃO DE TRABALHO DO GT • Diagnósticos: Observou-se, que ao
menos em parte, todas as instituições que compõem o grupo tem em sua estrutura ferramentas que
controlam custos. Todavia, é latente a necessidade de se criar padrões, mesmo que genéricos, dos
níveis de informação e produtos (objetos de custo). • Definições Metas de Custos (produtos) 1)
Aluno Ed. Básica 2) Aluno Graduação 3) Aluno Pós-graduação 4) Pesquisa 5) Extensão
·

Após o diagnóstico inicial do Grupo de Trabalho de Custos do MEC Reunião Técnica,
foram discutidos os seguintes tópicos:
– Foi apresentada a estrutura de custos discutida por representantes das
universidades e institutos e definiu-se como provável alternativa a utilização
de classificação até o nível 4 da estrutura proposta (departamentos estrutura de nível organizacional da UFPR ), para efeitos de
comparabilidade das informações de custos no âmbito do MEC
– Foi sugerido a possibilidade de se adotar, num primeiro momento, um
projeto onde algumas unidades atuariam como “pilotos”, a fim de que a
estrutura de custos proposta pelo MEC seja devidamente testada e sofra os
ajustes necessários antes da implantação nas demais unidades; essa proposta
também será levada à Reunião Ordinária do GT.
– A STN fará uma apresentação para o GT demonstrando como é o processo
de custos no âmbito de alguns órgãos, como Aeronáutica, Marinha, AGU e
CONAB.
– Foi colocada em pauta a ideia de se trabalhar com o SIPAC, da UFRN.
UFRJ está em processo de implantação desse sistema; essa proposta
também será levada à Reunião Ordinária do GT.
Destacar a complexidade do tema, não quer dizer que a UFPE está se isentando do seu papel
de formadora de conhecimento e da busca de melhoria dos ambientes sociais, através de resolução
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de problemas, afinal de contas, sem problemas não há pesquisa, que é uma das áreas da
universidade. Lembrando que não se tratar de tema fácil e que o desenvolvimento de uma
metodologia de qualidade requer tempo de maturação para evitar avaliações inadequadas e/ou
conclusões precipitadas.
A UFPE passou por um grande crescimento nos últimos dez anos, onde neste período passou
de 20 mil para quase 40 mil alunos (32 mil na graduação e 8 mil na pós-graduação), implantou dois
novos campi (em Caruaru e Vitória de Santo Antão), contando hoje com 95 cursos de graduação,
172 cursos de pós-graduação (57 especializações, 67 mestrados e 48 doutorados).
Para apoiar às suas atividades fim, a UFPE conta na sua estrutura organizacional com 7 próreitorias, 12 centros acadêmicos, 73 departamentos acadêmicos, sete órgãos suplementares,
incluindo o Hospital das Clínicas, um hospital universitário de grande complexidade. Conta ainda
com uma equipe de aproximadamente 6.500 funcionários, sendo 2.500 docentes e 4.000 técnicoadministrativos. Nesse contexto, é observado uma grande quantidade e diversidade de processos
administrativos, em particular para processos de compras, se mostrando um ambiente desafiador
para a gestão.
Diante desse contexto e da previsão de crescimento constante, o número de operações
(transações) administrativas tem crescido e exigido uma maior agilidade na tramitação desses
processos. O atual sistema acadêmico da UFPE o (SIG@) atende as demandas acadêmicas,
entretanto, os processos administrativos recebem pouco ou nenhum apoio deste sistema,
acontecendo na maior parte das vezes o uso de planilhas eletrônicas, sem nenhum instrumento de
integração entre as várias unidades que interagem nestes processos.
Em 16 de agosto de 2013, objetivando atender aos desafios supracitados, a UFPE assinou o
Termo de Cooperação 01/2013 com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o
objetivo de receber 19 módulos do sistema SIPAC da UFRN, além do acompanhamento,
supervisão, fiscalização e prestação de assistência técnica visando o alcance das metas de
implantação previstas no instrumento por parte da UFRN.
A decisão pela escolha do SIPAC foi baseada nos seguintes aspectos:
·

Trata-se de uma solução licenciada em que é cedido o código fonte para a UFPE, permitindo
que a instituição evolua o sistema por conta própria após o término do convênio, tendo assim
completo domínio sob a evolução do sistema. Ressalta-se, que, em via de regra, as soluções
comerciais licenciadas não disponibilizam o código fonte para instituição uma vez que se trata de
um produto pronto.
·

O sistema SIPAC possui uma considerável abrangência negocial, e se mostra adequado ao
uso em diversas Universidades e Institutos Federais. São quase duas mil funcionalidades destinadas
à gestão administrativa.
·

Não há soluções similares no mercado que possuam as características tecnológicas dos
sistemas SIG da UFRN: atualizado, 100% web, utilizando frameworks opensource e servidores
livres, bem como o seu escopo negocial da abrangência de informações e completude de funções
voltadas para o contexto de uma IFES no Brasil.
·

Diversas instituições públicas federais, dentre elas 20 universidades federais, 4 institutos
federais, 5 unidades da administração direta estão implantando e participando de uma rede de
colaboração para o desenvolvimento do sistema SIPAC. Esta colaboração, especialmente entre as
IFES, não será encontrada em produtos comerciais. A Figura 2.1 ilustra esta rede de colaboração, à
época da escolha da solução.
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Figura 12 - Rede de colaboração dos sistemas SIG da UFRN

Fonte: UFRN

A UFPE está em fase de implantação do SIPAC, onde já foram instalados alguns módulos:
SIGAdmin, Catalogo de Materiais, Compras e Licitações, Registro de Preços, Patrimônio,
Integração SIAFI. Contudo algumas atividades ainda estão em andamento:
·

Finalização da Migração de dados do Sistema legado de patrimônio. Expectativa de finalizar
no final de Março/2015

·

Agendamento das datas de treinamento (Previsto para Segunda e Terceira semanas de
Abril/2015)

Ao final dos treinamentos desses módulos, o SIPAC estará disponível para pleno uso para os
módulos implantados.
Atualmente não utilizamos o Sistema de Custo do Governo Federal, pois não temos acesso.
Com isso buscamos a solução no SIPAC, porque acreditamos ser a solução para uma mensuração
eficiente dos custos.

5.5

Indicadores de Desempenho nos termos da decisão TCU no 408/2002 –plenária e suas
modificações

Na administração pública, a utilização de indicadores de desempenho para aferir os
resultados alcançados pelos gestores é uma técnica relacionada com o conceito de accountability
(responsabilização) de desempenho. Os indicadores de desempenho contribuem para a
transparência sobre como estão sendo usados os recursos públicos e sobre quais resultados estão
sendo alcançados. Do ponto de vista da organização pública, os indicadores fazem parte do sistema
de feedback sobre desempenho e alimentam o processo de aprendizagem organizacional, sendo,
pois, uma ferramenta tanto de planejamento quanto de controle.
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Os indicadores de desempenho de uma instituição calculados a partir de informações
resultantes da medição de um evento repetitivo com critérios pré-definidos tem como objetivo
mostrar o resultado / evolução, para orientar as decisões e ações pertinentes e suficientes para se
medir as ações institucionais e monitorar o desempenho na busca da excelência, pois "somos o que
repetidamente fazemos”. A excelência, portanto “não é um feito, mas um hábito” já dizia
Aristóteles.
Os Indicadores de Desempenho estabelecidos pelo TCU são calculados a partir de um
conjunto de outros indicadores apresentados no Quadro 54, onde estão sendo usadas as
denominações e critérios do TCU. Os dados apresentados revelam um aumento na maioria dos
indicadores de 2013 para 2014. Os doze indicadores definidos pelo TCU(conforme Decisão no
408/2002-Plenário e Acórdão no 1043/2006 e no 2167/2006- Plenário do Tribunal de contas da
União) e apresentados no Quadro 55 refletem de forma parcial o resultado do funcionamento da
UFPE no período 2010-2014. Esses indicadores, associados a alguns outros escolhidos pela
instituição, retratam o desempenho alcançado em 2014.
Existem diversas tipologias de indicadores de desempenho e, na análise dos indicadores de
desempenho da UFPE, os indicadores do TCU estão separados em quatro grupos de indicadores:
eficiência, eficácia, efetividade e comparabilidade.
Indicadores de Eficiência

Eficiência significa fazer uma coisa com o menor custo possível, realizar uma tarefa da
forma mais econômica. Pode-se dizer que “ Eficiência = fazer certo a coisa”, pois em se fazendo o
contrário – fazer errado a “coisa”- estaremos provocando perdas de tempo e recursos (retrabalho,
desperdício), contrariando os princípios da eficiência. Um segundo clichê muito utilizado para
definir eficiência é “fazer mais com menos”, que traz embutido o senso de economia racional.
Também é a capacidade de atingir ou superar os padrões vigentes.
Segundo a Norma de Execução no 5, de 28 de dezembro de 2007, Anexo V (Portaria
CGU no 1.950/2007, de 28/12/2007) , “ A eficiência estabelece a relação das cargas de
trabalho com os recursos empregados”, ou seja, a relação entre os resultados obtidos e
recursos empregados, avaliando a ocorrência de mais produtos ou serviços.

Dos indicadores definidos pelo TCU , quatro podem ser considerados indicadores de
eficiência:
·
Custo corrente/Aluno equivalente que representa a despesa corrente por aluno e seu
valor cobre os gastos de pessoal e outros custeios da pesquisa e da extensão. Para analisar a
evolução deste indicador foi necessário deflacionar a série e os valores apresentados no Quadro 56
revelam que de 2010 para 2014 houve um aumento de apenas 9,93% passando de R$ 17.269,13
para R$18.984,36 por aluno e de 2013 para 2014 também houve um aumento de 5,5%. Analisando
este indicador sem considerar as despesas do HC constata-se uma aumento de 11,9% , passando de
R$15.394,68 em 2010 para R$17.233,02 em 2014. Este fato revela que o aumento do aluno
equivalente nos últimos anos foi equivalente aumento do custo, indicando eficiência.
·
Aluno tempo integral/professor equivalente- vem se mantendo entre 13 e 14 nos
últimos anos, e em 2014 foi de 14,70.
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·
Aluno tempo integral/funcionário equivalente- o valor aumentou de 6,34 em 2013
para 6,81 em 2014. Um aumento maior ocorre ao retirar os funcionários do HU, passando de 9,73
em 2013 para 10,30 em 2014. Este aumento revela que o aumento na quantidade de aluno tempo
integral foi proporcionalmente maior em relação ao aumento do número de funcionário
equivalente.
·
Funcionário equivalente/professor equivalente- o valor desse indicador diminuiu
levemente de 2013 para 2014 de 2,32 para 2,16 com o HU, e de 1,51 em 2013 para 1,43 em 2014
sem HU. Esta diminuição se deve ao fato de ter havido um pouco mais de contratação docentes do
que de técnicos no período 2013/2014.

Indicadores de Eficácia
A eficácia pode ser definida pelo grau em que a organização alcança uma meta declarada. Eficácia
tem a ver, assim, com o nível ou grau em que se alcança uma meta ou resultado. Pode-se dizer que
“Eficácia = fazer a “coisa” certa”, pois em se fazendo o contrário estaríamos ‘fazendo a “coisa”
errada’, a “coisa” que não deveria ter sido feita, a “coisa” fora de lugar e hora, a “coisa” a ser
empreendida de forma diferente, em outras palavras: deveríamos fazer outra “coisa” que não esta.
Segundo a Norma de Execução no 5, de 28 de dezembro de 2007,
Anexo V (Portaria CGU no 1.950/2007, de 28/12/2007) , “ Um
resultado é eficaz quando a instituição/atividade/programa está
atingindo seus objetivos ou metas, a partir da comparação entre o
volume de desempenho real, com o montante do resultado desejado,
independentemente dos custos implicados”, ou seja, comparação de
metas cumpridas com metas planejadas.
Dentre os indicadores estabelecidos pelo TCU destacam-se três indicadores de eficácia:
· Conceito CAPES-sabendo que os conceitos da CAPES para o mestrado podem ser 3, 4 ou 5
e que os do doutorado variam no máximo até 7, a meta de todos os programas de mestrado
seria atingir o nível 5 e os de doutorado atingir o nível 7. No ano de 2014, 70,8% dos
programas ofereceram o mestrado e doutorado e 29,2% apenas o mestrado. O conceito
CAPES médio de 4,29 no ano 2014, superior ao de 2013 que foi 4,20, é um patamar bem
razoável uma vez que os novos cursos de mestrado que iniciaram em 2013 receberam
conceito 3 e ainda possui dois programas com conceito 2.
· Índice de qualificação do corpo docente -IQCD – o maior valor possível para o IQCD é 5
que ocorre quando todos os docentes são doutores e, no caso da UFPE, em 2014, este valor
foi de 4,35 um pouco maior do que 2013. Associado a este indicador pode-se destacar que o
percentual de docentes titulados (mestres e doutores) em 2014 vem aumentando.
· Taxa de sucesso na graduação- com uma taxa de 51,56%, este indicador apresentou uma
redução em relação a 2013, pois para alguns cursos ainda não estão disponíveis no sistema
acadêmico as informações dos concluintes em 2014.2 por conta também da greve dos
docentes, tendo sido usados como estimativa, para esses casos, os dados de 2013.2. A meta
da UFPE é elevar esta taxa o máximo possível vislumbrando, assim, a meta idealizada no
projeto REUNI que é de 90%.
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Indicadores de Efetividade
Segundo Robert Henry Srour a efetividade pode ser definida pela frase: “Difícil não é fazer
o que é certo, é descobrir o que é certo fazer”. Esta frase sintetiza todo o conceito de efetividade:
‘fazer a “coisa” que tem que ser feita’; sendo dos três, o conceito mais difícil de se entender, pois
somente é percebida por pesquisas de opinião sobre ações que causam efeitos, impacto ou
transformação de uma realidade que se modificou. Benefícios, efeitos ou impactos diretos ou
indiretos do exercício do papel institucional de uma organização: (econômicos, sociais, ambientais e
tecnológicos).
Segundo a Norma de Execução no 5, de 28 de dezembro de 2007, Anexo V
(Portaria CGU no 1.950/2007, de 28/12/2007) , “ Um resultado é efetivo quando os
impactos da atuação da Unidade dão cumprimento às suas responsabilidades
institucionais, às diretrizes e aos objetivos estratégicos da Unidade”.

Dos indicadores definidos pelo TCU, dois podem ser considerados indicadores de
efetividade:
·
Grau de participação estudantil – indica a participação do aluno de tempo integral
em relação aos alunos efetivamente matriculados. Este indicador aumentou no último ano e
apresentou um valor de 0,73 em 2014, mantendo o de 2013 que foi de 0,74.
·
Grau de envolvimento com a pós-graduação – o valor desse indicador apresentou
uma pequena variação passando de 0,19 em 2013 para 0,21 em 2014.
Quadro 54- Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 - UFPE 2010-2014
EXERCÍCIOS
INDICADORES
PRIMÁRIOS
2014(1)
2013(3)
2012
2011
2010(2)
Custo Corrente com HU
908.971.512,94 790.746.648,15 692.460.268,42 632.891.638,08 565.469.997,92
(Hospitais Universitários)
Custo corrente sem HU
825.117.458,41 708.714.854,01 618.991.073,47 558.825.185,21 504.091.689,66
(Hospitais Universitários)
Número de professores
2.421,00
2.286,00
2.261,00
2.246,00
2.106,00
equivalentes
Número de funcionários
equivalentes com HU
5.231,00
5.308,25
5.463,25
4.808,25
4.391,50
(Hospitais Universitários)
Número de funcionários
equivalentes sem HU
3.455,00
3.461,75
3.392,75
2.882,25
3.000,50
(Hospitais Universitários)
Total de alunos
regularmente matriculados
28.038,00
27.406,00
27.995,00
26.530,00
25.769,00
na graduação (AG)
Total de alunos na pósgraduação stricto sensu,
incluindo-se alunos de
7.397
6.471
6.132
6.076
5.190
mestrado e de doutorado
(APG)
Alunos de residência
210
210
202
205
209
médica (AR)
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Número de alunos da
graduação em tempo
Integral (AGTI)
Número de alunos
equivalentes da graduação
(AGE)
Número de alunos da pósgraduação em tempo
integral (APGTI)
Número de alunos tempo
integral de residência
médica (ARTI)
Ndi=Nº de alunos
diplomados
Ni=Nº de alunos
ingressantes
Alunos Tempo Integral
(AgTI + ApgTI + ArTI)
Alunos Equivalentes
(AgE + ApgTI + ArTI)

20.385,64

20.305,10

20.659,28

19.499,27

19.013,20

32.666,03

32.236,73

32.325,59

30.897,22

29.901,20

14.794

12.942

12.264

12.152

10.380

420

420

404

410

418

3.478

3.588

3.882,00

3.733,00

3.606

6.746

6.355

5.686,00

5.075

5.079

35.599,64

33.667,10

33.327,28

32.061,27

29.811,20

47.880,03

45.598,73

44.993,59

43.459,22

40.699,20

(1)Alguns concluintes de 2014.2 ainda não são conhecidos, assim, foram usados os de 2013.2, seguindo a orientação do TCU.(refere-se aos alunos
com integralização total dos créditos)
(2)Dados de 2010 corrigidos em fevereiro de 2011
(3) Dados de 2013 corrigidos em janeiro de 2015

Fonte: CIG - PROPLAN

Quadro 55 - Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002 - UFPE 2010-2014
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P

2014(1)
18.984,36
17.233,02
14,70
6,81
10,30
2,16
1,43
0,73
0,21
4,29
4,35
51,56

Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (CEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

EXERCÍCIOS
2013(2)
2012
17.341,42 15.390,20
15.542,43 13.757,32
14,73
14,74
6,34
6,10
9,73
9,82
2,32
2,42
1,51
1,50
0,74
0,74
0,19
0,18
4,20
4,04
4,28
4,30
56,46
68,27

2011
14.562,89
12.858,61
14,27
6,67
11,12
2,14
1,28
0,73
0,19
4,13
4,00
73,56

2010(2)
13.893,88
12.385,79
14,16
6,79
9,94
2,09
1,42
0,74
0,17
4,17
4,02
71,00

(1)Alguns concluintes de 2014.2 ainda não são conhecidos, assim, foram usados os de 2013.2, seguindo a orientação do TCU.(referem-se aos alunos
com integralização total dos créditos)
(2)Dados de 2010 corrigidos em fevereiro de 2011
(3) Dados de 2013 corrigidos em janeiro de 2015

Fonte: CIG - PROPLAN

Quadro 56 - Evolução do Custo Corrente por Aluno Equivalente (R$ a preços de dez/2014) - UFPE 2010-2014
Indicadores

2014

2013

2012

2011

2010

Custo corrente c/ HU/Aluno equivalente

18.984,36

17.997,55

16.853,92

17.239,18

17.269,13

Custo corrente s/ HU /Aluno equivalente

17.233,02

16.130,49

15.065,74

15.221,70

15.394,68

Fonte: CIG - PROPLAN

O arquivo foi elaborado para atender as exigências do sistema.
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6

TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

6.1

Programação e Execução das despesas

6.1.1 Programação das Despesas
Quadro 57 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária:

Código UO: 26242

UGO: UFPE
Grupos de Despesa Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários

1 – Pessoal e
Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos
da Dívida

3- Outras Despesas
Correntes

852.183.832,00

-

192.973.572,00

Suplementares

110.141.461,00

-

23.397.273,00

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-250.000,00

Dotação final 2014 (A)

962.325.293,00

-

216.120.845,00

Dotação final 2013 (B)

843.570.362,00

-

215.667.527,00

Variação (A/B-1)*100

14,08

-

0,21

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Grupos de Despesa Capital
Origem dos Créditos Orçamentários

9 - Reserva
de
6- Amortização
Contingência
da Dívida

5 – Inversões
Financeiras

4 – Investimentos
50.951.509,00

-

Suplementares

40.295.944,00

-

Abertos

-

-

Reabertos

-

-

Abertos

-

-

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais
Extraordinários

-

Reabertos

-

Créditos Cancelados

-

Outras Operações
Dotação final 2014 (A)

91.247.453,00

Dotação final 2013 (B)

129.491.349,00

Variação (A/B-1)*100
Fonte: DOF – UFPE

- 29,53

-

-

-

-

-

-
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6.1.1.1 Análise Crítica
O valor inicialmente aprovado para o Orçamento de 2014 da Universidade Federal de
Pernambuco foi de R$ 1.096.108.913,00, finalizando o exercício de 2014 com uma dotação no
montante de R$ 1.269.693.591,00. O Orçamento foi distribuído em 05 programas de governo,
composto por 18 ações. Deste montante, 96% foram provenientes do Tesouro Nacional e o restante
de outras fontes.
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2009, o orçamento do Hospital das Clínicas
passou a ser elaborado separadamente da UFPE, em Unidade Orçamentária específica - 26373, em
conformidade com a Portaria n.º 04-SPO/MEC de 20 de abril de 2008, visto que a arrecadação do
SUS não está vinculada ao MEC e sim, ao Fundo Nacional de Saúde.
Fomos contemplados com 03 (três) emendas parlamentares, do tipo individual, resultando
em um acréscimo ao orçamento da UFPE na ordem de R$ 1.050.000,00 em investimentos. Uma das
emendas foi destinada à ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
(R$ 500.000,00), desbloqueada pela SOF em 30/12/2014, porém não houve a liberação do limite
orçamentário competente. Quanto às demais na ação 8282 - Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (R$ 550.000,00), desbloqueadas em 24/06/2014 (R$ 200.000,00);
18/12/2014 (R$ 124.379,00) e 30/12/2014 (R$ 225.621,00), porém com disponibilização de limite
no valor de R$ 324.379,00. Assim, foi realizado apenas 31% do valor total das emendas.
Quanto aos Créditos Adicionais houve uma suplementação no valor total de R$
173.834.678,00, sendo 77% deste valor foi destinado às despesas correntes e o restante para atender
despesas de capital. Desta suplementação, 8% correspondem ao Superávit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial do exercício anterior.
Houve também cancelamento de créditos pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, no
valor de R$ 250.000,00, relativo aos exames periódicos, conforme Ofício Circular
nº27/GAB/SPO/SE/MEC de 27/09/2014.
A UFPE executou 93% do seu orçamento, o que totalizou em R$ 1.180.765.310,00, no qual
inclui as despesas com pessoal ativo, inativos e encargos sociais, benefícios, assistência estudantil,
capacitação, assistência aos servidores e seus dependentes, despesas com manutenção, aquisições de
bens etc.
No tocante aos destaques concedidos no exercício em análise, foi apurada a soma de R$
8.165.520,00. Parte dessa importância, R$ 221.542,00, foi destinada à Universidade do Rio Grande
do Norte, referente à segunda parcela, de um total de 3 (três), para o desenvolvimento do Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC; R$ 7.943.978,00 destinados ao
Cumprimento de Sentenças Judiciais, integralmente descentralizadas aos Tribunais que proferiram
as decisões exequendas, cuja descentralização é feita de forma automática pelo Órgão Central do
Sistema de Administração Financeira Federal, imediatamente após a publicação da Lei
Orçamentária de 2014 e dos créditos adicionais.
A previsão de arrecadação de recursos próprios financeiros (280) e não financeiros (250) foi
estimada no valor total de R$ 32.192.394,00, cuja dotação foi suplementada pelo Excesso de
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Arrecadação do Exercício Corrente, no valor de R$ 5.895.017,00, totalizando R$ 38.087.411,
realizando-se apenas 75% desse total.

6.1.2 Movimentação de Crédito Interna e Externa

Quadro 58 - Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Despesas Correntes
Origem da
Classificação da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
Movimentação Concedente Recebedora
ação
Encargos
Encargos da
Sociais
Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Concedidos

153080

153094

ATIVIDADE

60.000,00

Recebidos

153094

153080

ATIVIDADE

60.000,00

UG
Origem da
Movimentação Concedente Recebedora

Despesas de Capital
Classificação da
ação

4–
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

Concedidos
Recebidos
Fonte: DOF – UFPE

Quadro 59 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa - Correntes
UG
Despesas Correntes
Origem da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Encargos
Encargos
Despesas
Sociais
da Dívida
Correntes
221.541,67
Concedidos
153080
153103 12364203220RK0026
Recebidos
450.842,75
533014
153080 04127202920WQ0020
04127203820U40001
346.879,10
170011
153080
715.457,09
257001
153080 10121201586480001
649.920,75
254420
153080 10122211520000033
125.161,23
254420
153080 10128201520YD0001
10.876.817,54
257001
153080 10128201520YD0001
357.599,30
257001
153080 10301201587300001
94.996,80
257001
153080 10303201565160001
1.300.000,00
257001
153080 10303205586360001
86.381,21
253002
153080 10304201587190001
219.110,83
257001
153080 10305201520YJ0001
6.633,80
255000
153080 10541201520K20001
1.008.799,48
254420
153080 10571201583150001
3.316,72
154421
153080 12128210945720020
10.480,00
153165
153080 12128210945720026
10.000,00
344002
153080 12128210945720026
498.676,77
344002
153080 12128210962940026
5.341,14
153063
153080 12363203120RL0015
240.000,00
158144
153080 12363203120RL0051
1.522.439,33
152734
153080 12363203163800001
5.017.004,22
154003
153080 12364203204870001
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153080 12364203220GK0001
153080 12364203220RK0012
153080 12364203220RK0017
153080 12364203220RK0021
153080 12364203220RK0024
153080 12364203220RK0026
153080 12364203220RK0027
153080 12364203220RK0031
153080 12364203220RK0032
153080 12364203220RK0035
153080 12364203220RK0042
153080 12364203220RK0043
153080 12364203240050001
153080 12368203020RJ0001
153080 12368203020RJ0041
153080 12573210940000026
153080 13391202720ZH0001
153080 13392202720ZF0001
153080 13392202720ZF0001
153080 13392202720ZG0001
153080 14422206020R90001
153080 15452204020NN0001
153080 19571204620UV0001
153080 19573202983400020
153080 19753202141560001
153080 27812203520JQ0001
TOTAL RECEBIDO EXTERNO CUSTEIO
Fonte: DCCAc - UFPE
152734
154044
154419
154041
153103
153165
153037
154043
153046
153031
153163
153114
152734
154003
153079
344002
340028
340030
340030
340028
200246
560008
240119
533014
323031
180077

40.422,85
833,25
238,10
631,72
13.359,82
13.492,03
5.851,25
972,51
1.206,32
180,00
500,08
779,33
1.740.040,65
259.632,97
43.838,40
3.200,00
1.000.000,00
140.000,00
1.000.000,00
670.078,59
581.682,75
1.500.145,90
200.000,00
1.415.999,99
1.143.780,96
594.012,50
33.916.738,03

Quadro 60 – Movimentação Orçamentária Externa - Capital
UG
Despesas de Capital
Origem da
5–
6–
Classificação da ação
4–
Movimentação Concedente Recebedora
Inversões Amortização
Investimentos
Financeiras
da Dívida
Concedidos
Recebidos
12.067,19
257001
153080 10128201520YD0001
299.344,19
257001
153080 10303205586360001
10541201520K20001
5.090,00
255000
153080
2.950.000,00
257001
153080 10572205520K70001
12364203220GK0001
39.609,70
152734
153080
3.036.000,00
154003
153080 12364203220GK0001
126.756,57
530013
153080 18544205112EP0020
198.976,78
530013
153080 18544205159000020
300.000,00
240119
153080 19571205020VA0001
583.959,21
533014
153080 19573202983400020
649.053,63
393003
153080 26121212620UA0001
TOTAL RECEBIDO EXTERNO CAPITAL
8.200.857,27
Fonte: DCCAc - UFPE
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6.1.3 Realização da Despesa

6.1.3.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Crédito Originários – Executados
Diretamente pela UJ

Quadro 61 – Despesas Executadas Diretamente pela UJ, por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Unidade Orçamentária: UFPE
Código UO: 26242
UGO:
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2014
2013
2014
2013
1.
Modalidade
de
Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)
71.504.778,77
50.607.069,62
71.208.004,11
41.251.340,13
a) Convite
b) Tomada de Preços
1.066.361,09
2.187.555,67
1.066.361,09
1.649.159,47
c) Concorrência
10.574.646,32
1.334.522,03
10.574.646,32
1.273.146,64
d) Pregão
59.863.771,36
47.084.991,92
59.566.996,70
38.329.034,02
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Dif. de Contratações
Públicas
- 2. Contratações Diretas (h+i)
13.859.714,68
8.064.326,09
13.519.530,18
5.790.896,08
h) Dispensa
4.959.326,29
6.010.199,06
4.662.888,76
4.502.402,57
i) Inexigibilidade
8.900.388,39
2.054.127,03
8.856.641,42
1.288.493,51
3. Regime de Execução Especial
202.964,86
194.771,88
202.964,86
194.771,88
j) Suprimento de Fundos
202.964,86
194.771,88
202.964,86
194.771,88
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
952.909.877,96
837.500.496,24
952.523.037,43
837.493.569,54
k) Pagamento em Folha
950.091.161,63
834.975.812,55
949.709.067,33
834.974.777,93
l) Diárias
2.818.716,33
2.524.683,69
2.813.970,10
2.518.791,61
5. Outros
86.353.486,67
66.979.335,67
86.552.390,29
66.272.814,20
6. Total (1+2+3+4+5)
1.124.830.822,94
963.345.999,50
1.124.005.926,87
951.003.391,83
Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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6.1.3.2 Despesas por Grupo e elemento de Despesa – Crédito Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ

Quadro 62 – Despesas Executadas Diretamente pela UJ – Créditos Originários (UFPE)
Unidade Orçamentária: UFPE

Código UO: 26242

Empenhada

Liquidada

UGO:
DESPESAS CORRENTES

RP não processados

Valores Pagos

Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
11 - Vencimentos e
Vantagens Fixas - Pessoal
Civil
01 - Aposentadorias,
RPPS, Reserva
Remunerada e Reforma
Militar
13 - Obrigações Patronais
Demais elementos do
grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida
3. Outras Despesas
Correntes
39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ
18 - Auxílio Financeiro a
Estudantes
46 - Auxílio Alimentação
Demais elementos do
grupo
Total das despesas
Correntes (1)

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

950.091.161,63

834.976.529,81

950.091.161,63

834.975.812,55

-

717,26

949.709.067,33

834.974.777,93

500.274.851,51

427.173.060,92

500.274.851,51

427.173.060,92

-

-

500.274.851,51

427.173.060,92

-

-

236.222.198,00

213.625.991,63

236.222.198,00

213.625.991,63

236.222.198,00

213.625.991,63

103.728.372,84

90.612.219,84

103.728.372,84

90.612.219,84

-

103.346.278,54

90.611.185,22

109.865.739,28

103.565.257,42

109.865.739,28

103.564.540,16

717,26

109.865.739,28

103.564.540,16

-

-

-

-

-

-

-

-

177.611.049,92

164.184.475,19

143.274.073,73

116.519.626,33

34.336.976,19

47.664.848,86

142.929.762,56

107.692.535,86

74.147.424,84

65.067.242,81

48.282.916,21

39.262.806,43

25.864.508,63

25.804.436,38

47.966.047,54

33.397.933,93

40.682.960,45

37.204.546,57

39.230.921,57

25.006.651,48

1.452.038,88

12.197.895,09

39.225.681,69

24.868.103,77

22.098.792,69

21.506.527,03

22.098.792,69

21.506.527,03

-

-

22.098.792,69

21.506.527,03

40.681.871,94

40.406.158,78

33.661.443,26

30.743.641,39

7.020.428,68

9.662.517,39

33.639.240,64

27.919.971,13

1.127.702.211,55

999.161.005,00

1.093.365.235,36

951.495.438,88

34.336.976,19

47.665.566,12

1.092.638.829,89

942.667.313,79

-
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DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

Grupos de Despesa
2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

4. Investimentos

53.063.098,34

62.398.160,83

31.465.587,58

11.850.560,62

21.597.510,76

50.547.600,21

31.367.096,98

8.336.078,04

52 - Equipamentos e
Material Permanente

29.480.787,18

33.574.283,36

18.392.700,13

7.755.421,90

11.088.087,05

25.818.861,46

18.294.209,53

4.900.322,93

21.549.046,49

27.836.725,92

11.782.714,65

3.948.989,57

9.766.331,84

23.887.736,35

11.782.714,65

3.322.999,11

1.020.864,60

-

1.008.030,90

-

12.833,70

-

1.008.030,90

-

1.012.400,07

987.151,55

282.141,90

146.149,15

730.258,17

841.002,40

282.141,90

112.756,00

51 - Obras e Instalações
20 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores
39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ
Demais elementos do
grupo
5. Inversões Financeiras
6. Amortização da
Dívida
Total das Despesas de
Capital (2)
Total Geral (1+2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.063.098,34

62.398.160,83

31.465.587,58

11.850.560,62

21.597.510,76

50.547.600,21

31.367.096,98

8.336.078,04

1.180.765.309,89

1.061.559.165,83

1.124.830.822,94

963.345.999,50

55.934.486,95

98.213.166,33

1.124.005.926,87

951.003.391,83

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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6.1.3.3 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Crédito de Movimentação

Quadro 63 – Despesas por Modalidade de Contratação – Crédito de Movimentação – (UFPE)

Unidade Orçamentária: UFPE

Código UO: 26242

UGO:

Despesa Liquidada

Despesa paga

Modalidade de Contratação
2014
1.
Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

2013

2014

2013

Licitação
2.150.900,34

1.559.059,05

2.150.900,34

1.124.356,49

a) Convite

-

- -

-

b) Tomada de Preços

-

- -

-

c) Concorrência

-

- -

-

d) Pregão

2.150.900,34

e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Dif. de Contratações
Públicas
2. Contratações Diretas (h+i)
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j)

Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k)

Pagamento em Folha

l) Diárias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)

1.559.059,05

2.150.900,34

1.124.356,49

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

8.516.784,76

2.516.094,47

8.515.523,59

2.239.382,40

7.766.411,99

2.423.962,19

7.766.061,99

2.147.250,12

750.372,77

92.132,28

749.461,60

92.132,28

-

-

-

-

-

-

-

-

570.818,87

776.493,77

526.610,70

687.988,94

-

-

526.610,70

687.988,94

-

570.818,87 776.493,77
5.048.678,89

4.186.499,08

5.042.209,62

3.623.058,95

16.287.182,86

9.038.146,37

16.235.244,25

7.674.786,78

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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6.1.3.4 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Crédito de Movimentação

Quadro 64 – Despesas Totais Grupo e Elemento de Despesa – Crédito de Movimentação
Unidade Orçamentária: UFPE

Código UO: 26242

UGO:

DESPESAS CORRENTES
Empenhada

Liquidada

RP não processados

Valores Pagos

Grupos de Despesa
2014
1. Despesas de Pessoal
11 - Vencimentos e
Vantagens Fixas - Pessoal
Civil
01 - Aposentadorias, RPPS,
Reserva Remunerada e
Reforma Militar
13 - Obrigações Patronais
Demais elementos do grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida
3. Outras
Despesas
Correntes
39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ
18 - Auxílio Financeiro a
Estudantes
46 - Auxílio Alimentação
Demais elementos do grupo
Total das despesas
Correntes (1)

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

950.091.161,63

834.976.529,81

950.091.161,63

834.975.812,55

-

717,26

949.709.067,33

834.974.777,93

500.274.851,51

427.173.060,92

500.274.851,51

427.173.060,92

-

-

500.274.851,51

427.173.060,92

236.222.198,00

213.625.991,63

236.222.198,00

213.625.991,63

-

-

236.222.198,00

213.625.991,63

103.728.372,84

90.612.219,84

103.728.372,84

90.612.219,84

-

-

103.346.278,54

90.611.185,22

109.865.739,28

103.565.257,42

109.865.739,28

103.564.540,16

-

717,26

109.865.739,28

103.564.540,16

-

-

-

-

-

-

-

-

177.611.049,92

164.184.475,19

143.274.073,73

116.519.626,33

34.336.976,19

47.664.848,86

142.929.762,56

107.692.535,86

74.147.424,84

65.067.242,81

48.282.916,21

39.262.806,43

25.864.508,63

25.804.436,38

47.966.047,54

33.397.933,93

40.682.960,45

37.204.546,57

39.230.921,57

25.006.651,48

1.452.038,88

12.197.895,09

39.225.681,69

24.868.103,77

22.098.792,69

21.506.527,03

22.098.792,69

21.506.527,03

-

-

22.098.792,69

21.506.527,03

40.681.871,94

40.406.158,78

33.661.443,26

30.743.641,39

7.020.428,68

9.662.517,39

33.639.240,64

27.919.971,13

1.127.702.211,55

999.161.005,00

1.093.365.235,36

951.495.438,88

34.336.976,19

47.665.566,12

1.092.638.829,89

942.667.313,79
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DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

Grupos de Despesa
2014
4. Investimentos
52 - Equipamentos e Material
Permanente
51 - Obras e Instalações
20 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores
39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ

2013

53.063.098,34

6. Amortização da Dívida
Total das Despesas de
Capital (2)
Total Geral (1+2)

62.398.160,83

2013

31.465.587,58

11.850.560,62

2014

2013

21.597.510,76

50.547.600,21

2014

2013

31.367.096,98

8.336.078,04

29.480.787,18

33.574.283,36

18.392.700,13

7.755.421,90

11.088.087,05

25.818.861,46 18.294.209,53

4.900.322,93

21.549.046,49

27.836.725,92

11.782.714,65

3.948.989,57

9.766.331,84

23.887.736,35 11.782.714,65

3.322.999,11

1.020.864,60

-

1.008.030,90

-

12.833,70

1.012.400,07

987.151,55

282.141,90

146.149,15

730.258,17

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

2014

- 1.008.030,90
841.002,40 282.141,90

112.756,00

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

53.063.098,34

62.398.160,83

31.465.587,58

11.850.560,62

21.597.510,76

50.547.600,21

31.367.096,98

8.336.078,04

1.180.765.309,89

1.061.559.165,83

1.124.830.822,94

963.345.999,50

55.934.486,95

98.213.166,33

1.124.005.926,87

951.003.391,83

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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6.1.3.5 Análise Crítica
Na análise dos quadros que tangem sobre Despesas por Modalidade de Contratação dos
Créditos Originários observa-se que houve uma redução de 4% no valor empenhado das
contratações por licitações e um crescimento de 41% na liquidação destes, implicando em redução
no montante inscrito em restos a pagar não processados, na comparação de 2014 com 2013. A
redução nas contratações por modalidade licitação ocorreu em virtude da limitação na liberação da
cota limite para empenhar.
No tocante às contratações diretas, observa-se um aumento de 7% em relação ao ano de
2013 e 72% do valor empenhado foram liquidados, implicando em redução no montante inscrito em
restos a pagar não processados. É importante ressaltar que dos recursos empenhados por contratação
direta pela UFPE grande parte das despesas são com energia elétrica e com água encanada, cujos
fornecimentos, até o momento, não podem ser contratados por licitação, bem como financiamento
de projetos de pesquisas com a fundação de apoio. Desta forma, apesar do aumento das
contratações diretas, percebe-se que a UFPE continua a política de mudança das aquisições,
procurando uma maior economicidade, sem esquecer-se de observar a eficiência no oferecimento de
produtos e serviços.
Em relação a pagamento de pessoal, especificamente pagamento em folha, conclui-se que
houve um aumento de aproximadamente 14%, devido, dentre outros fatores, à entrada de novos
servidores.
Verifica-se a concentração de despesas no pagamento de pessoal quando observamos os
quadros, os volumes desses gastos atingiram a ordem de R$ 950.091.161,63 , o que representa um
grande percentual no orçamento da UFPE, embora seja necessário um aumento de servidores para o
desempenho das atividades desta Universidade, não se pode deixar de destacar a necessidade de
mais investimento do governo em recursos de custeio que possibilitem o aumento e melhoria da
estrutura da UFPE, bem como a interiorização com qualidade.
Observa-se que no decorrer do exercício de 2014 ocorreu uma queda no volume de recursos
aplicado com investimentos em torno de 15% em comparação com o exercício de 2013, ressaltando
que as despesas com obras instalações sofreram um decréscimo de 22,58% e com equipamento e
material permanente na ordem de 12,19%, em virtude da limitação na liberação da cota limite para
empenhar.
6.2

Despesas com ações de publicidade e propaganda

Publicidade
Institucional

Legal

Quadro 65 – Despesas com Publicidade - UFPE
Valores
Programa/Ação orçamentária
Valores pagos
empenhados
12364203220RK0026 - Funcionamento de
Instituições Federais de Ensino Superior 4.335,00
4.040,26
No Estado de Pernambuco
12364203220RK0026 - Funcionamento de
Instituições Federais de Ensino Superior No Estado de Pernambuco

1.006.142,04

588.021,74

1.010.477,04

592.062,00

Mercadológica
Utilidade pública
Total

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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6.3

Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios anteriores

Quadro 66 – Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores - UFPE
Valores em R$
1,00
Restos a Pagar Não Processados
Ano de Inscrição

Montante
01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2014

2013

131.867.526,58

96.419.728,81

877.471,02

34.570.326,75

2012

28.700.863,04

15.965.139,72

5.374.048,36

7.361.674,96

2011

3.358.524,77

766.568,53

1.983.378,83

608.577,41

2010

3.054.036,74

77.043,37

1.694.954,85

1.282.038,52

2009

1.963.770,13

1.223.702,44

600.393,55

139.674,14

2008

2.257.698,67

1.540.236,16

717.462,51

2007

175.543,16

175.543,16

0,00

12.246.025,93

44.679.754,29

Total dos RP Não
Processados

171.377.963,09

114.452.182,87

Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição

Montante
01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2014

2013

13.672.574,11

13.609.145,49

19.918,41

43.510,21

2012

5.270.192,62

4.370.091,84

206.442,63

693.658,15

2011

425.607,12

376.064,32

2.166,10

47.376,70

2010

204.722,72

20.526,81

120.484,69

63.711,22

2009

410.200,73

393.515,92

2008

2.018,50

2007

53.718,80

Total dos RP
Processados

20.039.034,60

16.684,81
2.018,50

18.769.344,38

41.259,01

12.459,79

390.270,84

879.419,38

Total Geral
191.416.997,69
133.221.527,25
12.636.296,77
45.559.173,67
Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças.

6.3.1 Análise Crítica
Na evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada por esta UJ, destaca-se que o
pagamento dos RP é realizado após o recebimento dos produtos e serviços e da análise da qualidade
dos mesmos, o recebimento do numerário a partir da liquidação e observada à regularidade fiscal
dos fornecedores.
Quanto aos impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de 2013,
decorrentes do RP neste exercício, pode-se comentar que a UFPE efetuou pagamentos no montante
de R$ 133.221.527,25 e cancelou R$ 12.636.296,77 , o que representa um índice de
aproximadamente 76% de realização do total inscrito nos exercícios de 2007 a 2013, que foi de R$
191.416.997,69 .
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No que tange ao saldo de R$ 879.419,38 referentes a Restos a Pagar Processados, pode-se
afirmar que são provenientes, em sua maioria, de convênios e contratos, cujos recursos financeiros
não foram repassados para que a despesa fosse efetivamente realizada, mas que os instrumentos 102
referentes aos convênios firmados encontram-se vigentes.
Entre as razões ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados e Não
Processados há mais de um exercício financeiro, destacamos a falta de recursos financeiros e/ou
entrega dos produtos e serviços, bem como pendências de regularidade fiscal do fornecedor.
6.4

Transferências de Recursos

6.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Quadro 67 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência
Posição em
31.12.2014
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CNPJ: 24.134.488/0001-08
UG/GESTÃO: 153080/15233
Informações sobre as Transferências
Valores Repassados
Valores Pactuados (R$)
(R$)
Nº do
Vigência
Sit.
Modalid
instrument Beneficiário
Acumulad
ade
No
o
Global Contrapartida
o até o
Exercício
Exercício
Início
Fim
664.625,
221.541, 221.541,67 16/08/2 31/07/20
3
01/2013
153103
00
0,00
67
013
16
1
029/2007 11.735.568/0 1.658.00
0,00
1.658.000, 31/05/20 31/12/20
1
(592172)
001-59
0,00
0,00
00
07
14
1
90/2007
11.735.568/0 2.288.00
0,00
2.288.000, 21/12/20 19/05/20
1
(600105)
001-59
0,00
0,00
00
07
15
1
105/2008 11.735.568/0 800.000,
0,00
31/12/20 31/06/20
1
(648645)
001-59
00
0,00 800.000,00
08
14
1
105/2010 11.735.568/0 281.900,
0,00
30/12/20 28/02/20
1
(752926)
001-59
00
0,00 281.900,00
10
15
1
90/2014 11.735.568/0 3.745.00
0,00
23/12/2 12/08/20
1
(814324)
001-59
0,00
0,00
0,00
014
15
1
LEGENDA
Modalidade:
Situação da Transferência:
1 - Convênio
1 - Adimplente
2 - Contrato de Repasse
2 - Inadimplente
3
Termo
de
3 - Inadimplência Suspensa
Cooperação
4
Termo
de
4 - Concluído
Compromisso
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado
Fonte: DCCAc – PROPLAN/ UFPE - SIAFI, SIAFI Gerencial e Portal de Convênios SICONV.
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6.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três
Últimos Exercícios

Quadro 68 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Três Últimos Exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Universidade Federal de Pernambuco
Nome:
24.134.488/0001-08
CNPJ:
153080/15233
UG/GESTÃO:
Quantidade de
Montantes Repassados em Cada Exercício,
Instrumentos Celebrados Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em
Modalidade
em Cada Exercício
R$ 1,00)
2014
2013
2012
2014
2013
2012
1
0
0
0
1.500.000,00
149.888,30
Convênio
0
0
0
0
0
0
Contrato de Repasse
0
1
0
221.541,67
0
0
Termo de Cooperação
Termo de
0
0
0
0
0
0
Compromisso
1
1
0
221.541,67
1.500.000,00
149.888,30
Totais
Fonte: DCCAc – PROPLAN/ UFPE - SIAFI Gerencial.
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6.4.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de Repasse

Quadro 69 – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na Modalidade de Convênio,
Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse
Valores em R$ 1,00
Unidade Concedente
Nome: Universidade Federal de Pernambuco
CNPJ: 24.134.488/0001-08
UG/GESTÃO: 153080/15233
Instrumentos
Exercício
(Quantidade e Montante Repassado)
da
Quantitativos e Montante Repassados
Prestação
Contratos de
Convênios
das Contas
Repasse
4
Quantidade
Contas Prestadas
11.518.885,54
Montante Repassado
2014
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
13
Quantidade
Contas Prestadas
6.791.005,59
Montante Repassado
2013
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
33
Quantidade
Contas Prestadas
72.662.291,42
Montante Repassado
2012
Quantidade
Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado
1
Quantidade
Anteriores
Contas NÃO Prestadas
a 2012
40.400,00
Montante Repassado
Fonte: DCCAc – PROPLAN/ UFPE - SIAFI Gerencial e Portal de Convênios - SICONV.

6.4.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse
Quadro 70 – Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse
Posição
31/12/2014
em R$ 1,00
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CNPJ: 24.134.488/0001-08
UG/GESTÃO: 153080/15233
Instrumentos
Exercício da
Prestação das
Quantitativos e Montantes Repassados
Contratos de
Contas
Convênios
Repasse
Quantidade de Contas Prestadas
8
Quantidade Aprovada
0
Quantidade Reprovada
0
Contas
Com Prazo de
Analisadas
Quantidade de TCE
0
Análise ainda
Montante Repassado (R$)
0
não Vencido
0
Contas NÃO2 Quantidade
2014
Analisadas
Montante Repassado (R$)
0
Quantidade Aprovada
1
Quantidade Reprovada
0
Contas
Com Prazo de
Analisadas
Análise
Quantidade de TCE
0
Vencido
Montante Repassado (R$)
72.205,00
Contas NÃO2 Quantidade
7
-
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Analisadas
Montante Repassado (R$)
14.051.774,65
Quantidade de contas prestadas
24
Quantidade Aprovada
14
Quantidade Reprovada
0
Contas
Analisadas Quantidade de TCE
0
2013
Montante repassado (R$)
6.550.880,45
10
Contas NÃO2 Quantidade
Analisadas Montante repassado (R$)
51.651.903,401
Quantidade de Contas Prestadas
16
Quantidade Aprovada
10
Quantidade Reprovada
0
Contas
analisadas
Quantidade de TCE
0
2012
Montante Repassado (R$)
13.464.889,73
6
Contas NÃO2 Quantidade
Analisadas Montante Repassado (R$)
1.630.022,55
17
Contas NÃO2 Quantidade
Exercício
Analisadas Montante Repassado (R$)
Anterior a 2012
5.531.801,57
Nota: 1. Desse valor, R$ 48.041.021,97 se refere ao Convênio nº 237/99 e R$ 3.610.881,43 aos outros 09 convênios; 2.
Esclarecemos que todas as prestações de contas recebidas foram analisadas, contudo as indicadas no quadro acima
como “Não analisadas” são as que foram recebidas, analisadas e se encontram em diligência, isto é, foi solicitada à
convenente documentação complementar para finalizar a análise, contudo tais solicitações não foram atendidas até
31/12/2013. Fonte: SIAFI Gerencial, SICONV e Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN.

6.4.5 Análise Crítica

No exercício 2014 a UFPE recebeu por descentralização R$ 46.823.044,35, dos quais
empenhou R$ 42.117.595,30, sendo R$ 33.916.738,03 referentes a despesas de custeio e R$
8.200.857,27 de capital, destacando-se os Termos de Execução Descentralizada celebrados com: (i)
o Fundo Nacional de Saúde para cursos de formação/especialização e apoio a pesquisas na área de
Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde, totalizando R$ 16.825.392,94; e (ii) a
CAPES para apoio aos programas de pós-graduação e à pesquisa com o montante de R$
8.312.637,19.
O acompanhamento dos projetos executados diretamente pela UFPE (conta única) é feito
pela coordenação do projeto e a parte financeira pela Coordenadoria de Acompanhamento e
Fiscalização, que analisa todos os processos de pagamento. Já as transferências da Universidade
para a Fundação de Apoio são acompanhadas por um fiscal, que é indicado pela Unidade
Acadêmica de origem do projeto, conforme Resolução nº 03/2011 do Conselho Universitário.
Sobre as transferências para a Fundação de Apoio, foi celebrado em 2014 um convênio para
apoio à pesquisa, com recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde, conforme registrado no
SICONV, o que não acontecia desde 2010. Com esse novo convênio celebrado a Universidade
retoma a utilização desse tipo de instrumento e o SICONV nas parcerias com a Fundação de Apoio.
Sobre as prestações de contas observa-se avanços, uma vez que há apenas uma prestação de
contas indicada no Quadro 66 que não foi prestada, contudo se refere a uma prestação de contas que
já foi apresentada em 2011 e, no entanto, foi extraviada e não havia sido registrada no SICONV.
Estão sendo tomadas as providências para reapresentação da mesma e baixa no sistema. Em relação
ao Quadro 67, que se refere à situação das prestações de contas com base nos exercícios em que as
contas foram apresentadas, destaca-se que no relatório não há espaço para indicar dentre as
prestações de contas analisadas as que se encontram com pendências ou com diligências e, sendo
assim, indicamos como contas não analisadas as prestações de contas que foram analisadas e
encontram-se em análise ou em diligência para complementação da prestação de contas. Nesse
sentido, em relação ao exercício 2013, houve um aumento de 66% no número de prestações de
contas aprovadas (10) e uma redução de 33% (20) nas indicadas como não analisadas, mas que se
referem às prestação em análise ou em complementação/diligência. Novas medidas estão sendo
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tomadas para garantir cumprimento dos prazos estabelecidos nos processos em diligência à
Fundação de Apoio.
Esses resultados positivos da prestação de contas são reflexo do procedimento iniciado em
abril de 2013 de gerar um número de processo com cada prestação de contas apresentada, o que
possibilita uma melhor organização e acompanhamento do andamento da prestação de contas
através do Sistema Sig@Processos da UFPE. Além disso, em abril de 2014 a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos criou uma planilha que possibilita o acompanhamento das
atividades dos analistas da Coordenadoria de Prestação de Contas, o que tem também auxiliado na
distribuição das atividades e dos processos entre os membros da equipe, bem como o
monitoramento da produtividade e identificação das dificuldades.
6.5

Suprimento de Fundos

6.5.1 Concessão de Suprimento de Fundos

Exercício
Financeiro

Quadro 71 – Concessão de Suprimento de Fundos
Meio de Concessão
Unidade Gestora
Cartão de Pagamento do
(UG) do SIAFI
Conta Tipo B
Governo Federal
Nome ou
Sigla

Código

Valor
Total

Quantidade

2014

153080

UFPE

-

-

2013

153080

UFPE

-

-

2012

153080

UFPE

-

-

Quantidade

Valor Total

Valor do
maior
limite
individual
concedido

74

346.200,00

57.000,00

Fonte: DCF/PROPLAN/UFPE

6.5.2 Utilização de Suprimento de Fundos

Exercício

Quadro 72 – Utilização de Suprimento de Fundos
Cartão de Pagamento do Governo Federal
Unidade Gestora
Conta Tipo B
(UG) do SIAFI
Saque
Fatura
Total
Nome
Valor dos
Valor das
(a+b)
Código
Quantidade Valor Total Quantidade
ou Sigla
Saques (a) Faturas (b)

2014

153080

UFPE

-

-

35

6.015,97

196.948,89 202.964,86

2013

153080

UFPE

-

-

48

16.718,39

178.053,49 194,771,88

Fonte: DCF/PROPLAN/UFPE

6.5.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

Quadro 73 – Classificação de Gastos com Suprimentos de Fundos do Exercício de Referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Classificação do Objeto Gasto
Código

Nome ou Sigla

Elemento de Despesa

153080

Universidade Federal de Pernambuco

339030

Subitem da Despesa

Total

01

163.859,30

07

5.034,28

179

339039

09

84,82

17

646,80

16

4,00

18

138,78

19

194,30

22

523,00

23

332,00

24

1.255,71

25

1.986,93

26

247,60

35

439,65

39

3.411,64

50

25,00

96

12.247,28

17

350,00

18

200,00

19

6.759,24

24

378,58

39

687,56

46

500,00

63

200,00

66

825,97

96

2.632,42

Fonte: DCF/PROPLAN/UFPE

6.5.4 Análise Crítica
Foi utilizado o montante de R$ 202.964,86 (Duzentos e dois mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 6.015,97 (Seis mil, quinze reais e noventa e sete
centavos) em saque e R$ 196.948,89 (Cento e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais
e oitenta e nove centavos) em fatura. A Unidade Gestora utilizada para execução das despesas com
Suprimento de Fundos foi a 153080 - Universidade Federal de Pernambuco.
As concessões de Suprimento de Fundos foram realizadas de acordo com o art. 45 do
Decreto n. 93.872/86. Os casos que necessitaram realizar saques foram em decorrência de
pagamentos de despesas em: borracharias, transferências e taxas relacionadas com o Detran-PE e
casos em que motoristas em excursão, abasteceram e no ato do pagamento o sistema do cartão não
funcionou e, para realizar o pagamento, tiveram que usar recursos próprios e realizar o saque
posteriormente. Os saques aqui referidos foram amparados pela Portaria MEC 653/2008.
Além disso, o limite individual dos CPGF contidos no quadro A.6.6.1 está baseado no
montante das concessões autorizadas e empenhadas.
Ressaltamos, ainda que há uma diferença entre o somatório da conta 192410209
(Suprimento de Fundos), e o valor informado no quadro A.6.6.2 de R$ 2.600,71 (Dois mil,
seiscentos reais e setenta e um centavos), correspondente aos saldos dos empenhos de nrs.
2014NE800013, 2014NE800035, 2014NE800056, 2014NE800125, 2014NE800260 e
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2014NE800300, que por problemas técnicos não puderam ser anulados dentro do exercício, ficando
seus saldos inscritos em RP Não Processados para cancelamento em 2015.
No Quadro A.6.6.3 - ficaram valores no subitem 96 sem a devida reclassificação,
correspondente a prestações de contas não baixadas dentro do exercício 2014.
A conta 199110600 (Suprimento de Fundos/responsabilidades), encerrou o exercício
2014 com o saldo de R$ 14.495,35 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e
cinco centavos) pendentes de comprovação de despesas ou devolução de valores. Neste valor
insere-se também prestação de contas encerradas e que por motivos técnicos não foram lançadas
devidamente dentro do exercício 2014, ficando o lançamento contábil para o exercício 2015.
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6.6

Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio

Quadro 74– Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio
Valores em R$ 1,00

Fundação de Apoio
Nome: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UFPE

CNPJ: 11.735.586/0001-59
Instrumento Contratual

Projeto
Contrato

Convênio

Vigência
N°

Tipo

N°

Valor

N°

Início

Fim

Bruto

Repassado1

CELEBRADOS
2014
1

2e4

2

2, 4 e 5

3

2e4

4

2

5

2e4

6

2

7

2

17/2014

Central
Fotovoltaica
da
Plataforma Solar
de
Petrolina
(CHESF)

33/2014

Programa
de
Pesquisa
e
desenvolvimento
tecnológico
do
Setor
Elétrico
(CELPE)

38/2014

Modelos
de
Decisão
Multicritério para
Priorização
de
Projetos
no
Programa Chesf
P&D (CHESF)

48/2014

Objeto

Vigência

Valor

Objeto

Projeto
de
Pesquisa "Novos
materiais isolantes

Início

Fim

Bruto

CELEBRADOS 2014

03/12/2013

18/11/2013

41 meses

36 meses

3.841.493,52

2.415.061,00

09/2014

Projeto
"Functional
Summarizations
FS2014"

01/02/2014

31/12/2014

399.456,19

10/2014

Projeto de pesquisa e
desenvolvimento para
Inovação
"Customização
do
Software Embutido de
um
FWT
(Fixed
Wireless Terminal)

01/02/2014

05/09/2014

133.830,96

Dinâmica
de
Recomposição de um
Fragmento de Mata
Atlântica na ESEC
Caetés:
Estudos
Ecofisiológicos
e
Anatômicos

03/02/2014

03/06/2017

120.000,00

14/03/2014

14/03/2016

341.880,00

23/12/2013

29 meses

325.347,00

17/2014

08/04/2014

24 meses

760.980,00

24/2014

V Curso de PósGraduação Lato Sensu
(Especialização) em

Repassado1

182

8

9

1e2

2

11

2

13

61/2014

84/2014

Projeto
de
pesquisa
“Desenvolvimento
Regional
do
Complexo
Industrial
e
Inovação
em
Saúde”

93/2014

Projeto
de
pesquisa
e
extensão
“Implantação do
laboratório
de
apoio à interação
com empresas de
base tecnológica
do Departamento
de
Física
da
UFPE”

14/08/2014

13/08/2015

226.480,77

48.432,92

40/2014

I
Curso
PGLS
Especialização MBA
Executivo em Gestão
Estratégica
de
Recursos Humanos

101/2014

Projeto
de
pesquisa
e
extensão "Gestão
de qualidade no
Laboratório
de
Proteção
Radiológica"

07/08/2014

06/08/2016

3.895.200,00

270.000,00

41/2014

IX
Curso
PGLS
Especialização MBA
Executivo em Gestão
de Projetos

31/10/2014

29/02/2016

159.200,00

106.556,00

42/2014

2

2

14

1e2

15

2

16

1e2

17

2

Automação Industrial

Projeto
de
Aperfeiçoamento
do Sistema Único
de
Saúde
(SUS)/Educação e
Formação
em
Saúde
para
Fomentar
o
Desenvolvimento
e
Tecnologias
Educacionais

1

10

12

e condutivos para
redução de perdas
técnicas
na
distribuição
de
energia elétrica"
(COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE ALAGOAS)

125/2014

Projeto
"Continuidade do

07/08/2014

04/08/2014

06/10/2016

31/07/2015

6.000.000,00

1.300.000,00

950.000,00

481.500,00

28/2014

Execução do projeto
"Lumen
Monitoramento
de
Acess
Point
para
Redes Wifi Mesh"

28/03/2014

04/07/2014

24.600,00

39/2014

"Programa de extensão
para
inclusão
da
pessoa com deficiência
no
mercado
de
trabalho"; e "Curso de
extensão Uninovartis:
a Universidade Aberta
da Novartis".

20/05/2014

20/11/2015

931.135,98

20/05/2014

20/11/2015

348.568,00

23/05/2014

23/12/2015

556.250,00

30/05/2014

30/12/2015

504.950,00

XIII Curso PGLS
Especialização
em

183

18

1e2

19

2

20

21

22

23

24

monitoramento
meteoceanográfico
do
Atlântico
tropical
através
das
boias
PIRATA-Projeto
PIRATABR17"

154/2014

Ferramentas
computacionais
para
caracterização e
análise de sistemas
naturalmente
fraturados.

12/12/2014

545 dias

287.219,52

43/2014

I CURSO PGLS MBA
EXECUTIVO
EM
GESTÃO PÚBLICA

26/05/2014

26/10/2015

497.255,00

518/2014

Projeto de ensino
"Mestrado
profissional
em
Ciência
da
Computação para
servidores da rede
federal
de
educação
profissional,
científica
e
tecnológica".

25/09/2014

14/01/2018

3.515.400,00

45/2014

IX Curso de Pós
Graduação Lato Sensu
em
Direito
Administrativo

02/06/2014

02/07/2016

420.511,00

54/2014

Execução do Projeto
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento para
Inovação
intitulado
MAC - MOBILE
APPLICATION
CENTER
EXTENSION VII

30/04/2014

30/04/2015

8.170.219,99

55/2014

Execução do Projeto
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento para
Inovação
intitulado
ITS - IT SOLUTIONS

30/04/2014

30/04/2015

3.984.246,19

VI
Curso
Especialização
MBA
Gestão
Tecnologia
Informação

25/07/2014

25/07/2016

536.930,00

21/08/2014

21/08/2017

685.000,20

1e2

1

1e2

2, 4 e 5

2, 4 e 5

Gestão da Manutenção

25

1e2

56/2014

26

1e2

59/2014

de
em
da
da

XV
TURMA
REGULAR DO II
MESTRADO

184
PROFISSIONALIZA
NTE
EM
ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

27

28

29

30

1e2

1e2

1e2

2, 4 e 5

60/2014

XIII TURMA DE
MESTRADO
PROFISSIONAL EM
GESTÃO PÚBLICA
PARA
O
DESENVOLVIMENT
O DO NORDESTE
(MGP)

07/08/2014

07/04/2017

188.640,00

61/2014

A realização do Curso
de
Mestrado
Profissional
em
Políticas
Públicas
(MPPP) - Turma I.

07/08/2014

07/03/2017

86.400,00

63/2014

Realização do VI
Curso de PG Lato
Sensu
em
Planejamento
Tributário

08/08/2014

08/05/2016

1.152.615,00

64/2014

Desenvolvimento
e
implantação
do
Programa Educacional
Brasileiro
de
Desenvolvimento para
iOS, que consiste em
programa
de
treinamento para a
criação de aplicações
para
dispositivos
móveis da Empresa
Apple
Computer
Brasil, em parceria
com a UFPE.

13/08/2014

31/12/2015

3.139.037,68

III CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO
LATO SENSU EM
GESTÃO
EDUCACIONAL E
COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

26/08/2014

26/12/2015

201.384,00

25/08/2014

15/04/2015

5.655.702,75

31

1e2

66/2014

32

1

67/2014

CURSO
SEQUENCIAL
FORMAÇÃO

DE

185
COMPLEMENTAR
EM ANÁLISE DE
TESTES

33

1e2

69/2014

IX Curso de PósGraduação Lato Sensu
em Ergonomia

03/09/2014

03/01/2016

339.204,00

34

1e2

83/2014

II Curso de PGLS em
Finaças e Investimento

20/11/2014

20/06/2016

348.568,00

23/12/2014

12/08/2015

3.745.000,00

35

1e2

90/2014
(SICONV
814324)

Apoio à execução
administrativafinanceira
das
atividades previstas no
Termo de Cooperação
de Descentralização de
Recursos nº 120/2013
do Fundo Nacional de
Saúde/Ministério da
Saúde, referente ao
Projeto de Ensino e
Pesquisa “Construção
do Núcleo Central do
Consórcio
para
Integração
da
Medicina e Integração
Tecnológica
(RECIPOLIS)”

36

1e2

94/2014

III Curso de PGLS
Direito de Família e
Sucessões.

05/12/2014

05/12/2016

368.670,00

TC 01/2014

Caracterização
das
Comunidades
Planctônicas da Bacia
de Sergipe e Sul de
Alagoas

16/01/2014

910 dias

4.340.309,07

23/01/2013

22/12/2014

37

2

CONTRATOS
CELEBRADOS
EM ANOS
ANTERIORES
38

2
38/2013

39

1

Execução do
projeto "Sistema
robotizado de
detecção
infravermelha para
monitoramento e

CONVÊNIOS
CELEBRADOS EM
ANOS
ANTERIORES

22/01/2013

29 meses
(Execução 24 meses)

946.074,44

01/2013

VIII Curso de
Especialização em
Ergonomia

208.162,00

186
avaliação térmica
de primeiro grau
em tempo real dos
equipamentos de
subestações"

40

2
40/2013

41

42

1

2
50/2013

43

1

Execução do
projeto "Sistema
de previsão de
ventos e geração
eólica em sítios do
nordeste"

Apoio técnicocientífico ao
desenvolvimento
das atividades
pertinentes ao
projeto de resíduos
sólidos dos Portos
Brasileiros,
estruturação da
equipe de campo
que será
responsável por
coletar as
informações
referentes à
geração de
resíduos sólidos,
efluentes líquidos
e presença de
fauna sinantrópica
nociva ao
ambiente
portuário, nas
dependências
físicas dos portos
de Recife e Suape,
para atender ao
convênio

06/12/2012

41 meses
(Execução 36 meses)

1.434.290,01

07/2013

256.650,00

08/2013

I CURSO DE P.G. EM
GERONTOLOGIA
SOCIAL

28/02/2013

28/02/2015

175.402,00

28/02/2013

28/02/2015

242.324,00

31/01/2014
25/01/2013

I CURSO DE P.G. EM
ODONTOGERIATRIA

187
760453/2011,
projeto PPE
14620, conforme
dispensa 01/2013.

44

1
58/2013

45

46

1

2e5
60/2013

47

2

48

2
63/2013

49

2

Desenvolvimento
e execução de
curso de
especialização lato
sensu, em nível de
pósgraduação/MBA
de Gestão em
Merketing de
Vendas, sob o
título MBA em
Gestão em
Marketing e
Vendas.

"Implantação de
Projeto Piloto
SIRCAM em
Ambiente de
Automação
CHESF"

"Medição e
mapeamento da
irradiação solar
direta no semiárido do Nordeste
brasileiro - estudo

02/05/2013

29/04/2013

25/04/2013

02/03/2015

175.500,00

29 meses
(Execução 24 meses)

904.244,00

41 meses
(Execução 36 meses)

2.509.966,40

09/2013

10/2013

12/2013

"Produção de Gás de
Síntese a partir da
Gaseificação de
Resíduos Sólidos
Urbanos"

Projeto de pesquisa e
desenvolvimento para
inovação intitulado
“Projeto Workbench
2.0 – Evolução da
Ferramenta
Workbench para
Cobertura de Testes de
Conformidade de
Receptores do Padrão
Brasileiro de TV
Digital”

Execução de Projeto
de pesquisa"Evolução
da Ferramenta de
Planejamento de
Redes Ópticas"

07/06/2013

07/06/2017

24.000,00

(48
MESES)

31/01/2015

3.567.499,94

22/02/2013

394.412,49
???

???

188
de localização
para grandes
centrais solares
para geração de
eletricidade"

50

2
69/2013

51

52

54

2

5

2
116/2013

55

15/05/2013

730 dias

1.453.051,20

15/2013

1

83/2013
53

Estudo de análise
de risco da
refinaria Abreu e
Lima - RNEST

1

"Desenvolvimento
de metodologia
para planejamento
eletro-energético
da Região
Nordeste"
Programa
2006/2007 da
ANEEL

Gerenciamento
administrativo e
financeiro
referente aos
estudos de
"Análise,
Avaliação e
Gerenciamento de
Risco - EAR" para
atender ao projeto
"Estudo de
impacto ambiental
(EIA), Relatório
de impacto
ambiental
(RIMA), Estudos
complementares,

28/06/2013

29 meses
(Execução 24 meses)

1.324.901,48

21/2013

20/09/2013

06 meses

338.400,00

22/2013

MESTRADO
PROFISSIONAL EM
ERGONOMIA TURMA I

Projeto de pesquisa e
desenvolvimento
tecnológico "GT475 Desenvolvimento de
ferramenta para
monitorar e avaliar a
sustentabilidade
econômica, social e
ambiental dos
municípios em área de
influência de
hidrelétricas"

I Curso de PGLS
(especialização) em
Direito Contratual

15/03/2013

15/04/2015

500.000,00

01/04/2013

01/03/2015
(23 meses)

1.434.160,35

10/05/2013

10/05/2015

422.240,00

189
Estudos de analise
de risco (EAR) e
Plano basico
ambiental (PBA)
da faixa de dutos
de interligação
entre a Refinaria
Premium I, no
município de
Bacabeira (MA) e
o Terminal
Aquaviário no
Município de Sao
Luis - MA"

56

57

58

3

128/2013UFPE
(392/2013
-FADE)

2e5

2
137/2013

59

1

Realização, pela
FADE, de parte do
Concurso
vestibular 2014 e
2014.2 da UFPE
para
preenchimento das
vagas para os
cursos de
graduação (ano
letivo 2014) de
todas as suas
unidades
acadêmicas.

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto
"Continuidade do
monitoramento
meteoceanográfico
do Atlantico
Tropical atraves

13/09/2013

13/09/2014

1.712.075,58

26/2013
1.210.005,01

31/12/2013

12 meses

460.000,00

31/2013
444.050,00

Pojeto de pesquisa
para desenvolvimento
e inovação "Avamar
Plug in for Petrel"

I Curso PG LS
processo tributário

28/05/2013

20/05/2013

04/07/2014

342.687,49

20/05/2015

338.965,80

190
das bóias PIRATA
- Projeto
PIRATABR16"

60

61

62

63

64

138/2013

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "Avaliação
do Livro Didático
de Matemática do
Ensino Médio PNLD 2015"

139/2013

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "Educação
Integral Integrada:
uma pesquisa-ação
na perspectiva de
potencializar as
práticas educativas
da política
indutora do MEC
em Pernambuco"

1e2

1

2

1

2
140/2013

65

1

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "Estudos e
pesquisas

30/12/2013

30/08/2014

1.319.840,95

32/2013

VII curso PG LS
direito civil e
empresarial

29/05/2013

29/05/2015

720.480,00

33/2013

I curso PG LS
especialização em
enfermagem em
Urgência e
Emergência

23/05/2013

29/05/2015

201.008,00

35/2013

V Curso de PGLS em
Planejamento
Tributário

28/05/2013

28/11/2014

1.078.714,00

1.319.840,95

30/12/2013

28/02/2015

134.215,70
119.855,06

30/12/2013

29/01/2015

199.987,28
235.518,25

191
inovadoras para
prevenção da
infecção HIV, da
confecção do HIV
e das Hepatites
virais - Avaliação
da prevenção da
transmissão do
HIV por
implementação da
TARV precoce em
casais
sorodiscordantes"

66

2
141/2013

67

1

68

2

142/2013

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto
"Aperfeiçoamento
do Sistema Único
de Saúde
(SUS)/Implementa
ção da regulação,
controle e
avaliação da
atenção à saúde Nacional para o
Projeto
qualificação dos
componentes
estratégicos da
rede de atenção às
urgências: SOS
\emergências

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e

31/12/2013

02/05/2015

1.760.000,00

37/2013

I Curso de PGLS MBA
EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS E
EMPREENDIMENTOS

17/06/2013

17/02/2015

348.568,00

41/2013

Curso de Mestrado
Profissional em gestão
Pública para o
Desenvolvimento do

30/04/2013

30/03/2015

691.680,00

430.110,08

31/12/2013

16/04/2015

144.876,57
121.858,80

192
69

70

1

financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "Estudo e
Pesquisa - Estudo
sobre o
mapeamento da
violência nos
Municípios da
rede Pernambuco
de municípios
saudáveis"

2
143/2013

71

72

1

2
144/2013

73

1e2

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "Curso de
Aperfeiçoamento
em Gestão de
Acervos
Bibliográficos,
Arquivisticos e
Museológicos"

Prestação de
serviços de apoio à
gestão
administrativa e
financeira pela
contratada visando
à realização do
Projeto "A
Telessaúde no
Sistema Único de
Saúde do Estado
de Pernambuco Rede de Núcleos

Nordeste (MGP) Turma XII

31/12/2013

25/10/2016

568.724,40

48/2013
210.000,00

31/12/2013

20/12/2015

2.295.400,00

50/2013
2.295.400,00

VIII CURSO PGLS
MBA EM GESTÃO
DE PROJETOS

PRH-26 ,
Fortalecimento e
Consolidação do
Programas de
Graduação e Pósgraduação da
Universidade,
desenvolvidos por
meio de Programa de
Formação de Recursos
Humanos.

10/07/2013

10/01/2015

429.984,00

16/04/2013

1550 dias

633.312,00

193
de Telessaúde RedeNUTES Fase
V / Programa
Telessaúde Brasil
Redes"

74

2
145/2013

75

76

77

78

2e4

2

27/09/2014

531.036,29

10/2012

Projeto de P&D
"Otimização
da
distribuição
de
reserva técnica de
transformadores
para instrumentos
em sistemas de
transmissão"
CTNI92.2011.3010.00

30/01/2012

30/06/2015

985.554,46

43/2012
81

1

315.467,29

27/12/2011

2e5

80

30/06/2015

04/2012
1e2

1

52/2013
30/12/2013

"Modelo
probabilístico
Bayesiano
para
estimação
dos
custos
de
acidentes
do
trabalho no setor
elétrico"
CTNI
92.2011.3260.00

2e5

79

Análise da
Implantação e
Implementação
dos Núcleos de
Apoio a Saúde da
Família do
Município de
Vitória de Santo
Antão

Projeto
"Identificação
e
Mapeamento das
Áreas vulneráveis
da zona costeira de
Pernambuco e os
riscos potenciais

36.039,00

51/2013

54/2013

59/2013
16/05/2012

31/12/2015

188.820,00

125.880,00

Desenvolvimento do
projeto de P&D
intitulado "Integração
de Novos parâmetros
aos métodos geofísicos
e estudos de sistemas
petrolíferos em áreas
de novas fronteiras"
PRH-28 ,
Fortalecimento e
Consolidação do
Programas de
Graduação e Pósgraduação da
Universidade,
desenvolvidos por
meio de Programa de
Formação de Recursos
Humanos.

XII CURSO PGLS
MBA GESTÃO DA
PRODUÇÃO

II CURSO PGLS
CARDIOLOGIA

12/08/2013

24 MESES

3.186.413,80

16/04/2013

1550 dias

496.195,20

23/07/2013

23/10/2014

360.940,00

06/08/2013

06/08/2015

100.000,00

194
decorrentes
alterações
mudanças
climáticas"

82

83

84

85

86

14/05/2012

29 meses

1.256.765,30

49/2012

"Ferramenta
gráfica
para
síntese de uma
sub-malha
para
estudos
de
transitórios
eletromagnéticos"
CTNI
92.2011.5930.00

11/05/2012

11/06/2015

503.662,50

63/2012

Projeto:
Desenvolvimento
de um sistema de
radiografia
computadorizado
para inspeção dos
isoladores
de
compósito
em
linhas
de
transmissão
de
500kV
energizadas.

27/07/2011

27/04/2015

1.604.771,74

64/2012

Elaboração
e
execução
dos
Programas
Básicos
Ambientais para o
Empreendedorism
o da Refinaria
Abreu e Lima S.A.

1

2

1

2e5

1

88

2

89

46/2012

Execução
do
Projeto
"Integração
de
dados
laser
scanner e imagens
multiespectrais de
satélite aplicado
no
estudo
e
otimização
de
projetos básico e
executivos
de
linhas
de
transmissão"

2

87

1

das
às

61/2013

62/2013

63/2013

71/2013
18/05/2011

11/05/2016

1.938.578,95

I Curso de PGLS
Auditoria Fiscal e
Direito Tributário

VI Curso PGLS MBA
em Logística

XII Curso de PósGraduação em Gestão
da Manutenção

II Curso de pósGraduação lato Sensu
(Especialização) em
Terapia Familiar

20/08/2013

20/04/2015

290.506,00

19/08/2013

19/02/2015

439.745,00

19/08/2013

19/10/2014

372.245,00

23/09/2013

24/02/2015

186.306,00

195

90

91

92

93

94

100/2012

Apoio
na
execução
das
atividades e na
gestão
administrativa
e
financeira
do
Projeto intitulado
"Pesquisa
e
Monitoramento da
Qualidade
de
Combustíveis do
Estado
de
Pernambuco"

101/2012

Apoio
na
execução
das
atividades e na
gestão
administrativa
e
financeira
do
Projeto intitulado
"Pesquisa
e
Monitoramento da
Qualidade
de
Combustíveis nos
Estados de Sergipe
e Alagoas

102/2012

Apoio a gestão
administrativa
e
financeira
estritamente
necessária
à
execução
do
projeto
de
pesquisa
"Construindo
referenciais para
uma proposta de
Sistema Nacional
de Educação".

2

1

2

1

2

95

1

96

1e2
103/2012

97

1

UNASUS - Curso
de Capacitação de
Profissionais
da
Odontologia
Brasileira
Vinculados
ao
SUS
para
atendimento
do
Usuário
com

72/2013
18/12/2012

21/05/2015

6.623.164,00

3.423.599,89

75/2013
18/12/2012

21/05/2015

4.200.653,62

1.422.935,46

76/2013
18/12/2012

20/04/2015

1.615.674,19

260.000,00

77/2013
18/12/2012

31/12/2015

8.556.728,00

8.556.728,00

I Curso de pósGraduação Lato Sensu
(Especialização)
MBA-Executivo em
Gestão de Marcas

X Curso de PósGraduação Lato Sensu
(Especialização) em
Fisioterapia
Cardiorrespiratória

I Curso de PósGraduação Latu Sensu
(Especialização)
MBA-Executivo em
Gestão da inovação

I Curso de PósGradução Latu Sensu
(especialização) em
Engenharia Clínica

23/09/2013

23/03/2015

348.568,00

30/09/2013

30/09/2015

245.800,00

26/09/2013

19 meses

348.018,00

26/01/2015

185.000,00

26/09/2013

196
Deficiência

98

99

104/2012

Projeto
“Implementação
de um plano de
formação
em
educação
à
distância (EAD)
com a produção e
oferta de cinco
cursos, voltados à
capacitação e à
formação
continuada
de
coordenadores,
docentes, tutores,
gestores e técnicos
envolvidos
em
projetos/cursos no
âmbito do Sistema
Universidade
Aberta do Brasil
(UAB)”

106/2012

Projeto
“Acompanhament
o dos Fóruns
Estaduais
de
Educação
2012/2013”

107/2012

Projeto
“Implementação e
oferta de cursos de
Licenciatura
e
Especialização, no
âmbito do Sistema
Universidade
Aberta do Brasil
(UAB)”

18/12/2012

26/08/2015

2.221.392,08

496.854,50

108/2012

Projeto
“Realização
de
Pesquisa,
Desenvolvimento
e Capacitação em
Eletricidade Solar”

18/12/2012

01/11/2015

446.000,00

64.556,31

1e2

1

100
2
101

102

1e2

103

1

104

2

105

1

93.958,44

I Curso de PósGraduação Latu Sensu
(especialização) em
Auditoria Fiscal e
Tributaria e
contabilidade

1.202.850,00

I Curso de PósGraduação Latu Sensu
(especialização) em
MBA EXECUTIVO
EM GESTÃO
ESTRATÉGICA DE
MARKETING

78/2013
18/12/2012

31/08/2014

79/2013
18/12/2012

31/12/2014

1.202.850,00

80/2013

83/2013

III Curso de PósGraduação Latu Sensu
(especialização) em
CITOLOGIA
CLINICA

IX CURSO PGLS EM
TERAPIA
FAMILIAR

30/09/2013

20 meses

290.506,00

30/09/2013

30/05/2015

265.080,00

30/09/2013

22 meses

225.480,00

21/10/2013

21/04/2015

171.231,00

197

106

2e5
109/2012

107

108

2

1e2
207/2011

109

110

2e5

1e2
208/2011

111

112

2

2e5
43/2011

113

1e2

Projeto de P&D
"Caracterização
Térmica
de
Equipamentos
Elétricos de Alta
Tensão
pelo
Método da Análise
Inversa"
CT.I.92.2012.0540
.00

Projeto
"RedeNUTES
Rede de núcleos
de Telessaúde de
Pernambuco,
Programa
Nacional
Telessaúde Brasil
Redes - Fase IV"

Projeto "Programa
de Especialização
em
Saúde
da
Família
da
Universidade
Federal
de
Pernambuco
Universidade
Aberta do SUS"
Prestação
de
serviços de P&D,
vinculado
ao
Programa
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento
Tecnológico
do
Setor
Elétrico
(Projeto
"Construção
e
aplicação
de
supressor
magnético
de
afundamento para
cargas sensíveis
industrial
-

720.085,78

Desenvolvimento de
Soluções em
Automação Comercial
e Bancária

1.999.900,00

Execução do projeto
de pesquisa e
desenvolvimento para
inovação intitulado
"desenvolvimento de
biblioteca para
processamento de
arquivo com imagem",
doravante denominado
simplesmente
PROJETO.

97/2013
27/12/2012

27/05/2015

94/2013
23/12/2011

31/01/2014

1.999.900,00

101/2013
20/12/2011

18/11/2015

4.999.900,00

4.499.900,00

102/2013
15/03/2011

14/09/2014

2.762.827,91

Projeto "Validação de
Software e Automação
de Testes"

PROJOVEM
URBANO Recife

30/08/2013

28/02/2015

2.704.710,92

140.067,99

20/11/2013

31/05/2014

31/12/2013

31/12/2014

4.663.457,00

04/09/2013

04/07/2015

7.346.316,78

198
SMASI

114

2e3

116

2

118

153/2011

Serviços
de
desenvolvimento
de um conjunto de
ferramentas
computacionais
flexíveis
para
análise de dutos
corroídos.

212/2011

"Programa
de
monitoramento,
resgate
arqueológico
e
educação
patrimonial
nas
áreas dos Projetos
de duplicação e
melhoramento das
BR-101/NE
(trecho sul BA/PE
/ Palmares/PE a
Conceição
do
Jacuípe?BA); BR020 (trecho do
Contorno
Rodoviário
de
Fortaleza) e BR222,
subtrecho:
entroncamento da
BR-020
(b)
entroncamento
CE-423 (para São
Gonçalo)".

2

115

117

189/2011

Projeto
"Auto
regulador
de
tensão a reator
naturalmente
saturado
ARMTRS,
em
13,8KV - cabeça
de série"

2e3

2

119

2

120

2e5
42/2011

Execução
do
Projeto
P&D
"Projeto
de
Implantação
e
Operação de uma

15/07/2011

14/01/2016

EXECUTOR
02/2013- UFPE

2.300.448,75

EXECUTOR

19/09/2011

16/01/2014

03/2013- UFPE

738.290,39

21/12/2011

18/06/2015

5.515.757,00

01/03/2011

01/07/2015

949.168,00

3.608.485,81

EXECUTOR
04/2013- UFPE

08/2012

Inovação,
Consolidação e
Ampliação da
Infraestrutura de
Pesquisa da
Universidade federal
de Pernambuco

"Consolidação e
ampliação da
infraestrutura de
pesquisa nos campi
regionais da UFPE"

"Tecnologias para o
aproveitamento
integral de camarões
marinhos submetidos a
diferentes estratégias
de cultivo"

XIII Turma Regular I
do Mestrado
Profissonal em
Engenharia de

29/08/2013

36 meses, a
partir da
assinatura

100.665,00

21/08/2013

36 meses a
partir da
assinatura

2.284.945,00

20/08/2013

24 meses a
partir da
data da
assinatura

803.200,26

27/01/2012

17/01/2015

450.000,00

199
121

1

122

2

123

124

125

126

rede de medição
da irradiação solar
direta
para
o
Estado da Paraíba"

175/2011

"Especificação de
procedimentos de
manutenção
de
equipamentos
elétricos usando
realidade
aumentada"

23/11/2011

23/10/2014

978.313,60

85/2011

Desenvolvimento
de Processo de
Diagnóstico
e
Equipamento para
Detecção
de
Defeitos
em
Hastes de Torres
de
Linhas
de
Transmissão

01/08/2011

30/04/2015

169/2009

Execução
do
Projeto
"Desenvolvimento
de
Técnica
Preditiva para o
Controle
de
Fissuramento de
Grandes Bases de
Concreto
por
Imagens
de
Radiografia
Digital",
contemplado no
Programa CHESF
de
P&D
Tecnológico, ciclo
2005/2006,
aprovado
pela
ANEEL, através
do
Despacho
2.388/2007ANEEL.
de
30/07/2007.

18/12/2009

05/09/2008

1

2

1

2

127

2e5

128

2

Produção

56/2008

Projeto "Limitador
de Corrente CurtoCircuito a Base de
Reatores
Saturados", ciclo

09/2012

XIII Turma Regular II
do Mestrado
Profissonal em
Engenharia de
Produção

27/01/2012

17/01/2015

1.120.000,00

1.117.325,00

33/2012

II Curso PG em
Auditoria Fiscal e
Pericia Contábil

08/05/2012

08/03/2014

246.895,00

18/10/2014

1.707.004,23

37/2012

Projeto "MACMobile Application
Center- Extension V"

27/04/2012

30/04/2014

13.519.348,6
0

05/03/2016

1.125.212,55

38/2012

Projeto "TEST Center
- Extension VI"

27/04/2012

30/04/2014

4.190.649,77

786.402,67

200
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2

130
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2004/2005,
aprovado
pela
ANEEL, através
do
Ofício
278/2006
SRG/ANEEL, de
11/09/2006.
39/2012

Projeto "IT
SOLUTIONS (ITS1)

27/04/2012

30/04/2014

6.127.632,82

47/2012

V Curso de P.G. Lato
Sensu (Especialização)
MBA Executivo em
Gestão da Tecnologia
da Informação

26/06/2012

26/08/2014

482.130,00

54/2012

I Curso de P G Lato
Sensu
(Especialização) MBA
Executivo em
Finanças e
Investimentos

09/07/2012

09/10/2014

329.974,00

58/2012

III Curso de P.G. Lato
Sensu (Especialização)
em Psicologia na
Educação

20/07/2012

20/03/2014

201.235,00

1

74/2012

Realizaçao do Curso
de Mestrado
Profissional em Gestão
Pública para o
Desenvolvimento do
Nordeste (MGP)

06/11/202

06/06/2015

838.400,00

135

1

77/2012

VI Turma de Mestrado
Profissional em
Ciência da
Computação

28/11/2012

31/01/2016

760.000,00

136

1

79/2012

II Curso PG LS em
Direito de Familia e
Sucessoes

05/12/2012

25 meses

358.970,00

131

132

133

134

1

1

1

201
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138

139

140

1

1

2

2e5

141

2e5

142

1

80/2012

Mestrado Profissional
em Administração Turma 2 do PROPAD

10/12/2012

36 meses

746.086,00

82/2012

II Curso de
especialização em
tecnologias aplicadas à
aprendizagem de
lìngua portuguesa, à
distância

28/12/2012

26/10/2014

176.850,00

85/2012

XIV TURMA
REGULAR I
MESTRADO EM
ENG DE
PRODUÇÃO

20/12/2012

20/02/2016

450.000,00

TC 02/2012

"Aplicação de
processos avançados
de soldagem na
construção de
estruturas metálicas
com aços especiais"
0050.0073777.12.9

27/08/2012

26/08/2016

329.893,20

TC 08/2012

“Implantação da infraestrutura do
Laboratório Integrado
de Tecnologia em
Petróleo, Gás e
Biocombustíveis –
LITPEG, nas
instalações da
Universidade Federal
de Pernambuco,
visando à capacitação
da Universidade para
realização de
pesquisas/testes/estudo
s.

19/12/2012

1458 dias, a
contar da
data de
assinatura

76.565.851,8
5

27/11/2012

24 meses

4.870.072,00

Executor UFPE
nº 05/2012

Implantação de
Laboratório
Multiusuário de
Nanofabricação –

202
NANOFAB01

143

144

145

146

15/2011

V TURMA DE
MESTRADO
PROFISSIONAL EM
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

27/04/2011

27/04/2014

855.000,00

16/2011

Mestrado Profissional
em Economia (Turma
VIII)

06/06/2011

06/05/2014

713.460,00

61/2011

"Estudo da origem e
da natureza dos
depósitos
siliciclásticos (folhelos
e argilitos) associados
ao intervalo
evaporítico composto
pela formação Ipubi da
Bacia do Araripe"
Conv. Específico nº 25
ao TC
0050.0023165.06.4

03/11/2011

70/2011

Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação da
Universidade,
desenvolvidos por
meio do Programa de
Formação de Recursos
Humanos - PRH Formação de Recursos
Humanos para o Setor
Petróleo e Gás em
Geociências e
Engenharia Civil, por
meio do apoio ao PRH
26. (nº
6000.0067836.11.4)

09/11/2011

1

1

2e5

2e5

30/12/2015
1.862.059,65

1581 dias

948.464,10

203

147

148

1449

150

71/2011

Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação da
Universidade,
desenvolvidos por
meio do Programa de
Formação de Recursos
Humanos - PRH Formação de Recursos
Humanos para o Setor
Petróleo e Gás em
Engenharia de
Processamento
Químico do Petróleo,
por meio do apoio ao
PRH 28. (nº
6000.0067839.11.4)

09/11/2011

1581 dias

1.604.592,00

76/2011

"Diálogos para o
Desenvolvimento
Social em Suape"

03/10/2011

13/05/2014

5.879.996,44

23/12/2011

1825 dias
(60 meses)
23/12/2016

5.609.637,60

2

1

TC 06/2011

Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado
“Otimização, incerteza
e risco em simulação
de reservatórios;
Reservatórios
complexos e
acomplamento
geomecânico”
0050.0071247.11.9

TC 07/2011

Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado
“Modelagem e
Migração 3D
utilizando FPGA´s”
0050.0071843.11.9

2

1

21/01/2016
21/12/2011

1.515.319,18

204

151

Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado
“Modelagem
geológicageomecânica de
afloramento dos
sistemas carbonáticos
e evaporítico da Bacia
do Araripe –
Abordagem integrada
para a construção de
modelos visando à
simulação de
reservatórios
análogos”
0050.0071789.11.9

20/12/2011

Executor UFPE
nº: 01/2011

Rede novas
tecnologias em
hidrologia

05/04/2011

25/04/2014

182.710,40

69/2010

Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação, stricto
sensu, desenvolvidos
por meio do Programa
de Formação de
Recursos Humanos PRH.

07/10/2010

2280 DIAS

12.771.126,8
0

07/10/2010

2280 DIAS

7.970.474,00

1

TC 08/2011

152

153

154

1

2

2

70/2010

Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação, stricto
sensu, desenvolvidos
por meio do Programa
de Formação de
Recursos Humanos -

12/06/2015
3.014.129,50

205
PRH.

155

158

13/12/2010

43 meses

400.000,00

99/2010

XII Mestrado
Profissional em
Engenharia de
Produção - Turma
Regular II

13/12/2010

43 meses

1.000.000,00

105/2010
SICONV
752926

Apoio à execução
administrativafinanceira de parte das
atividades previstas no
Plano de Trabalho da
Portaria nº 207, de 29
de abril de 2010, do
Ministério da Pesca e
Aquicultura (processo
nº
00350.001840/201008) para execução da
pesquisa “Projeto
experimental de
monitoramento remoto
da pesca artesanal na
plataforma continental
da costa sul de
Pernambuco e norte de
Alagoas (APA dos
CORAIS) – Aplicação
para ações de
Controle, Fiscalização
e Gestão Pesqueira”.

1

156

157

98/2010

XII Mestrado
Profissional em
Engenharia de
Produção - Turma
Regular I

1

2

2/4
TC 04/2010

PETROBRAS/FADE/
UFPE - Termo de
Cooperação
PETROBRAS Nº
0050.0060566.10.9 Desenvolvimento do

281.900,00

30/12/2010

28/02/2015

281.900,00

27/12/2010

24/06/2015

2.300.898,41

206
projeto de P&D
intitulado "Análise
Micropaleontológica e
Bioestratigráfica das
Sequências Rifte e
Pós-Rifte da Bacia de
Pernambuco"

159

160

161

Executor UFPE
nº 01/2010

Convênio Específico
nº 03 ao Termo de
Cooperação nº
0050.0022718.06.4
(Conv. 49/2006UFPE) PETROBRAS/UFPE/
FADE - Desenvolver o
projeto intitulado
"Tecnologia
MEMS/NEMS para
Sensores Distribuídos
de Poço MEMSDIST"

11/08/2010

02/05/2015

1.500.000,00

TC 003/09

Execução do projeto
de P&D intitulado
"Estudo da piurólise
térmica e cataútica de
biomassa - biopirólise"
(TC PETROBRÁS Nº
0050.0047430.08.9)

15/06/2009

19/06/2014

363.682,00

TC 010/09

Termo de cooperação
tem por objeto a união
de esforços dos
partícipes para o
desenvolvimento do
projeto de P&D
intitulado "síntese e
caracterização de
pontos quânticos para
uso em células
fotovoltaicas da ultraalta eficiênia"

02/12/2009

29/05/2014

2.158.333,32

2

2

2/5

207

162

163

164

010/08

Implantação do
Núcleo UFPE da Rede
Temática em
Computação Científica
e Visualização nas
instalações da UFPE
visando a capacitação
da universidade para a
realização de
pesquisas/testes/estudo
s.

105/08

Execução das
atividades previstas no
Termo de Cooperação
para Descentralização
de Crédito do
Ministério da Ciência
e Tecnologia,
conforme Nota de
Crédito
2008NC000348,
MEM. GAB/SETEC
nº 320/2008, referente
ao Projeto de Pesquisa
e Extensão "Instalação
de Central de Serviços
de Apoio às Pequenas
Empresas e
Incubadoras
Tecnológicas e Apoio
à Recuperação da
Infra-Estrutura Física e
de Pesquisa do Núcleo
de Materiais
Avançados da
Universidade Federal
de Pernambuco"

2

2

3
029/2007

Complementação da
Recuperação das
Fachadas, Piso e Rede
elétrica da Faculdade
de Direito do Recife.

06/06/2008

01/12/2014

2.816.948,20

800.000,00

30/12/2008

31/06/2014

800.000,00

31/05/2007

31/12/2014

1.658.000,00

1.658.000,00

208
(Origem: Tesouro)

165

166

167

168

169

90/2007

Modernização e
Recuperação da
Infraestrutura da
UFPE. (Origem:
Tesouro)

21/12/2007

19/05/2015

2.228.000,00

057/07
PETROBRAS Convênio
Especifico nº 22
ao Termo de
Cooperação nº
0050.0023462.0
6.4

Execução do projeto
intitulado
"Implantação de
Laboratório de
Ecotoxicologica
Aquática Marinha".

02/08/2007

27/03/2014

342.231,50

(CONV. FINEP
Nº
01.13.0092.00)

Transferência de
recursos financeiros
pela CONCEDENTE
ao CONVENENTE,
para execução do
Projeto Intitulado
"Desenvolvimento de
soluções tecnológicas
a partir de Biogás
produzido em sistema
de tratamento de
esgotos e aterros
sanitários para geração
de EE".

13/05/2013

13/05/2015

4.521.775,65

2.278.272,49

(CONV.
01.10.0570.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
projeto intitulado
"Plantas Petroquímicas
e de Bioetanol:
Noções de Processos e
Equipamentos"

26/11/2010

26/11/2015

783.440,00

598.880,00

02/12/2010

02/12/2015

916.371,00

916.371,00

3

2

2

2

2

(CONV.
01.10.0584.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
projeto intitulado
"Modelagem
Computacional para a

2.288.000,00

209
Indústria do petróleo e
do gás-NE"

170

171

172

173

174

2

2

2

2

2

(CONV.
01.10.0757.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
Projeto intitulado
"Rede
Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento de
Tecnologias de
Tratamento Terciário
de Esgotos Sanitários".

20/12/2010

20/12/2015

2.697.723,46

1.770.443,95

(CONV.
01.10.0781.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
Projeto intitulado "
Centro Nacional de
tecnologia em União e
Revestimento de
Materiais - CTNM".

20/12/2010

20/12/2015

18.893.470,0
0

14.938.135,3
4

(CONV.
01.10.0784.00)

Transferências de
recursos financeiros
para a execução do
Projeto intitulado
"Apoio a Projetos de
P&D no Âmbito da
rede temática de
Combustíveis e
Lubrificantes do norte
e nordeste".

20/12/2010

20/12/2015

1.021.692,50

885.740,15

(CONV.
01.10.0495.00)

Consolidação e
Ampliação da
Infraestrutura da
pesquisa e PósGraduação da UFPE.

15/10/2010

15/10/2015

9.065.426,00

6.033.618,20

(CONV.
01.10.0614.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
Projeto intitulado
"Implantação,
modernização e
Ampliação da
Pesquisa em áreas
estratégicas da UFPE".

03/12/2010

03/12/2015

6.467.840,00

2.156.049,00

210

175

176

177

178

179

180

181

(CONV.
01.12.0112.00)

Transferências de
recursos financeiros
"Rede Nacional de
Tratamento de Esgotos
Descentralizados".

05/04/2012

05/04/2016

492.116,78

340.372,49

(CONVÊNIO
01.13.0220.00)

Tecnologias para o
Aproveitamento
Integral de Camarões
Marinhos Submetidos
a Diferentes
Estratégias de Cultivo.

20/08/2013

20/08/2015

704.320,26

704.320,26

2

(CONV.
01.12.0472.00)

Transferência de
recursos financeiros
referentes ao projeto
intitulado
"Implantação de
Laboratório
Multiusuário de
Nanofabricação NANOFAD01".

27/11/2012

27/11/2015

4.616.776,00

4.616.776,00

2

(INSTRUMENTO
CONTRATUAL
Nº 01.13.0213.00

Consolidação e
Ampliação da I
infraestrutura de
Pesquisa nos Campi
Regionais da UFPE.

21/08/2013

21/08/2016

2.284.945,00

0,00

2

(INSTRUMENTO
CONTRATUAL
Nº 01.13.0215.00
- REF. 0462/11)

Ampliação,
Modernização e
Inovação na
Infraestrutura de
Pesquisa da UFPE.

18/07/2013

18/07/2016

6.985.657,00

366.254,00

(INSTRUMENTO
CONTRATUAL
Nº 01.13.0227.00

Inovação,
Consolidação e
Ampliação da
Infraestrutura de
Pesquisa da
Universidade Federal
de Pernambuco.

29/08/2013

29/08/2016

8.429.287,00

2.711.633,80

966.785,00

966.785,00

2

2

2

2

(CONV.
01.10.0795.00)

Transferência de
recursos financeiros
para a execução do
Projeto "Etiopatogenia
de Doenças do
Camarão Marinho
Cultivado, para
estabelecer Profilaxia,

30/12/2014
30/12/2010

ENCERRA
DO

211
controle, tratamento e
Aprimoramento de
Técnicas de
Diagnóstico".

182

183

184

185

186

2

2

2

2

2

(CONV. REF.
0839/09)

Execução do Projeto
intitulado "Ampliação
da infra-estrutura
laboratorial do
CETENE na Nova
Sede em Recife e
expansão das
Unidades de
Biocombustíveis"

17/08/2010

17/08/2015

2.999.667,00

2.752.126,63

(CONV.
01.10.0435.00)

Execução do Projeto
intitulado
"recuperação da Infraestrutura da Oficina
de Criogenia do
Departamento de
Física da DF/UFPE.

17/08/2010

17/08/2015

1.090.000,00

885.492,76

(CONV.
01.10.0496.00)

Execução do Projeto
intitulado "Sistema
Oftalmoscópio de
Varredura a Laser para
Diagnóstico Precoce
de Deficiências
Visuais".

15/10/2010

878.429,85

878.429,85

(CONT.
021/2012FAURG)

Repasse de recursos
financeiros Oriundos
do conv. nº
01.12.0064.00-FINEP,
a fim de viabilizar a
execução do projeto
"Rede de estudos
hidrodinâmicos”

10/12/2012

08/03/2016

275.416,87

275.416,87

Transferências de
recursos financeiros,
pela concedente ao
convenente, para a
execução do Projeto
intitulado
"Modernização e
inovação da
infraestrutura de
pesquisa consolidado
da UFPE.

19/05/2014

19/05/2017

9.880.179,00

0,00

(CONV.
N°
01.14.0145.00)

15/10/2014
ENCERRA
DO

212

187

2

188

2

189

2

190

2

Total

(CONV.
01.10.0729.00)

Transferência de
Recursos financeiros
para a execução do
Projeto intitulado
"Gestão dos Riscos na
Engenharia Industrial
do Setor de P&G"

20/12/2010

20/02/2016

1.181.273,90

1.040.773,90

(CONV.
01.11.0084.00)

Transferência de
recursos financeiros,
para a execução do
projeto intitulado
"Redes Novas
Tecnologias em
Hidrologia".

05/04/2011

05/04/2015

182.710,40

164.287,85

(CONV.
01.14.0128.00)

Desenvolvimento de
nanosensores para
detecção de
micropoluentes em
água e processos
avançados de
tratamento para
remoção dos mesmos.

08/05/2014

08/05/2017

592.112,74

459.071,70

(01.14.0173.00)

Transferência de
recursos financeiros
para execução do
Projeto "CInove Inovação no Centro de
Informática da UFPE".

31/07/2014

31/07/2017

740.700,00

418.404,00

33.940.856,041

97.863.889,89

Total

331.738.427,78

51.971.957,911

Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos
Projeto

Recursos das IFES
Financeiros

Nº

Materiais

Valor
Contrato
17/2014

Humanos

Tipo

2e4

Tipo
Instalações e
Departamento
Nuclear

laboratórios do
de
Engenharia

Valor2 (R$)

Quantidade

126.276,35

09

Valor

213
Convênio
09/2014

2, 4
e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

43.274,42

09

Contrato
33/2014

2e4

Instalações e
Departamento
Elétrica

109.775,50

12

Convênio
10/2014

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

17.398,02

02

Contrato
38/2014

2e4

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia de
Produção

14.788,50

04

Convênio
17/2014

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Botânica

Contrato
48/2014

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia
Elétrica

34.590,00

05

Convênio
24/2014

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Tecnologia e Geociências - CTG

42.557,54

12

Contrato
61/2014

1

Convênio
28/2014

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

Contrato
84/2014

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Tecnologia e Geociências - CTG

Convênio
39/2014

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Biológicas - CCB

Contrato
93/2014

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Física

Convênio
40/2014

1e2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Ciências
Administrativas

30.922,32

17

Contrato
101/2014

2

Instalações e laboratórios do
Laboratório de Proteção Radiológica

501.897,00

26

laboratórios do
de
Engenharia

1

Instalações da UNASUS -UFPE

1800

3.198,05

05

13

66.220,18

22

18

214
- CTG

Convênio
41/2014

1e2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia de
Produção

Contrato
125/2014

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Oceanografia

Convênio
42/2014

1e2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia de
Produção

62.931,89

15

Contrato
154/2014

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia Civil

31.115,45

5

Convênio
43/2014

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Sociais e Aplicadas

62.687,91

16

Contrato
518/2014

1

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

Convênio
45/2014

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Jurídicas

51.122,95

10

Convênio
54/2014

2, 4
e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

612.460,78

11

Convênio
55/2014

2, 4
e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

298.668,85

04

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

58.721,43

23

89.050,03

15

Convênio

68.894,27

20

19

382

56/2014
Convênio
1e2
59/2014
Convênio

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia de
Produção

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Sociais e Aplicadas

24.523,20

01

1e2

Instalações e laboratórios do Centro

11.232,00

03

60/2014
Convênio

215
61/2014

de Filosofia e Ciências Humanas

Convênio

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Sociais e Aplicadas

148.190,36

16

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

218.367,84

90

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação

26.179,92

16

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

735.241,36

149

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Artes e Comunicação

43.651,53

13

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Sociais e Aplicadas

45.313,84

18

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Tecnologia e Geociências

1e2

Instalações e laboratórios do Centro
de Ciências Jurídicas

1e2
63/2014
Convênio
64/2014

2, 4
e5

Convênio
1e2
66/2014
Convênio
67/2014
Convênio
69/2014
Convênio
83/2014
Convênio

04

90/2014
Convênio

47.366,47

07

94/2014
TC 01/2014

Instalações e laboratórios do
Departamento de Zoologia - CCB

2

61

CELEBRADOS EM ANOS
ANTERIORES
Contrato
38/2013

Contrato

2

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

Instalações e laboratórios do Depto.

04

216
40/2013

De Engenharia Elétrica - CTG

Contrato
50/2013

2

Contrato
58/2013

1

Contrato
60/2013

2e5

Contrato
63/2013

2

Contrato
69/2013

2

Contrato
83/2013

2

Contrato
116/2013

2

Contrato
128/2013

5.560,75

Instalações e laboratórios do CCSA

22.658,12

03

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

03

Instalações e laboratórios de Energia
Nuclear

08

Instalações e laboratórios do
CEERMA

04

Instalações e laboratórios do CTG

3

Contrato
137/2013

2

Contrato
138/2013

1e2

Contrato
139/2013

2

Contrato

Instalações e laboratórios do CAA
(Núcleo de Tecnologia)

2

Instalações e laboratórios do
CEERMA

Instalações e laboratórios da
COVEST

36.660,00

06

09

Instalações e laboratórios do
Departamento de Oceanografia

6

Instalações e laboratórios do
Departamento do CCEN

5

Instalações e laboratórios do
Departamento do CCSA

17

Instalações e laboratórios do

4

217
140/2013
Contrato
141/2013

Departamento de Clínica Médica
2

Contrato
142/2013

2

Contrato
143/2013

2

Contrato
144/2013

2

Contrato
145/2013

Contrato
04/2012
Contrato
10/2012
Contrato
43/2012

Contrato
46/2012

Contrato
49/2012

Contrato
63/2012

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação a Distância

6

Instalações e laboratórios do NUSP

15

Instalações e laboratórios do CTG

3

Instalações do NUTES/HC

20

Instalações e laboratórios do CAV

20

Instalações e laboratórios do CTG

3

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

7

Instalações e laboratórios do
Departamento de Oceanografia CTG

2

2

2e5

2e5
2

2

2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Cartografia - CTG

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

2e5
Instalações e laboratórios

218
Contrato
64/2012

Contrato
100/2012

Contrato
101/2012

Contrato
102/2012

Contrato
103/2012

Contrato
104/2012
Contrato
106/2012
Contrato
107/2012

Contrato
108/2012

Contrato
109/2012

Contrato
207/2011

Contrato
208/2011

Contrato

2

2

2

2

1e2

1e2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Oceanografia CTG
Instalações e laboratórios do
Laboratório de Combustíveis/CTG

26

Instalações e laboratórios do
Laboratório de Combustíveis/CTG

21

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação

Instalações e laboratórios do Depto.
de Clínica e Odontologia Preventiva
- CCS

05

34

Instalações e laboratórios da CEAD
20

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação

1e2

Instalações e laboratórios da CEAD

8

343

2

2e5

Instalações e laboratórios do depto.
de Energia Nuclear - CTG

6

Instalações e laboratórios do Depto.
de Eletrônica e Sistemas - CTG

4

1e2

Instalações e laboratórios do
NUTES/HC

1e2

Instalações e laboratórios da
UNASUS

2e5

Instalações e laboratórios do

50

219
43/2011

Contrato
189/2011

Contrato
153/2011

Contrato
212/2011

Contrato
42/2011

Contrato
175/2011

Contrato
85/2011

Contrato
169/2009

Contrato
56/2008
Convênio
01/2013

Convênio
07/2013

Convênio

Departamento de Engenharia
Elétrica - CTG
2

Instalações e laboratórios do
Departamento de Engenharia
Elétrica - CTG

2

Instalações e laboratórios do CTG

2

Instalações e laboratórios do
departamento de Arqueologia

2e5

Instalações e laboratórios de Energia
Nuclear

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

2

Instalações e laboratórios do CTG

2

Instalações e laboratórios dos
departamentos de Energia Nuclear e
Engenharia Mecânica

2

Instalações e laboratórios do Depto
de Engenharia Elétrica

1

1

1

Instalações e laboratórios do depto.
de Design

Instalações e laboratórios do depto.
de Fonoaudiologia - CCS

Instalações e laboratórios do CCS

27.061,06

09

20.182,15

07

29.480,75

16

220
08/2013

Convênio
09/2013

Convênio
10/2013

Convênio
12/2013

Convênio
15/2013

Convênio
21/2013

Convênio
22/2013

Convênio
26/2013

Convênio
31/2013

Convênio

1

2

Instalações e laboratórios do depto.
de Engenharia Química

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

2

463.774,99

10

51.273,62

8

62.573,42

11

Instalações e laboratórios do CTG
2

Instalações e laboratórios do CAC
1

Instalações e laboratórios do CAC
5

2

Instalações e laboratórios do CCJ
1

2e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

50.484,80

4

44.549,37

6

43.225,91

13

87.017,23

4

Instalações e laboratórios do CCJ
1

1

Instalações e laboratórios do CCJ

221
32/2013

Convênio
33/2013

Convênio
35/2013

Convênio
37/2013

Convênio
41/2013

Convênio
48/2013

Convênio
50/2013

Convênio
52/2013

Convênio
51/2013

Convênio

Instalações e laboratórios do CAV
1

1

Instalações e laboratórios do CCSA
e do CAA

24.212,72

10

137.899,32

8

44.364,84

18

35.088,56

14

52.616,85

15

Instalações e laboratórios do CCSA
1

Instalações e laboratórios do CCSA
1

Instalações e laboratórios do CTG
1

1e2

2e4

1e2

1

Instalações e laboratórios de
departamento de Geologia - CTG

22

Instalações e laboratórios de
departamento de Geologia - CTG

13

Instalações e laboratórios do depto.
de engenharia química

Instalações e laboratórios do CTG

46.200,70

15

222
54/2013

Convênio
59/2013

Convênio
61/2013

Convênio
62/2013

Convênio
63/2013

Convênio
71/2013

Convênio
72/2013

Convênio
75/2013

Convênio
76/2013

Convênio

Instalações e laboratórios do CCS
1

11.727,87

1

37.375,78

6

53.981,85

19

45.845,30

13

22.088,25

12

43.883,84

19

27.846,00

9

44.176,34

15

22.952,34

9

Instalações e laboratórios do CCSA
1

Instalações e laboratórios do CTG
1

Instalações e laboratórios do CTG
1

Instalações e laboratórios do CCS
1

Instalações e laboratórios do CCSA
1

Instalações e laboratórios do CCS
1

Instalações e laboratórios do CCSA
1

1

Instalações e laboratórios do CTG

223
77/2013

Convênio
78/2013

Convênio
79/2013

Convênio
80/2013

Convênio
83/2013

Convênio
97/2013

Convênio
94/2013

Convênio
101/2013

Convênio
102/2013

Convênio
EXECUTOR

Instalações e laboratórios do CCSA
1

5

Instalações e laboratórios do CCSA
2

37.041,00

18

29.312,40

9

22.260,03

7

209.848,26

22

18.288,29

3

Instalações e laboratórios do CCB
1

Instalações e laboratórios do CCS
1

2

2e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

Instalações e laboratórios do
2

1e2

2e3

2.050.684,78

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação

Instalações e laboratórios da UFPE

39

16

224
02/2013UFPE

Instalações e laboratórios da UFPE

Convênio
EXECUTOR
03/2013UFPE

Convênio
EXECUTOR
04/2013UFPE

2e3

Instalações e laboratórios do Depto.
de Bioquímica
2

Convênio
08/2012

1

Convênio
09/2012

1

Convênio
33/2012

1

Convênio
37/2012

2e5

Convênio
38/2012

Instalações e laboratórios do CTG

14

Instalações e laboratórios do CTG

Instalações e laboratórios do CCSA

14

30.371,25

6

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

1.446.514,66

13

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

448.382,28

7

Convênio
39/2012

2e5

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

796.592,26

5

Convênio
47/2012

1

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

53.136,96

14

Convênio
54/2012

1

16.482,68

14

Instalações e laboratórios do CCSA

225
Convênio
58/2012

1

Convênio
74/2012

1

Convênio
77/2012

1

Convênio
79/2012

1

Convênio
80/2012

1

Convênio
82/2012

1

Convênio
85/2012

2

Instalações e laboratórios do Centro
de Educação
Instalações e laboratórios do CCSA

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática
Instalações e laboratórios do CCJ

Instalações e laboratórios do CCSA

Instalações e laboratórios do CAC

Instalações e laboratórios do CTG

TC 02/2012

2e5

Instalações e laboratórios do CTG

TC 08/2012

2e5

Instalações e laboratórios do
LITPEG/CTG

Convênio
Executor
UFPE nº
05/2012

1

Convênio
15/2011

1

Convênio
16/2011

1

Convênio
61/2011

2e5

Convênio
70/2011

2e5
2

Convênio

14.463,54

17

103.610,00

44.118,06

5

94.482,18

25

9.660,17

7

57.798,00

14
9

Instalações e laboratórios do
departamento de física

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática
Instalações e laboratórios do CCSA

Instalações e laboratórios do depto.
de Geologia
Instalações e laboratórios do CTG

Instalações e laboratórios do depto.

10

8

125.250,00

12

107.019,00

13

2

23
29

226
71/2011
Convênio
76/2011

TC 06/2011

TC 07/2011

TC 08/2011

de engenharia química
1

Instalações e laboratórios do depto.
de psicologia

12

2

Instalações e laboratórios do depto.
de engenharia civil

9

1

Instalações e laboratórios do Centro
de Informática

2

1

Instalações e laboratórios do depto.
de geologia

7

Instalações e laboratórios do CTG

Convênio
Executor
UFPE nº:
01/2011

1

Convênio
69/2010

2

Convênio
70/2010

2

6

Instalações e laboratórios do CTG

Instalações e laboratórios do CTG

Convênio
98/2010

1

Convênio
99/2010

1

Instalações e laboratórios do CTG

Instalações e laboratórios do CTG

1

60.000,00

13

149.460,00

13

Instalações e laboratórios do CTG

Convênio
105/2010
SICONV
752926

2

TC 04/2010

2/4

Executor
UFPE nº
01/2010

2

TC 003/09

5

1

Instalações e laboratórios do CTG

5

Instalações e laboratórios do CTG

2

4

Instalações e laboratórios do depto.
de engenharia química

8

227
2/5

Instalações e laboratórios do depto.
de física

3

Convênio
010/08

2

Instalações e laboratórios do
LITPEG/CTG

16

Convênio
105/08

2

Convênio
029/2007

3

Convênio
90/2007

3

TC 010/09

Convênio
57/2007

Instalações e laboratórios do CTG

Prefeitura da Cidade Universitária

Prefeitura da Cidade Universitária

2

Instalações e laboratórios

CONV. FINEP Nº
2
01.13.0092.00

Instalações e laboratórios

CONV.
01.10.0570.00

2

Instalações e laboratórios

CONV.
01.10.0584.00

2

CONV.
01.10.0757.00

2

CONV.
01.10.0781.00

2

CONV.
01.10.0784.00

2

CONV.
01.10.0495.00

2

CONV.
01.10.0614.00

2

CONV.
01.12.0112.00

2

CONVÊNIO
01.13.0220.00

2

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

1

1

1

4
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CONV.
01.12.0472.00
INSTRUMEN
TO
CONTRATUA
L
Nº
01.13.0213.00
INSTRUMEN
TO
CONTRATUA
L
Nº
01.13.0215.00
- REF. 0462/11

2

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios
2

Instalações e laboratórios
2

INSTRUMEN
TO
CONTRATUA
L
Nº
01.13.0227.00

Instalações e laboratórios
2

CONV.
01.10.0795.00

2

CONV. REF.
0839/09

2

CONV.
01.10.0435.00

2

CONV.
01.10.0496.00

2

CONT.
021/2012FAURG

2

CONV.
N°
01.14.0145.00

2

CONV.
01.10.0729.00

2

CONV.
01.11.0084.00

2

CONV.
01.14.0128.00

2

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios

Instalações e laboratórios
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Convênio
01.14.0173.00

2

Instalações e laboratórios

Tipo:
(1)

Ensino

(2)

Pesquisa e Extensão

(3)

Desenvolvimento Institucional

(4)

Desenvolvimento Científico

(5)

Desenvolvimento Tecnológico

Fonte: Sistemas SIAFI, SIASG, Portal de Convênios SICONV e registros da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN.
Notas: (1) Na maioria dos convênios os recursos são arrecadados diretamente em conta específica da FADE, não transitando pela conta única. Assim, não temos informações, durante a execução, de quanto já foi
repassado pelos financiadores dos projetos. (2) Os valores apresentados referentes aos recursos materiais da IFES correspondem aos valores previstos para ressarcimento da UFPE, conforme Resoluções nº
05/2005 e 03/2011 do Conselho Universitário.
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7
GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS

7.1

Estrutura de Pessoal da Unidade

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da UJ

Quadro 75 – Força de Trabalho da UJ
LOTAÇÃO
EXERCÍCIO
TIOPOLOGIAS DOS CARGOS
AUTORIZADA EFETIVA INGRESSOS EGRESSOS
1. Servidores em Cargos efetivos (1.1 + 1.2)
5371
5234
416
77
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)
5371
5234
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão
5371
5204
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado
5
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório
11
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas
14
2. Servidores com contratos temporários
348
3. Servidores sem Vinculo com a Administração Pública
4
3. Total de servidores (1+2+3)
5371
5586
416
77
Fonte: PROGEPE – UFPE

Quadro 76 – Distribuição da Lotação Efetiva
LOTAÇÃO EFETIVA
TIOPOLOGIAS DOS CARGOS
Área Meio
Área Fim
1. Servidores de Carreira (1.1 )
2501
2733
1.1 Servidores de carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+ 1.1.5)
2501
2733
1.1.2 Servidor de carreira vinculada ao órgão
2496
2708
1.1.3 Servidor de carreira em exercício descentralizado
5
0
1.1.4 Servidor de carreira em exercício provisório
0
11
1.1.5 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas
0
14
2. Servidores com contratos temporários
0
348
3. Servidores sem Vinculo com a Administração Pública
4
0
3. Total de servidores (1+2+3)
2505
3081
Fonte: PROGEPE – UFPE

Quadro 77 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ
Lotação
Ingressos
Egressos
Tipologias dos cargos em comissão e Funções gratificadas
Autorizada Efetiva no exercício no exercício
1. Cargos em comissão
88
88
19
19
1.1 Cargos de natureza especial
1.2 Grupo de direção e assessoramento superior
1.2.1 Servidores de carreira vinculado ao órgão
-
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1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
1.2.4 Sem vínculo
1.2.5 Aposentados
2. Funções gratificadas
2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão
2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
3.Total de servidores em cargo e em função (1+2)
Fonte: PROGEPE/ UFPE

700
694
6
788

700
694
6
788

219
238

219
238

7.1.1.1 Análise Crítica
A Quantidade de Servidores Disponíveis Frente as Necessidades da Unidade Jurisdicionada
A UFPE com a criação dos campi do interior e também de novos cursos de graduação nos três campi
vem avaliando a necessidade de aumentar o quadro de pessoal.
Distribuição de Força de Trabalho entre a Área Meio e Fim
Pelos dados apresentados, existe um equilíbrio entre força de trabalho da área meio e da fim, com um
pouco mais de ênfase à área fim. Com a implementação de sistemas informatizados, melhoraremos os
processos de trabalho, com isso espera-se uma melhoria da gestão universitária em razão da otimização da
força de trabalho na área meio.
O número de servidores de cargos comissionados em relação ao total da força de trabalho é baixo,
considerando 88 cargos em comissão, numa força de trabalho de 5586, perfazendo um percentual de 1,57%.
Impactos da Aposentadoria sobre a Força de Trabalho Disponível
Através do indicador dos servidores que percebem abono de permanência, logo já preenchem os requisitos
para concessão da aposentadoria, a UFPE faz o acompanhamento para reposição do quadro de pessoal, que é
implementado observando o Decreto nº 7485/2011, para carreira de magistério superior, e o Decreto nº
7232/2010, para carreira dos técnicos administrativos. Analisando os quadros abaixo, verificamos que os
percentuais ainda são baixos.

Abono de Permanência

Total de Servidores

Quadro 78 – Técnico-Administrativos
Beneficiados Abono
Percentual

4234

690

16,29%

Total de Servidores

Quadro 79 - Docentes
Beneficiados Abono

Percentual

2346

306

13,04%

Fonte: PROGEPE – UFPE

Fonte: PROGEPE – UFPE
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7.1.2 Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho

Quadro 80 – Levantamento de Ações de Capacitação - 2014

CURSO

INSCRITO Concluintes

Preparação para a Pós Graduação Turma I

41

28

Preparação para a Pós Graduação Turma II

40

33

Preparação para a Pós Graduação Turma III

51

30

Inglês Instrumental Turma I HC

33

11

Inglês Instrumental Turma II CFCH

25

15

Introdução à Microinformática

20

18

Noções Básicas e Avançadas de Excel

20

17

Banco de Dados Acess SPSS

30

16

Boas Práticas de Gestão com PMBOK

36

29

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

42

35

Treinamento SCDP(Diárias e Passagens) Turma I

20

16

Treinamento SCDP(Diárias e Passagens) Turma II

20

15

WorkShop - Int. à Metodologias Ágeis no NTI

52

28

Desenvolvimento Gerencial em Mudança Organizacional- NTI

89

89

Desenvolvimento Gerencial de Analise de Ponto por Função APF

22

22

Consumindo Webservices Seguros Usando Plataforma Android

20

20

Tópicos do RJU e Reforma da Previdência

31

15

Treinamento de Integração para Novos Técnicos Fev/14

124

103

Treinamento de Integração para Novos Docentes e Técnicos Ago/14

249

186

Capacitação para Administradores de Edifícios

16

15

Gestão e Logística na Administração Pública - HC

23

23

Gestão Organizacional Turma I

34

25

Gestão Organizacional Turma II

30

23

S.O.S Português

30

26

Curso Completo de RDC Contratação p/Regime Diferenciado de Contratações

40

31

Dinâmica das Relações Interpessoais no Trabalho

29

4

Treinamento PAAD/RAAD

14

14

1181

887

Treinamento de Integração Novos Servidores TAEs Fev/14

124

124

Treinamento de Integração Novos Servidores Docentes e TAEs Set/14

168

168

Treinamento do Kit do Alta Tensão HAEFELY

15

15

307

307

44

44

Sub total Cursos de Capacitação

Sub total Treinamento Integração
Mestrado Profissional em Gestão Pública -MGP
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Mestrado Profissional em Políticas Públicas - MPPP

12

12

Mestrado Profissional em Administração

24

24

Mestrado Profissional em Ergonomia

22

22

Mestrado Profissional em Engenharia da Produção

9

9

Mestrado em Ciências da Informação

4

4

115

115

Dia Internacional da Mulher

130

130

II Simpósio de Produção Acadêmica

21

21

Palestra Homenagem ao Servidor (Carlos Hilsdorf)

106

106

Congresso de Secretárias - CONSUB

23

23

2º Encontro Regional FORGEPE

31

31

FUNPRESP Palestra sobre a Nova Previdência do Servidor

229

229

Workshop: PDI Gestão de Pessoas

30

26

570

566

2173

1875

Sub total Mestrados

Sub total Outros Eventos
Total geral
Fonte: PROGEPE - UFPE
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7.1.3 Custo de Pessoal da UJ

Quadro 81 – Custo do Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/ exercícios
Membros de poder e agentes Vencimentos e
políticos
vantagens fixas
2014

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Benefícios
Assistenciais e
previdenciários

Indenizações

Demais despesas
variáveis

Despesas Exerc.
Anteriores

Decisões
judiciais

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

R$ 236.139.730,80

R$ 1.102.155,54

R$ 168.335.785,35

R$ 24.894.496,45

R$ 25.585.465,26

R$ 20.001.320,18

R$ 909.242,05

R$ 2.053.605,43

R$ 5.291.046,62

R$ 484.312.847,68

2013
Servidores de carreira SEM
VINCULO com o órgão da
unidade jurisdicionada

R$ 205.184.316,72

R$ 868.372,85

R$ 188.490.302,95

R$ 17.798.114,84

R$ 24.699.216,64

R$ 17.624.862,90

R$ 1.125.137,66

R$ 1.973.834,59

R$ 5.537.923,53

R$ 463.302.082,68

2014

R$ 168.716,69

0

0

0

0

0

0

0

0

R$ 168.716,69

2013
Servidores de carreira SEM
VINCULO com
administração pública (
exceto temporários )

R$ 157.775,77

0

0

0

0

0

0

0

0

R$ 157.775,77

2014

R$ 255.627,84

0

0

0

R$ 17.904,00

R$ 6.643,20

0

0

0

R$ 280.175,04

R$ 236.390,85

0

0

0

R$ 17.904,00

R$ 6.636,48

0

0

0

R$ 260.931,33

R$ 14.095.460,78

0

R$ 1.195.815,95

R$ 379.680,44

R$ 1.292.987,47

0

0

0

0

R$ 16.963.944,64

R$ 13.812.224,81

0

R$ 1.082.303,80

R$ 484.913,55

R$ 894.485,48

0

0

0

0

R$ 16.273.927,64

2014

R$ 2.464.882,81

0

0

0

0

0

0

0

0

R$ 2.464.882,81

2013

R$ 2.233.316,00

0

0

0

0

0

0

0

0

R$ 2.233.316,00

2013
Servidores de carreira que
vinculados ao órgão da
unidade jurisdicionada

2013
Servidores com contratos
temporários
2014
2013
Servidores Cedidos com
ônus

Fonte: PROGEPE - UFPE
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7.1.4 Irregularidade na Área de Pessoal

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

A Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos (CACE) da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE, é um órgão de assessoramento vinculado ao Gabinete do Reitor da UFPE,
incumbido de zelar pela regularidade da situação funcional dos servidores da UFPE no tocante à
acumulação de cargos e empregos.
❖ A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação
vedada de cargos, funções e empregos públicos;
Em relação aos controles internos, com a finalidade de detectar possível acumulação vedada
de cargos, funções e empregos públicos, a Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos da
Universidade Federal de Pernambuco adota o procedimento que tem início na admissão de novos
servidores através da análise do Formulário de Declaração de Cargos, o qual é preenchido pelo
futuro servidor, no qual ele declara, sob as penas da lei, se possui ou não vínculos de natureza
municipal, estadual, federal ou privada, informando também, quando da existência do cargo, a carga
horária semanal de trabalho desenvolvida, bem como se percebe alguma forma de aposentadoria.
Analisa-se também toda a documentação existente em seu processo de posse (currículo vitae, ou
currículo lattes, cópia do conteúdo da carteira de trabalho, entre outros).

Outra forma de controle exercida pela CACE é realizada com base no Censo da Educação
Superior, ocasião em que o MEC/INEP/SESU envia à UFPE relação de docentes ligados a esta IES
que atuam em regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, detectados com acúmulo de cargos,
empregos ou funções públicas/privadas.
Através de dados fornecidos pela CGU, os quais mostram a existência de vínculos
societários de docentes da UFPE, estão sendo processados os questionamentos e solicitações de
comprovações da existência ou não de tais vinculações.
Ainda com base nos dados fornecidos pela CGU através de planilhas, onde são exibidos
vínculo(s) empregatício(s) dos docentes da UFPE com instituições públicas ou privadas através da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a CACE realiza questionamentos e solicita
comprovações de acumulação e/ou compatibilidade de carga horária.
Em atendimento à demanda gerada pelo ofício nº 13517/2014/PESSOAL/CGUREGIONAL/PE, que determina o atendimento ao disposto na Instrução Normativa 55/2007 do
TCU, esta Comissão solicitou o desarquivamento dos processos relacionados no ofício já citado
para proceder à análise individual dos mesmos.
Em obediência ao contido no Memo nº 406/2014 (processo nº 23076.022414/2014-15), que
trata das exigências dispostas no Boletim de Análise nº 399/2014/CGU-Regional/PE referente à
comprovação de compatibilidade horária de professores substitutos, bem como verificação da
quantidade de vínculos públicos existentes, esta Comissão realizou o levantamento da situação de
todos os servidores indicados pela CGU neste processo, os contactou e está analisando cada caso
individualmente.
❖ Tipos de controle implementado e periodicidade de revisão
➢ Em relação ao tipo de controle quando das posses dos futuros servidores, diante das
informações prestadas é averiguada a viabilidade do ingresso, oportunidade em que a Comissão
emite parecer favorável ou não à sua posse. Nos casos em que o futuro servidor comprova ter feito
o pedido de demissão/rescisão de contrato de trabalho (Instituição Privada) ou o pedido de
exoneração/vacância (Órgão Público) é fornecido um prazo para que o mesmo apresente a
comprovação do desligamento com o(s) vínculo(s) anterior(es) (baixa na Carteira de Trabalho e/ou
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Portaria(s) de Exoneração/Vacância publicada(s) em Diário Oficial). Findos os prazos fornecidos,
que não passam de 60 (sessenta) dias, e sendo evidenciada a ausência da apresentação exigida a
Comissão providencia o envio de ofício ao já servidor, endereçado à sua respectiva unidade de
atuação, e/ou à sua residência, através de carta registrada, solicitando apresentação do(s)
documento(s) em pendência e informando que o não cumprimento da exigência gerará Processo
Administrativo Disciplinar. Quando não atendida essa(s) recomendação(ões), o fato é comunicado
ao Setor de Gestão de Pessoas para que seja aberto um Processo de Sindicância. A CACE tem
adotado a implementação através de pesquisa pela RAIS, utilizando o número do PIS/PASEP de
possíveis vinculações empregatícias públicas e privadas, como também realiza pesquisas nos
Portais da Transparência do Governo Federal, Estadual e Municipal, visando encontrar vinculações
trabalhistas públicas (esta ação é realizada em fluxo contínuo). Nos casos de vacâncias as
comprovações se estabelecem ao término do regime probatório.
➢ No tocante ao controle implementado com base no Censo da Educação Superior, esta
Comissão tem como providência básica contactar o referido docente, por meio de ofício enviado ao
departamento em que atua e/ou à sua residência, oferecendo prazo para que apresente explicações e
documentos capazes de comprovar a inexistência de ilegalidade de vínculos públicos ou privados.
Esta averiguação é feita anualmente quando da realização do Censo da Educação Superior.
➢ Quanto aos docentes citados pela CGU com possíveis vínculos societários, a CACE
também tem como procedimento principal comunicá-los, por meio de ofício enviado ao seu
departamento e/ou à sua residência, por meio de carta registrada, a existência de dados fornecidos
pela CGU, onde consta seu nome associado a empresas. Em tais casos também são dados aos
docentes prazos para que possam apresentar documentação que comprove a inexistência de vínculos
societários ilegais, ou regularização societária. Esta ação foi programada para ser concluída em
setembro de 2015. Esclarecemos ainda que a dificuldade em adotar uma sistemática contínua ocorre
devido à indisponibilidade de um sistema capaz de cruzar as informações do CPF versus CNPJ, o
que restringe apenas à utilização de dados disponibilizados pela CGU.
➢ Em se tratando dos docentes citados nas planilhas, com base nos dados da RAIS,
detalhados e disponibilizados pela CGU, onde são apresentados os vínculos institucionais públicos
e/ou privados esta Comissão, visando averiguar a existência de acúmulos de cargos, a CACE
contacta os docentes por meio de ofícios enviados ao departamento onde atua e/ou à sua residência,
por meio de carta registrada, e deles solicita providências, oferecendo prazo para que possam
apresentar documentação comprobatória da inexistência de acumulações proibidas por lei e, nos
casos de possíveis acumulações permitidas por lei, a comprovação de compatibilidade de horários
entre os vínculos existentes. Esta ação está em andamento com previsão de término para setembro
de 2015. Esclarecemos que devido à indisponibilidade de mecanismos de controle mais apurados
para detecção de possíveis acúmulos de cargos, empregos e funções públicas, esta Comissão planeja
que, ao término desta ação, seja implementado o controle com base na utilização do código
PIS/PASEP, acessando o site www.rais.gov.br, dirigindo-se ao ícone “Consulta RAIS trabalhador”,
através de amostragem por Centro Acadêmico, Pró-Reitorias, e Órgãos Suplementares, dos
servidores da Universidade Federal de Pernambuco, somando-se à busca nos Portais da
Transparências do Governo Federal, Estadual e Municipal.
➢ Para atender à demanda gerada pelo ofício nº 13517/2014/PESSOAL/CGUREGIONAL/PE, que solicita verificar a situação de acumulação ou não de cargos públicos dos
servidores relacionados no processo 23076.025583/2014-15, esta Comissão tomou providências no
sentido de desarquivar processos de posse já realizadas em 2011, com o objetivo de analisar
detalhadamente e individualmente toda a documentação apresentada. Além disso, verifica-se a
situação atual de cada servidor, tendo em vista a possibilidade de mudança de lotação, aprovação e
posse em outros cargos dentro da UFPE, exoneração/vacância para assumir cargos em outros órgãos
públicos, e outras situações possíveis quando demandado.
➢ No que se refere aos professores substitutos, a CACE tomou providências no sentido
de obter dos mesmos justificativas e documentação capazes de equacionar as questões que estavam
em desacordo com o que determina a CGU orientando-os, no caso da existência de mais de dois
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cargos públicos autorizados pela Constituição Federal, a fazer opção por um deles, a fim de
regularizar a situação, tendo ocorrido dois casos de solicitação de rescisão de contrato com a UFPE
por existência de mais de dois cargos públicos: Prof. B. T. de C., do Departamento de Medicina
Clínica/CCS (processo nº 23076.061874/2014-69) e Prof.ª T. M. G. A. L. de M. do Departamento
Materno Infantil/CCS (Processo nº 23076.061181/2014-76). Em se tratando dos servidores:
1. E. B. dos S. SIAPE nº 2791688 - demonstrou compatibilidade de horários dos dois
vínculos públicos;
2. F. F. de O. SIAPE nº 2037173 – contrato encerrado em 31/08/2014 levando à perda de
objetivo;
3. M. R. de L. SIAPE nº 1278037 – demonstrou redução do regime de trabalho de 40 horas
semanais para 20 horas semanais;
4. A. F. S. de M. SIAPE nº 1722605 - contrato encerrado em 31/08/2014 levando à perda de
objetivo;
5. A. F. S. M. S. SIAPE nº 2759104 – foi enviada correspondência solicitando
esclarecimentos a respeito da compatibilidade de horários entre vínculos públicos e privado, não
tendo até a presente data prestado esclarecimentos;
6. B. G. V. L. SIAPE nº 1285537 - foi enviada correspondência solicitando esclarecimentos
a respeito da compatibilidade de horários entre vínculos públicos e privado, tendo informado a esta
Comissão que havia solicitado documento comprobatório da Instituição do vínculo privado;
7. M. E. R. B. SIAPE nº 2757548 - foi enviada correspondência solicitando esclarecimentos
a respeito da compatibilidade de horários entre vínculos públicos e privado, não tendo até a presente
data prestado esclarecimentos;
8. N. da S. L. SIAPE nº 3680056 - demonstrou compatibilidade de horários entre o vínculo
público (UFPE) com os dois vínculos privados;
9. Z. G. da C. SIAPE nº 2617334 - contrato encerrado em 31/08/2014 levando à perda de
objetivo.
❖ A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência
Os controles realizados por esta Comissão são úteis e eficientes, na medida em que
conseguem o retorno da grande maioria dos servidores contactados que, ao serem convocados a
prestar esclarecimentos, comparecem à CACE trazendo documentação exigida, geralmente
acompanhada por justificativas por escrito.
❖ A existência e o quantitativo de servidores que acumulam cargos, funções ou empregos
públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada
Em 2014 foram identificados apenas dois casos de acumulo indevido de cargos, funções ou
empregos públicos. Informamos que os demais casos encontram-se ainda em processo de
sindicância.
❖ O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação
irregular
Foram realizadas 257 (duzentas e cinquenta e sete) notificações aos servidores em situação
irregular, entre Docentes e Técnicos, através de cartas enviadas ao seu departamento de atuação
e/ou suas residências, com o objetivo principal de obter explicações e documentações capazes de
comprovar a sua regularidade no que diz respeito à acumulação indevida de cargos, empregos e
funções públicas e, no caso do acúmulo permitido por lei, a comprovação da compatibilidade de
horários existente entre vínculos.
❖ O resultado das notificações realizadas
A CACE vem contactando permanentemente uma grande quantidade de servidores em
situação de possível irregularidade. A maioria dos convocados a prestar esclarecimentos
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comparecem e trazem documentação com o intuito de justificar e regularizar sua situação.
Entretanto, ainda não foi possível conseguir, efetivamente, o retorno da totalidade dos servidores
notificados, pelo fato de esta Comissão esbarrar em dificuldades como mudança de lotação,
mudança de endereço residencial, aposentadoria, falecimento e outras situações que fogem ao
controle, tais como greves e feriados prolongados.
❖ A quantidade de processo administrativo disciplinar aberto para regularizar a situação
de acumulação irregular de cargo, função ou empregos públicos, bem como o resultado
verificado em tais processos.
No ano de 2014, foram instalados sete Processos de Sindicância: 23076.019325/2014-91
(Profª D. B.G.M do Departamento de Bioquímica/CCB); 23076.019752/2014-70 (Prof. A.J.A do
Departamento de Ciências Farmacêuticas/CCS); 23076.019326/2014-36 (Prof. L.V.R.F do
Departamento de Medicina Clínica/CCS); 23076.019328/2014-25 (Prof. M. S. C. d. A. do
Departamento de Engenharia Elétrica/CTG); 23076.019327/2014-81 (Prof. L.G.P.F. do
Departamento de Engenharia Elétrica/CTG), 23076.047090/2013-47 (Prof. E. H. de M. M. do
Departamento de Bioquímica/CCB); 23076.028063/2014-56 (Prof. E. A. do. N. F. do Departamento
de Engenharia Mecânica/ CTG), e um Processo Administrativo Disciplinar de nº 23076.349/201333 (Prof. C.M.A. – Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial/CCS), com o objetivo de
apurar possíveis vínculos societários de docentes da UFPE. Os cinco processos de sindicância
primeiramente citados foram efetivamente concluídos pela Comissão que, em sua unanimidade,
diante da ouvida e de toda a documentação apresentada, sugeriu seus arquivamentos. Quanto aos
processos de sindicância dos Profs. E. H. de M. M. e E. A. do N. F., encontram-se em fase de
finalização do Relatório Final. Em relação ao Processo Administrativo Disciplinar do prof. C.M.A.,
este foi concluído e sugerido seu arquivamento. Ressaltamos que todo o trâmite do referido
processo ocorreu ainda na gestão da Prof.ª E.C.N.R.B, na época sob a Presidência da CACE.

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas

Segundo o levantamento realizado pela PROGEPE, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e
Qualidade de Vida, cerca de 60% dos servidores que trabalham na referida Pró-Reitoria irão se
aposentar nos próximos 4 anos. Adicionado a isso, é relevante mencionar que grande parte desses
funcionários detêm um conhecimento vasto e valioso dos processos e procedimentos realizados na
Universidade Federal de Pernambuco. Sendo assim, eventuais aposentadorias sem transmissão de
conhecimento representam um risco ao funcionamento administrativo desta universidade. Diante
disso, há necessidade urgente de informatização dos processos e procedimentos desta universidade
para que o conhecimento possa ser difundido, eliminando, dessa forma, riscos de perda da
inteligência organizacional com eventuais aposentadorias.

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida possui programas e ações para
prevenção de doenças ocupacionais, bem como acompanha através dos programas e licenças a
causa de adoecimento dos seus servidores, através de equipe do SIAAS – NAS conforme relatório
anexo relativo anexo relativo ao exercício de 2014.
Rotatividade
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Observando as tabelas abaixo discriminadas no exercício de 2014, forma calculados os
turnover na categoria funcional docente e dos técnicos administrativos:
Turnover Docente
Quadro 82 - Docente

Admissão

Exonerados e
Demitidos

Total Docentes

Turnover

148

13

2346

3,43%

Fonte: PROGEPE - UFPE

Turnover Técnico-Administrativo em Educação - TAE

Quadro 83 – Técnico-Administrativo em Educação - TAE

Admissão

Exonerados e
Demitidos

Total Docentes

Turnover

298

71

4234

4,357%

Fonte: PROGEPE – UFPE

Os valores de turnover das categorias funcionais da UFPE, docentes e técnicos administrativos são
baixos, caracterizando baixa rotatividade.
Abono de Permanência
Técnico-Administrativos
Quadro 84 – Técnico-Administrativo

Total de Servidores

Beneficiados Abono

Percentual

4234

690

16,29%

Fonte: PROGEPE – UFPE

Docentes
Quadro 85 - Docentes

Total de Servidores

Beneficiados Abono

Percentual

2346

306

13,04%

Fonte: PROGEPE – UFPE

Quantitativos de Servidores Afastados
Em 2014 a UFPE teve 154 servidores afastados, numa força de trabalho do total de 5586, logo
2,545, percentual muito baixo, estado bem administrado.
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Figura 13 – Total de Atendimentos de Janeiro a Dezembro de 2014

Fonte: PROGEPE - UFPE

241

Figura 14 – Afastamentos por Cargo

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 15 – Afastamento por Cargo

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 16 – Afastamento por Cargo

Fonte: PROGEPE – UFPE
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Figura 17 – Afastamento por Cargo

Fonte: PROGEPE – UFPE
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Figura 18 – Afastamento por Cargo

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 19 – Afastamento por Cargo

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 20 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 21 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 22 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 23 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 24 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 25 – Afastamento por CID

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 26 – Afastamentos por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 27 – Afastamento por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 28 – Afastamentos por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 29 – Afastamento por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 30 – Afastamentos por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 31 – Afastamento por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 32 – Afastamentos por Local de Trabalho

Fonte: PROGEPE - UFPE

Figura 33 - Consultas

Fonte: PROGEPE – UFPE
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Figura 34 - Consultas

Fonte : PROGEPE - UFPE
Figura 35 - Consultas

Fonte: PROGEPE - UFPE
Figura 36 – Perícias Concluídas por Faixa Etária

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 37 – Perícias Concluídas por Faixa Etária

Fonte: PROGEPE - UFPE
Figura 38 - Consultas

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 39 - Consultas

Fonte: PROGEPE – UFPE
Figura 40 - Consultas

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 41 – Consultas

Fonte: PROGEPE - UFPE
Figura 42 - Consultas

Fonte: PROGEPE - UFPE
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Figura 43 - Perito

Fonte: PROGEPE - UFPE
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7.2

Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários

7.2.1 Contratação de Serviço de Limpeza, Higiene e Vigilância
Quadro 86 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
Unidade Contratante
Nome: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST
UG/Gestão:153049

CNPJ:
Informações sobre os Contratos
Empresa Contratada

Ano do
Área Natureza
Contrato

Identificação
do Contrato

2008

L

O

2

2009

V

O

4

2012

L

O

67

2012

L

O

68

2012

L

O

73

2012

L

O

88

2014

L

O

10

2014

V

O

37

2014

L

O

85

Empresa Contratada

AJ SSERVIÇOS LTDA
TKS SEGURANÇA PRIVADA
LTDA
HISTER HIGIENIZAÇÃO
CRIART SERV. DE
TERCEIRIZAÇÃO
CONDORES
CONSERVGOMES SERVIÇOS
LTDA
A & D SOLUÇÕES EM
MANUT E COM LTDA-EPP
TKS SEGURANÇA PRIVADA
LTDA
HISTER HIGIENIZAÇÃO

(CNPJ)

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas

F

M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

29.01.2008

28.01.2014

63

63

3

3

E

20.01.2009

04.04.2014

55

107

E

27.08.2012

26.08.2015

31

31

1

1

P

27.08.2012

26.08.2015

9

9

1

1

P

17.09.2012

13.08.2014

172

172

6

6

E

08.139.859/0001-98

04.12.2012

03.12.2015

286

286

9

9

P

09.181.545/0001-16

29.01.2014

28.01.2015

104

104

3

3

P

07.774.050/0001-75

11.04.2014

10.04.2015

91

113

A

70.244.082/0001-03

13.08.2014

16.09.2015

172

172

02.633.573/0001-88
07.774.050/0001-75
70.244.082/0001-03
07.783.832/0001-70
07.853.019/0001-20

P

6

C

6

P

Observações:

LEGENDA
Área:(L) limpeza e Higiene; (V)Vigilância Ostensiva.

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

Fonte: PROGEST – UFPE
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7.2.2 Locação de Mão de Obra para Atividade Não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

Quadro 87 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
Unidade Contratante
Nome: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST
UG/Gestão:153049

CNPJ:
Informações sobre os Contratos
Empresa
Contratada

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada

(CNPJ)

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

F

M

P

C

P

Sit.

S
C

P

C

2008

12

O

75

AJ SERVIÇOS LTDA

02.633.573/0001-88

12.11.2008

11.11.2014

58

58

E

2009

9

O

132

CBL

11.533.627/0001-24

03.11.2009

02.11.2014

3

3

2

2

2009

9

O

133

CBL

11.533.627/0001-24

03.11.2009

02.11.2014

45

45

23

23

2009

5

O

158

PROATIVE/SETEL

07.741.231/0001-13

21.12.2009

20.06.2014

29

36

2010

12

O

27

SMC ENGENHARIA LTDA

06.320.435/0001-08

21.10.2010

28.01.2014

13

13

2010

7

O

54

GESTOR SERVIÇOS
EMPRESARIAIS

02.685.728/0001-20

29.06.2010

28.06.2014

5

5

2010

2

O

99

VR SERVIÇOS GERAIS LTDA

24.104.198/0001-08

03.11.2010

02.11.2014

11

14

P

2010

12

O

108

ECOPROJETOS

08.296.185/0001-35

27.12.2010

26.12.2014

25

25

P

2010

12

O

109

BETA TERCEIRIZAÇÕES

02.070.836/0001-98

16.12.2010

15.12.2014

22

27

P

2010

12

O

56

DE CARLI

03.568.543/0001-06

06.07.2011

07.07.2014

2011

12

O

45

VIASERV

41.102.641/0001-34

10.05.2011

09.05.2015

75

75

P

2011

9

O

55

SEIC

03.460.855/0001-93

17.05.2011

06.11.2014

2

2

P

2012

12

O

57

07.416.434/0001-16

06.07.2012

05.07.2014

2013

4

O

4

ECOSERV
ADSERV
EMPREENDIMENTOS

08.362.490/0001-88

08.01.2013

07.01.2015

4

3
3

3

4

3

P
3

3

P
P

3

3

E
P

1

1

P

P
P
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2013

L

O

77

APORTE SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA-EPP

08.008.127/0001-69

2013

12

O

102

MGR ENG. E
INCORPORAÇÃO LTDA

24.396.327/0001-92

30.09.2013

28.03.2014

2013

12

O

103

IMEDIATA
IMPERMEABILIZAÇÕES E
SERV. LTDA

10.363.235/0001-00

20.09.2013

19.09.2015

2013

12

O

108

ADSERV
EMPRRENDIMENTOS

08.362.490/0001-88

09.09.2013

2013

12

O

136

AJ SERVIÇOS LTDA

02.633.573/0001-88

23.12.2013

2014

12

E

29

SOLL SERVIÇOS OBRAS E
LOCAÇÕES LTDA

00.323.090/0001-51

14.03.2014

09.09.2014

2014

2

O

30

ADM TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME

14.164.155/0001-78

17.03.2014

16.03.2015

15.07.2013

14.07.2014

5
42

42

5

E
E

54

54

08.09.2014

12

9

P

22.06.2014

3

3

P

20

20

32

32

E

44

44

A

Observações:

LEGENDA
Área:
1.Segurança;
2.Transportes;
3.Informática;
4.Copeiragem;
5.Recepção;
6.Repogragia;
7.Telecomunicações;
8.Manutenção de bens móveis;
9.Manutenção de bens imóveis;
10.Brigadistas;
11.Apoio Administrativo - Menores aprendizes;
12.Outras
Fonte: PROGEST - UFPE

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S)
Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E)
Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)
Efetivamente contratada.
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7.2.3 Análise crítica
No que tange a informações sobre a execução dos contratos de prestação de serviços com
locação de mão de obra, e com ênfase nos contratos encerrados antes do fim da vigência
estabelecida no instrumento, passamos a expor:
· Contrato nº 04/2009
Empresa TKS Segurança Privada Ltda.
Objeto: Prestação de serviço de vigilância desarmada motorizada, armada e armada
motorizada.
Informações: Contrato rescindido amigavelmente, a partir de 11/04/2014, para possibilitar a
contratação do vencedor do Pregão Eletrônico nº 176/2013.
· Contrato nº 132/2009
Empresa Clóvis de Barros Lima Construções e Incorporações Ltda.
Objeto: prestação de serviços de manutenção elétrica, civil e hidráulica.
Informações: o Contrato foi rescindido de forma amigável, em comum acordo, em 31/08/2014,
para possibilitar a contratação do vencedor do Pregão Eletrônico nº 96/2014.
· Contrato nº 133/2009
Empresa Clóvis de Barros Lima Construções e Incorporações Ltda.
Objeto: prestação de serviços de manutenção elétrica, civil e hidráulica.
Informações: o Contrato foi rescindido de forma amigável, em comum acordo, em 31/08/2014,
para possibilitar a contratação do vencedor do Pregão Eletrônico nº 96/2014.
· Contrato nº 99/2010
Empresa VR SERVIÇOS GERAIS LTDA
Objeto: prestação de serviços auxiliares na área de transporte ( motoristas).
Contrato rescindido amigavelmente, em 15/03/2014, para possibilitar a contratação do vencedor do
Pregão Eletrônico nº 237/2013, fundamentado no inciso II, artigo 79, da Lei 8.666/93
· Contrato nº 109/2010
Empresa BETA Terceirização e Mão de Obra Ltda. EPP
Objeto: Serviços de manutenção de áreas ajardinadas.
Informações: o Contrato foi rescindido de forma unilateral (pela UFPE), com base nos art. 78,
inciso II e art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93, assegurando a percepção dos valores referentes à
prestação dos serviços até 01/01/2014, repactuação referente à Convenção Coletiva de 2013.
Ressaltamos que foram aplicadas, à Empresa, as penalidades de advertência e multa rescisória de
10% sobre o valor do Contrato, nos termos da Portaria 2.505, de 29 de maio de 2014.
· Contrato nº 73/2012
Empresa CONDORES Tecnologia em Serviços Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação de áreas físicas.
Informações: o Contrato foi rescindido de forma unilateral (pela UFPE), com base nos art. 78,
incisos I e II e art. 79, inciso I da Lei nº 8.666/93, a partir do dia 13/08/2014.
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· Contrato nº 102/2013
Empresa MGR Engenharia e Incorporação Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura com manutenção preventiva e corretiva dos
prédios da UFPE.
Informações: Dispensa de licitação realizada (nº 147/2013), sobre a justificativa de que os serviços
contratados eram imprescindíveis à realização das atividades acadêmicas e administrativas
institucionais e não podiam sofrer descontinuidade até que o processo licitatório fosse concluído.
Ressaltamos que o Contrato foi extinto em decorrência do atingimento do prazo final da vigência
contratual.
· Contrato nº 29/2014
Empresa Soll Serviços Obras e Locações Ltda.
Objeto: Serviços Administrativos Auxiliares e de Apoio.
Informações: Dispensa de licitação realizada (nº 733/2014), sobre a justificativa de que os serviços
contratados eram imprescindíveis ao regular funcionamento da Instituição (HC/UFPE), por se tratar
de atividades que têm preferência de execução de forma indireta, vinculadas a cargos extintos ou
em extinção, até que o processo licitatório fosse concluído. Ressaltamos que o Contrato foi extinto
em decorrência do atingimento do prazo final da vigência contratual.
Salientamos que a DGC está realizando um trabalho junto aos gestores dos contratos, com
envio de questionários sobre a execução contratual, fato que possibilitará que seja realizada uma
análise crítica sobre o andamento de cada contrato. Estão sendo levantadas questões sobre
regularidade das empresas quanto ao recolhimento do FGTS e INSS dos seus funcionários,
condições de trabalho, uso de EPI´s, glosa de faturas, entre outras ocorrências.
Por fim, solicitamos a correção da natureza do Contrato nº 102/2013 – MGR para
“Emergencial – (E)”, dado que foi encaminhado através da Planilha dos Contratos de Serviço
(Quadro 77), em resposta enviada em janeiro do corrente ano.
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8

8.1

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

8.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
8.1.1.1
Veículos:

Legislação que Regula a Constituição e a Forma de Utilização da Frota de

– Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 (Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais
pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional) e;
- Instrução Normativa SLTI nº 3, de 15 de maio de 2008 (Dispõe sobre a classificação,
utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras
providências).

8.1.1.2

Importância e Impacto da Frota de Veículos sobre as Atividades da UJ:

As atividades desenvolvidas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão
distribuídas em 03 (três) campi localizados nas cidades de Recife, Vitória de Santo Antão (Centro
Acadêmico de Vitória – CAV) e Caruaru (Centro Acadêmico do Agreste – CAA), que incluem os
serviços prestados pelo Hospital das Clínicas, excursões didáticas realizadas por diversas áreas de
conhecimento da Universidade em viagens por diversas localidades do Nordeste, bem como os
diversos serviços realizados para atender a dinâmica da instituição (distribuição de malote, coleta de
lixo no campus Recife, distribuição e transporte de materiais de consumo e de equipamentos para as
diversas unidades da UFPE, fiscalização de obras de engenharia, distribuição de materiais de
construção para realização de serviços diversos de reforma, viagens a serviço de servidores técnicoadministrativos e docentes). Nesse sentido, a utilização de veículos para a consecução de todo esse
conjunto de atividades é vital para a prestação de serviços pela Instituição.

8.1.1.3
Quantidade de Veículos em Uso ou na Responsabilidade da UJ, Discriminados por
Grupos, Segundo a Classificação que lhes Seja dada pela UJ (por exemplo, veículo de
representação, veículos de transporte institucional etc.), Bem como sua Totalização por Grupo e
Geral:

Quadro 88 – Quantidade de Veículos em Uso na UFPE por Grupo
GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO

QUANTIDADE DE VEÍCULOS

Grupo III - Veículos de Transporte Institucional

03 (três)

271
Grupo IV- Veículos de serviços comuns

107 (cento e sete)

Grupo V - Veículos de serviços especiais

16 (dezesseis)

TOTAL

126 (cento e vinte e seis)

Fonte: DGBS - PROGEST

A classificação adotada para os veículos da frota estão em consonância com o previsto no
Anexo I da Instrução Normativa nº 3/2008 (SLTI/MPOG), que assim estabelece: Grupo I –
Veículos de representação; Grupo II – Veículos especiais; Grupo III – Veículos de transporte
institucional; Grupo IV – Veículos de serviços comuns; e Grupo V – Veículos de serviços especiais;

8.1.1.4
Média Anual de Quilômetros Rodados, por Grupo de Veículos, Segundo a
Classificação contida na Letra “c” supra:
No tocante à média anual de quilômetros rodados por grupo de veículos, deve-se salientar
que a frota de veículos da UFPE não é gerenciada por um único setor. Existe uma Divisão de
Transportes (DITRANS), vinculada à Diretoria de Gestão de Bens e Serviços (DGBS) da PróReitoria de Gestão Administrativa (PROGEST), que tem a responsabilidade pela gestão da frota no
tocante aos seguintes itens: a) combustíveis; b) manutenção; c) licenciamento anual; d)
emplacamento de veículos novos; e) programação de viagens a serviço; e f) agendamento de
excursões didáticas, dentre outras atividades.
Nesse sentido, em relação aos veículos gerenciados pela DITRANS, no exercício de 2014 a
média anual de quilômetros rodados foi de aproximadamente 440.000 km, referente a veículos do
Grupo IV – Veículos de serviços comuns. Os demais veículos (grupos III – transporte institucional;
IV – serviços comuns; e V – serviços especiais) são gerenciados por outras unidades, a exemplo do
Hospital das Clínicas (HC), Pool de Transportes da Reitoria (Gabinete do Reitor),
Superintendência de Segurança Institucional (SSI), Centro Acadêmico do Agreste (CAA-Caruaru),
Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão (CAV) e Núcleo de Saúde Pública e
Desenvolvimento Social (NUSP), ficando sob a responsabilidade das mesmas o controle de
utilização dos veículos.

8.1.1.5

Idade Média da Frota, por Grupo de Veículos:

Idade média dos veículos em uso na UFPE: Grupo III – 06 (seis) anos; Grupo IV – 05
(cinco) anos, considerando os veículos adquiridos a partir do ano 2002, com até 13 anos de uso e,
que representa a frota ainda em atividade; e Grupo V – 06 (seis) anos, considerando a maioria dos
veículos, que foram adquiridos a partir do ano 2008.
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8.1.1.6
Custos Associados à Manutenção da Frota (gastos com combustíveis e lubrificantes,
revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre
outros):
– No exercício financeiro de 2014, os gastos realizados com serviços de motoristas( diárias e
salários), manutenções, abastecimentos e seguros da frota de veículos próprios da UFPE, foram:

Quadro 89 – Gastos Realizados com a Frota de Veículos Próprios da UFPE
Item de Gasto

Contrato Associado

Valor (R$)

Serviços de Transporte – Frota terceirizada –
Excursões didáticas (Representações Melo Vital
Ltda.)

nº 54/2008

R$ 868.113,15

Serviços de Transporte – Mão de Obra - Motoristas
terceirizados (VR Serviços Gerais Ltda.)

nº 99/2010

R$ 79.149,03

Serviços de Transporte – Mão de Obra - Motoristas
terceirizados (ADM. Terceirização e Serviços Gerais
Ltda.)

nº 30/2014

R$ 1.112.424,78

Diárias (motoristas terceirizados)

nº 30/2014

R$ 16.231,46

Diárias (motoristas do quadro permanente)

Sistema de
Concessão de
Diárias e Passagens
– SCDP

R$ 184.169,60

Manutenção da frota (Ticket Serviços S.A.)

nº 57/2010

R$ 427.336,88

Abastecimento(combustíveis) (Nutricash Serviços
Ltda.)

nº 30/2012

R$ 543.384,95

CPGF (Suprimento
de Fundos)

R$ 138.379,43

Seguro Obrigatório – frota própria de veículos

2014NE000001

R$ 16.062,15 *

Licenciamento Anual – frota própria de veículos

2014NE000002

R$ 8.230,05 **

Seguro privado (Mapfre Seguros Gerais) – Veículo
Captiva Sport – Tomb. 4117/2013.

2014NE800028

R$ 3.592,25

Seguro privado (HDI Seguros) – Veículo Corolla –
XEI – Tomb. 10698/2008.

2014NE800014

R$ 2.047,44

Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF –
Combustíveis + Pequenas manutenções corretivas)

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (Regime de Competência)

*Há uma diferença de R$ 109,96 em relação ao empenho 2014NE000001 que foi corrigida
posteriormente pela tesouraria/DCF. Refere-se ao seguro obrigatório de um veículo que não tinha
sido incluído inicialmente.
**Há uma diferença de R$ 72,06 em relação ao empenho 2014NE000002 que foi corrigida
posteriormente pela tesouraria/DCF. Refere-se ao licenciamento anual de um veículo que não
tinha sido incluído inicialmente.
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8.1.1.7

Plano de Substituição da Frota:

Conforme previsto na Instrução Normativa SLTI nº 3/2008, anualmente a Divisão de
Transportes (Ditrans) elabora o Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV, em função da
demanda por veículos submetida à Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST pelas
diversas Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFPE. Com base nesse planejamento e,
considerando que não foi possível adquirir alguns veículos demandados pela UFPE no exercício de
2013, conseguiu-se, durante o exercício de 2014, comprar alguns destes, totalizando 09(nove)
veículos, sendo: a) 07(sete) caminhonetes picapes; b) 01(hum) veículo, tipo perua de sete lugares e;
c) 01(hum) caminhão c/ caçamba. Não obstante, começaram a surgir novas demandas no ano de
2014 e, com isso, tornou-se necessário realizar-se uma licitação na modalidade pregão eletrônico
por registro de preços, que deu origem ao pregão de nº 218/2014 (Proc. nº 23076.036636/2014-15),
objetivando atender aos pedidos de aquisições de veículos para diversas finalidades, de acordo com
as classificações existentes na UFPE, bem como renovar alguns veículos da frota. Essa licitação
incluiu a participação, na origem, de mais 4(quatro) órgãos interessados, sendo eles: UFRN, UFRB
e IFPE ( campus Recife e Barreiros).
Em geral, foi recebida pela PROGEST uma demanda para aquisição de 27 (vinte e sete)
veículos. Desse montante, ainda não foi adquirido veículo algum, posto que a UFPE não dispõe no
momento de recursos para esse tipo de aquisição. Ademais, alguns dos itens não lograram êxito e
serão objeto de nova licitação a ser realizada pela universidade, pois, estes foram cancelados na
aceitação (motivos: Falta de Proposta que atendesse ao Edital ou atingisse o valor estimado pela
UFPE).

8.1.1.8

Razões de Escolha da Aquisição em Detrimento da Locação:

A decisão por investir na aquisição de veículos próprios (gastos de capital) está associada ao
fato de que no desenvolvimento das atividades fins e meio da UFPE, o custo de utilização dos
veículos é baixo, se comparado com os gastos realizados na modalidade terceirização (locação de
veículos).

8.1.1.9
Estrutura de Controles de que a UJ Dispõe para Assegurar uma Prestação Eficiente
e Econômica do Serviço de Transporte:

Tendo por finalidade assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de
transporte, a Divisão de Transportes (DITRANS), vinculada à Diretoria de Gestão de Bens e
Serviços (DGBS) da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa, utiliza-se dos instrumentos de controle
a seguir: a) controle de gastos com combustíveis por veículo; b) controle de gastos com manutenção
da frota; e c) controle de saída individualizada por cada veículo da frota. Além desses itens de
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controle, possui a ficha cadastral de cada veículo preenchida de acordo com o previsto no Anexo II
da Instrução Normativa SLTI nº 3/2008.

8.1.2 Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas Contratada de Terceiros.

Quanto à utilização de veículos automotores contratados de terceiros, a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) celebrou em 10/09/2008 o Contrato nº 54/2008 com a empresa
Representações Melo Vital Ltda. (CNPJ nº 01.956.653/0001-01), oriundo do Pregão Eletrônico nº
109/2008, no valor de R$ 1.218.331,68 (Hum milhão, duzentos e dezoito mil, trezentos e trinta e
um reais e sessenta e oito centavos), tendo por objeto a “... prestação de serviços continuados de
transporte terrestre de estudantes e docentes da Universidade Federal de Pernambuco dos campi
Recife, Agreste (Caruaru) e Vitória de Santo Antão, em excursões didáticas e eventos científicos e
estudantis nos deslocamentos no território nacional, inclusos custos com mão de obra, diárias,
combustível, reposição de peças, serviços mecânicos em geral, taxas, seguro de passageiros,
pedágios, transporte e encargos sociais”.
A opção de utilizar serviços terceirizados de transporte para a realização de excursões
didáticas e eventos científicos e estudantis está associada ao fato de que os veículos próprios da
frota UFPE – Vans, Micro ônibus e Ônibus – não são suficientes para atender a demanda das
unidades acadêmicas e administrativas da UFPE, em especial as atividades de excursões didáticas.
Some-se a isso o fato de que o quantitativo de motoristas do quadro permanente designado para
viagens a serviço sofreu grande redução nos últimos anos, sem contar que esse cargo está na
listagem constante do Anexo II da Lei nº 9.632/1998 (extinção de cargos na Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional).
Consta do instrumento contratual acima referido a indicação de 03 (três) categorias de veículos a
serem utilizadas:
(a)
Veículo utilitário tipo Van, com capacidade mínima para 14 passageiros + motorista,
equipado com ar condicionado, som e microfone;

(b)
Micro ônibus, com capacidade mínima de 26 passageiros + motorista, equipado com ar
condicionado, som (CD), DVD, microfone e frigobar;

(c)
Ônibus, com capacidade mínima de 45 passageiros + motorista, equipado com ar
condicionado, som (CD), DVD, microfone, frigobar e toalete.

Incluem-se também no contrato a quantidade máxima estimada de diárias, quilômetros a
percorrer e pernoites, por tipo de veículo. Assim, temos: a) Veículo utilitário, tipo Van Þ 208
diárias; 46.060 km; e 124 pernoites; b) Tipo micro ônibus Þ 106 diárias; 30.120 km; e 40 pernoites;
e c) Ônibus Þ 582 diárias; 188.488 km; e 421 pernoites.
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No tocante à quantidade de veículos terceirizados utilizados, informamos que número está na
dependência direta das seguintes variáveis: a) quantidade de viagens a serem realizadas em cada
semestre letivo; b) disponibilidade dos servidores do quadro permanente (motoristas), em virtude
de férias, licença para tratamento de saúde; e c) distância a ser percorrida nas viagens com
excursões didáticas (quanto maior a distância a ser percorrida em uma excursão didática ou evento
científico e estudantil, prioriza-se a utilização dos veículos próprios, em virtude do alto custo de
utilização do serviço terceirizado).
Com relação à idade média anual dos veículos terceirizados, consta no §1º da Cláusula 1ª da
citada avença a seguinte informação: “Deverão ser utilizados veículos com, no máximo, 06 (seis)
anos de fabricação, os quais devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, limpeza e
segurança, portando documentos, equipamentos e acessórios exigidos pelo Conselho Nacional de
Trânsito, e conduzidos por motoristas sob responsabilidade da contratada”.
Os valores contratados e valores pagos desde o início da contratação até o exercício de 2014
estão evidenciados no quadro abaixo:

Quadro 90 – Valores Pagos pela Frota Terceirizada da UFPE
Período do Contrato

Observações
Valor Contratado

Valor Pago

10/09/2008
09/09/2009

à

R$ 1.218.331,68

R$ 839.738,24

10/09/2009
09/09/2010

à

R$ 1.218.331,68

R$ 591.432,16

10/09/2010
09/09/2011

à

R$ 1.218.331,68

R$ 864.629,04

10/09/2011
09/09/2012

à

R$ 1.218.331,68

R$ 763.040,26

10/09/2012
09/09/2013

à

R$ 1.431.245,80

R$ 1.964.828,91 Contrato repactuado. No
montante pago está incluído o
pagamento da diferença de
repactuação e evento
promovido pela UNE em
Janeiro/2013.

10/09/2013
09/09/2014

à

R$ 1.431.245,80

R$ 1.007.820,42 Valor gasto até 09/09/2014.
Contrato prorrogado
excepcionalmente.

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (Regime de Competência)
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Por fim, no que se refere à estrutura de controle existente na UFPE para assegurar uma
prestação dos serviços de transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente,
informamos que todos os mecanismos de acompanhamento e controle do Contrato nº 54/2008 estão
descritos nas Cláusulas 10ª – OBRIGAÇÕES DA UFPE e 11ª – GESTÃO DO CONTRATO.
Antes de expirar o prazo de vigência do contrato nº 54/2008, a Pró reitoria para Assuntos
Acadêmicos - PROACAD e a PROGEST iniciaram um processo licitatório (23076.030815/201449) que deu origem ao Pregão Eletrônico 167/2014, com o objetivo de contratar uma empresa para
realizar serviços continuados de transporte terrestre de estudantes (excursão didática) e servidores
da UFPE, nos campi de Recife, Vitória de Sto. Antão e Caruaru e dar continuidade às atividades de
ensino, pesquisa e outros assuntos da instituição. Esse processo encontra-se na fase de análise
técnica das propostas das licitantes.

8.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário

8.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

BRASIL

Quadro 91 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2013 EXERCÍCIO 2014
PERNAMBUCO
1
1
RECIFE - Campus Universitário Joaquim Amazonas
Edificações utilizadas pela UFPE
117
119
Edificações cedidas a terceiros
11
11
RECIFE - Fora do Campus Universitário Joaquim
Amazonas
6
6
Edificações utilizadas pela UFPE
Edificações cedidas a terceiros
2
2
1
1
CARUARU - Campus do Agreste
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - Centro Acadêmico
1
1
de Vitória

Total de Imóveis
24
24
Total de Edificações
138
140
Fonte: Prefeitura da Cidade Universitária - Coordenação de Cadastro de Bens imóveis - Inventário dos Bens Imóveis
2013 e 2014
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8.2.2 Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel funcional

UG

RIP

153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080

253100488.500-0

153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080

253100528.500-6
253100499.500-0
253100500.500-3
253100489.500-5
253100519.500-7
253100495.500-8
253100948.500-0
253100490.500-0
253100494.500-2
253100833.500-4
253100491.500-6
253100693.500-4
253100492.500-1
253100497.500-9
253100839.500-7
253100694.500-0
253100859.500-6
253100861.500-7
253100496.500-3
253100835.500-5
238100044.500-9
262700083.500-6
262700085.500-7

Quadro 92 – Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
Valor do Imóvel
Despesa no Exercício
Estado de
Regime
Data da
Conservação
Valor Histórico
Valor Reavaliado
Com Reformas
Com Manutenção
Avaliação
21
3
191.759.095,07
29/12/2014
281.501.937,17
3
2.580.475,98
29/12/2014
2.580.475,98
21
3
3.132.943,63
29/12/2014
3.132.943,63
21
3
1.914.996,17
29/12/2014
1.914.996,17
21
3
6.615.550,45
29/12/2014
8.955.243,98
21
4
2.134.736,70
29/12/2014
2.134.736,70
21
4
159.504,00
30/12/2014
159.504,00
21
21
4
2.607.533,00
30/12/2014
2.607.533,00
4
3
258.814,02
30/12/2014
258.814,02
4
4
3.667.038,83
30/12/2014
3.667.038,83
4
4
1.702.119,22
30/12/2014
1.702.119,22
6
2
270.727,40
30/12/2014
270.727,40
6
2
419.988,52
30/12/2014
419.988,52
4
3
97.427,61
30/12/2014
97.427,61
4
3
93.116,20
30/12/2014
93.116,20
6
2
242.300,00
30/12/2014
242.300,00
4
4
1.424.177,92
30/12/2014
1.424.177,92
3
4
986.366,10
30/12/2014
986.366,10
4
3
282.356,35
30/12/2014
282.356,35
4
4
1.205.759,71
30/12/2014
1.205.759,71
4
4
133.385,10
30/12/2014
133.385,10
21
1
7.485.179,78
30/12/2014
16.044.257,27
21
3
3.074.954,02
23/12/2013
4.642.729,92
21
2
535.598,92
23/12/2013
535.598,92
232.784.144,70
334.993.533,72
Total
* 28.042.975,00

Fonte: Prefeitura da Universidade Federal de Pernambuco – Coordenação de Cadastro de Bens Imóveis - Inventário Dos Bens Imóveis 2014
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8.2.2.1 Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União

Quadro 93 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 01

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

262700083.500-6 (IMÓVEL)

Endereço

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (CAV)

CNPJ
Nome ou Razão Social
Atividade ou Ramo de Atuação

19.213.666/0001-56
ROSANA GUEDES DE MELO ME
ALIMENTAÇÃO
LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº
09/2014

Forma de Seleção do Cessionário

Caracterização da
Cessão

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO
ATÉ O LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

MEDINDO 196,73 M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos pela UJ
Cedente

R$ 3.099,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA
BENFEITORIAS REALIZADAS
CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS
A CCBI (VALOR E TIPO)
ENERGIA –
ÁGUA – FORNECIDA PELA CEDENTE.
NÃO HÁ COBRANÇA A CESSIONÁRIA.

Fonte: CCBI – PCU – UFPE/ CAdm – PROGEST - UFPE
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Quadro 94 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 02

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

238100044.500-9 (imóvel)

Endereço

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE
(CAA)

CNPJ

19.213.666/0001-56

Nome ou Razão Social

ROSANA GUEDES DE MELO ME

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTAÇÃO

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº
12/2014

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO
ATÉ 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

MEDINDO 297,85 M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos pela
UJ Cedente

5.099,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA
BENFEITORIAS REALIZADAS
CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS
A CCBI (VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR
MEDIDOR DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É
RESSARCIDA.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE.
NÃO HÁ COBRANÇA A CESSIONÁRIA.

Fonte: CCBI – PCU – UFPE/ CAdm – PROGEST - UFPE
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Quadro 95 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 03

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP imóvel

235100488.500-0 (IMÓVEL)

Endereço

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
(CTG) - CAMPUS UFPE

CNPJ

70.185.277/0001-11

Nome ou Razão Social

SINALIDER INDUSTRIA COMERCIO
REPRESENTAÇOES LTD

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTAÇÃO

Forma de Seleção do
Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 06/2014
CONTRATO 146/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ
O LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço
cedido
Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente
Caracterização da
Cessão

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

196,73M2 DE ÁREA ÚTIL
R$ 3.010,00 MENSAL
RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS
SERÃO ABATIDOS DO ALUGUEL E
INFORMADOS A CCBI (VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – A CEDENTE É RESSARCIDA, POR
CONSUMO ESTIMADO.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 96 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 04

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0 (IMÓVEL)

Endereço

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) CAMPUS UFPE

CNPJ

01.534.203/0001-20

Nome ou Razão Social

ADELMO GOMES DA SILVA ME

Atividade ou Ramo de Atuação

LIVRARIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA N 07/2012
CONTRATO 95/2013

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVRARIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

9.05M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 120,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – NÃO EXISTE USO RELEVANTE DE
ENERGIA ELÉTRICA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 97 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 05

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

253100491.500-6 (IMÓVEL) 253100245.500-8
(UTILIZAÇÃO)

Endereço

AV. PROF. MORAES REGO 1235 REITORIA DA
UFPE

CNPJ

11.606.052.062-78

Nome ou Razão Social

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Atividade ou Ramo de Atuação

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Forma de Seleção do Cessionário

CONTRATO DE CONCESSÃO - CONTRATO Nº
241/2003

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Prazo da Cessão

10 ANOS

Caracterização do espaço cedido

1.158.20M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 20.925,20 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DIRETO COM A CELPE.
ÁGUA - CONTRATO DA CESSIONÁRIA COM A
COMPESA;

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 98 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 06

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0 (IMÓVEL)

Endereço

CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFPE (CECON)

CNPJ

00.360.305/0001-04

Nome ou Razão Social

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Atividade ou Ramo de Atuação

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Forma de Seleção do Cessionário

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2013 /
CONTRATO
Nº 22/2013

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

ATENDIMENTO DE POSTO DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS

Prazo da Cessão

05 ANOS

Caracterização do espaço cedido

63.36M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 3.609,90 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – NÃO HÁ INFORMAÇÕES
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 99 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 07

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

AV. DOS REITORES, S/N, CIDADE
UNIVERSITÁRIA

CNPJ

07.694.626/0001-94

Nome ou Razão Social

CASA DE FARINHA LTDA

Atividade ou Ramo de Atuação

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2014
CONTRATO 32/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

1.292 M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 22.085,07

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA - CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR DA
UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 100 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 08

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA
(CCB) CAMPUS UFPE

CNPJ

11.997.582/0001-49

Nome ou Razão Social

LIVRARIA NOTA 10 DISTRIBUIDORA DE LIVROS
LTDA

Atividade ou Ramo de Atuação

LIVRARIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 01/2010 /
CONTRATO Nº 30/2010

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVRARIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

3.94M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 56,58 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – NÃO EXISTE USO RELEVANTE DE
ENERGIA ELÉTRICA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 101 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 09

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

CENTRO DE CIÊNCIA SOCIAIS E APLICADAS
(CCSA) CAMPUS UFPE

CNPJ

11.997.582/0001-49

Nome ou Razão Social

LIVRARIA NOTA 10 DISTRIBUIDORA DE LIVROS
LTDA

Atividade ou Ramo de Atuação

LIVRARIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 10/2011 /
CONTRATO Nº 177/2011

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVRARIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

19.28M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 167,04 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 102 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 10

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE BLOCO F – 2º
PAVIMENTO - CAMPUS UFPE

CNPJ

11.997.582/0001-49

Nome ou Razão Social

LIVRARIA NOTA 10 DISTRIBUIDORA DE LIVROS
LTDA

Atividade ou Ramo de Atuação

LIVRARIAS

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 06/2012 /
CONTRATO Nº 89/2013

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIVRARIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES.

Caracterização do espaço cedido

9.45M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 61,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – NÃO EXISTE USO RELEVANTE DE
ENERGIA ELÉTRICA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 103 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 11

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) - CAMPUS UFPE

CNPJ

06.091.295/0001-35

Nome ou Razão Social

M.A. SOUZA - ME

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTAÇÃO CANTINA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 /
CONTRATO Nº 64/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES.

Caracterização do espaço cedido

135.44M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.101,25 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR DA
UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 104 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 12

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE

CNPJ

05.494.534/0001-35

Nome ou Razão Social

M.N DOS SANTOS NASCIMENTO BOMBONS

Atividade ou Ramo de Atuação

FITEIRO

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 /
CONTRATO Nº 36/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE FITEIRO

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES.

Caracterização do espaço cedido

20.61 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 175,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR DA
UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 105 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ – 13

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIA SOCIAIS E
APLICADAS (CCSA)

CNPJ

10.641.207/0001-07

Nome ou Razão Social

MOZART AQUINO DE BARROS ME

Atividade ou Ramo de Atuação

REPROGRAFIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 08/2012 /
CONTRATO Nº 126/2013

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60MESES

Caracterização do espaço cedido

44,98M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 437,52 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 106 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 14

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIA SOCIAIS E
APLICADAS (CCSA)

CNPJ

07.505.706/0001-54

Nome ou Razão Social

PAULO JOSE DE LIMA CAVALCANTI ME

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTAÇÃO

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 10/2013
CONTRATO Nº 09/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60MESES

Caracterização do espaço cedido

90.06M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.800,00 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – NÃO HÁ MEDIÇÃO SEGUNDO
PCU/UFPE
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 107 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 15

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIA SOCIAIS E
APLICADAS (CCSA)

CNPJ

07.505.706/0001-54

Nome ou Razão Social

PAULO JOSE DE LIMA CAVALCANTI ME

Atividade ou Ramo de Atuação

CAFETERIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº12/2013

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFETERIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

35.20M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.243,85 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO POR ESTIMATIVA. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 108 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 16

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIA SOCIAIS E
APLICADAS (CCSA)

CNPJ

05.300.142/0001-98

Nome ou Razão Social

PORTO LIVRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
LIMENTOS

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTOS

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 25/2009 /
CONTRATO Nº 91/2010

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE
SELF SERVICE

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

343M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.541,33 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 109 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 17

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE ARTES E
COMUNICAÇÃO (CAC)

CNPJ

05.300.142/0001-98

Nome ou Razão Social

PORTO LIVRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
LIMENTOS

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTOS

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 16/2011 /
CONTRATO Nº 58/2012

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE
SELF SERVICE

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

367.88M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.784,03 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 110 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 18

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICA
(CCB)

CNPJ

05.300.142/0001-98

Nome ou Razão Social

PORTO LIVRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
LIMENTOS

Atividade ou Ramo de Atuação

ALIMENTOS

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 15/2011
CONTRATO Nº 11/2012

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

237.68M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 1.377,58 MENSAL

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

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR
DA UFPE. A CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE ATRAVÉS
DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(ETA/UFPE). SEM CUSTOS A CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 111 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 19

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS (CTG)
2º ANDAR

CNPJ

41.087.842/0001-00

Nome ou Razão Social

SIM SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. ME

Atividade ou Ramo de Atuação

REPROGRAFIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 01/2012 /
CONTRATO Nº 81/2012

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

11.93M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 540,72 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO POR ESTIMATIVA. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 112 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 20

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

253100693.500-4 (IMÓVEL) 253100246.500-3
(UTILIZAÇÃO)

Endereço

AV. PROF. MORAES REGO, S/N, CIDADE
UNIVERSITÁRIA

CNPJ

00.000.000/3899-78

Nome ou Razão Social

BANCO DO BRASIL S/A

Atividade ou Ramo de Atuação

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Forma de Seleção do Cessionário

CONTRATO DE CONCESSÃO CONTRATO Nº
187/2009

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS

Prazo da Cessão

05 ANOS

Caracterização do espaço cedido

3.366.84M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 53.167,14 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – A CESSIONÁRIA TEM CONTRATO
DIRETO COM A CELPE
ÁGUA – A CESSIONÁRIA TEM CONTRATO DIRETO
COM A COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 113 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 21

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP
Endereço

LOCALIZADO NA ÁREA DO HOSPITAL DAS
CLINICAS CAMPUS UFPE

CNPJ

00.000.000/3899-78

Nome ou Razão Social

BANCO DO BRASIL S/A

Atividade ou Ramo de Atuação

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Forma de Seleção do Cessionário

CONTRATO DE CONCESSÃO CONTRATO Nº
81/2011

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS

Prazo da Cessão

05 ANOS

Caracterização do espaço cedido

130.32M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 11.984,57 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – A CESSIONÁRIA TEM CONTRATO
DIRETO COM A CELPE
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 114 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 22

Caracterização do imóvel
Objeto de
Cessão235100488.500-0

Identificação do Cessionário

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E
GEOCIÊNCIAS (CTG)

CNPJ

13.540..223/0001-93

Nome ou Razão Social

CANTINA BOM CAFÉ LANCHES LTDA

Atividade ou Ramo de
Atuação

ALIMENTAÇÃO

Forma de Seleção do
Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº
02/2012
CONTRATO Nº 21/2013

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS
DE CANTINA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO
ATÉ O LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço
cedido
Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ Cedente

Caracterização da Cessão

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

11.26M2 DE ÁREA ÚTIL
R$ 412,12 MENSAL
RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA
BENFEITORIAS REALIZADAS
CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A
CCBI (VALOR E TIPO)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

ENERGIA – CONSUMO POR ESTIMATIVA. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA - FORNECIDA PELA CEDENTE
ATRAVÉS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA (ETA/UFPE). SEM CUSTOS A
CESSIONÁRIA.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 115 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 21

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

TÉRREO DO CENTRO DE TECNOLOGIA E
GEOCIÊNCIAS (CTG)

CNPJ

20.445.356/0001-46

Nome ou Razão Social

ARLETE DA CONCEIÇAO LIMA ME

Atividade ou Ramo de Atuação

REPROGRAFIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 07/2014
CONTRATO Nº 113/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

11.56M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 710,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO POR ESTIMATIVA. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 116 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 22

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS)

CNPJ

19.222.468/0001-69

Nome ou Razão Social

R NASCIMENTO - ME

Atividade ou Ramo de Atuação

REPROGRAFIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 20/2013
CONTRATO Nº 42/2014

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

10.44M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 205,00 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 117 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 23

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

238100044.500-9 (IMÓVEL)

Endereço

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (CAA)

CNPJ

08.004.729/0001-48

Nome ou Razão Social

JOSE PAULO DA SILVA FILHO

Atividade ou Ramo de Atuação

REPROGRAFIA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 08/2011

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE
REPROGRAFIA

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

32.00M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 5.845,74 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – CONSUMO MEDIDO POR MEDIDOR. A
CEDENTE (UFPE) É RESSARCIDA.
ÁGUA – NÃO HÁ CONSUMO

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 118 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 24

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

253100839.500-7 (IMÓVEL) 253100840.500-2
(UTILIZAÇÃO)

Endereço

AV. PROF. MORAES REGO, S/N, CIDADE
UNIVERSITÁRIA

CNPJ

90.400.888/001-42

Nome ou Razão Social

BANCO SANTANDER S.A

Atividade ou Ramo de Atuação

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Forma de Seleção do Cessionário

LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº 02/2013
CONTRATO Nº 54/2012

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE
BANCÁRIOS

Prazo da Cessão

12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O
LIMITE DE 60 MESES

Caracterização do espaço cedido

922.71M2 DE ÁREA ÚTIL

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 14.127,49 MENSAL

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

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

RECOLHIMENTO A CONTA ÚNICA DA
UNIÃO/UFPE ATRAVÉS DE GRU

GERIDO NA CONTA ÚNICA/PROPLAN
IMOBILIÁRIO – CASO OCORRA BENFEITORIAS
REALIZADAS CESSIONÁRIOS OS GASTOS SERÃO
ABATIDOS DO ALUGUEL E INFORMADOS A CCBI
(VALOR E TIPO)
ENERGIA – A CESSIONÁRIA TEM CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DIRETO
COM A CELPE
ÁGUA – CONTRATO DIRETO COM A COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 119 - Cessão de espaço físico em imóvel da União na responsabilidade da UJ - 25

Caracterização
do imóvel Objeto
de Cessão
Identificação do
Cessionário

RIP

253100528.500-6 (IMÓVEL)

Endereço

Centro Cultural Benfica

CNPJ

13.540.559/0001-56

Nome ou Razão Social

EPARK Estacionamento Ltda

Atividade ou Ramo de Atuação

Estacionamento

Forma de Seleção do Cessionário

Caracterização
da Cessão

Licitação Tipo Concorrência Nº 08/2014
Contrato Nº 03/2015

Finalidade do Uso do Espaço
Cedido

Exploração de Serviços de Serviços de Estacionamento

Prazo da Cessão

12 Meses, Podendo Ser Prorrogado Até o Limite de 60
Meses

Caracterização do espaço cedido

1.453.94m2 de Área Útil

Valores e Benefícios Recebidos
pela UJ Cedente

R$ 6.001,00 Mensal

Tratamento Contábil dos Valores
ou Benefícios
Forma de utilização dos Recursos
Recebidos
Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Recolhimento a Conta Única da União/UFPE Através de
GRU

Gerido Na Conta Única/PROPLAN
Imobiliário – Caso Ocorra Benfeitorias Realizadas
Cessionários Os Gastos Serão Abatidos do Aluguel e
Informados a CCBI (Valor e Tipo)
Energia – Água – Não Há Consumo

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 120 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 26
Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

RIP

235100488.500-0

Endereço

Térreo do Centro de Ciências Exatas da Natureza
(CCEN)

CNPJ

70.185.400/0001-02

Nome ou Razão Social

Maria Jose Xavier de Carvalho ME

Atividade ou Ramo de Atuação

Alimentação

Forma de Seleção do Cessionário

Licitação Tipo Concorrência Nº 11/2014

Finalidade do Uso do Espaço Cedido

Exploração de Serviços de Serviços de Cantina

Prazo da Cessão

12 Meses, Podendo Ser Prorrogado Até o Limite de 60
Meses

Caracterização do espaço cedido

110.54m2 de Área Útil

Valores e Benefícios Recebidos pela
UJ Cedente

R$ 5.025,28 Mensal

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

Recolhimento a Conta Única da União/UFPE Através de
GRU

Gerido na Conta Única/PROPLAN
Imobiliário – Caso Ocorra Benfeitorias Realizadas
Cessionários os Gastos Serão Abatidos do Aluguel e
Informados a CCBI (Valor e Tipo)

Forma de Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Energia – Consumo Medido por Medidor. A Cedente
(UFPE) É Ressarcida.
Água - Fornecida Pela Cedente Através de Estação de
Tratamento de Água (ETA/UFPE). Sem Custos a
Cessionária.

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 121 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 27
Caracterização do
RIP
253100493.500-7 (imóvel)
253100248.500-4 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Campus Universitário Joaquim Amazonas S/N
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

33.781.055/0001-35

Nome ou Razão Social

Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães - FIOCRUZ

Atividade ou Ramo de
Atuação

Pesquisa

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio – Cessão de Área em comodato

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Cooperação técnica

Prazo da Cessão

Prazo indeterminado

Caracterização do espaço
cedido

Terreno de 16.252,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário – Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - uso compartilhado de energia, com reembolso à
ufpe. Consumo medido por medidor da UFPE.
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 122 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 28
Caracterização do RIP
253100490.500-0 (imóvel)
253100244.500-2 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Av. Acadêmico Hélio Ramos Nº 336 Várzea – Recife- PE
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

11.735.586/0001-59

Nome ou Razão Social

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal
de Pernambuco - FADE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Entidade privada sem fins lucrativos

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio – Cessão de Uso

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Prestar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da
universidade, prestar serviços técnicos, científicos e
administrativos à universidade e à comunidade, bem como
exercer e divulgar outras atividades visando o apoio ao
desenvolvimento técnico, científico e cultural.

Prazo da Cessão

30 anos a partir de março de 1985

Caracterização do espaço
cedido

Área de 552,00 m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 123 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 29
253100494.500-2 (imóvel)
253100250.500-5 (utilização)
Caracterização do RIP
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Endereço

Rua Antônio Curado S/N Engenho do Meio, Recife - PE
CEP 50.730-180

CNPJ

Não conseguimos identificar

Nome ou Razão Social

Clube dos Servidores da SUDENE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Não conseguimos identificar

Forma de Seleção do
Cessionário

Empréstimo

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Não conseguimos identificar

Prazo da Cessão

Cessão por tempo indeterminado

Caracterização do espaço
cedido

Área do terreno de 21.844,85m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE

309

Quadro 124 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 30
253100833.500-4 (imóvel)
253100834.500-0 (utilização)
Caracterização do RIP
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Endereço

Rua Costa Sepúlveda S/N Engenho do Meio, Recife - PE
CEP 50.730-260

CNPJ

Não conseguimos identificar

Nome ou Razão Social

Secretaria de Educação de Pernambuco

Atividade ou Ramo de
Atuação

Ensino

Forma de Seleção do
Cessionário

Cessão - empréstimo

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Escola Diário de Pernambuco

Prazo da Cessão

Cessão por tempo indeterminado

Caracterização do espaço
cedido

Área de 9.930,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 125 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 31
Caracterização do
RIP
253100492.500-4 (imóvel)
253100247.500-9 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Rua Lindolfo Collor S/N Engenho do Meio CEP 50.730-600
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

Não conseguimos identificar

Nome ou Razão Social

Caixa de Crédito dos Servidores da UFPE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Apoio aos servidores da UFPE

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Instalação da Caixa de Crédito dos Servidores da UFPE

Prazo da Cessão

30 anos

Caracterização do espaço
cedido

Área de 380,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário
Energia – Não dispomos da informação
Água – Não dispomos da informação

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 126 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 32

Caracterização
do imóvel
Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização
da Cessão

RIP

253100497.500-9 (imóvel)

253100252.500-6 (utilização)

Av. Acadêmico Hélio Ramos nº 396, Várzea, Recife - PE

Endereço

CEP 50.740-533

CNPJ

11.386.13/0001-64

Nome ou Razão Social

Associação dos Servidores da UFPE - SINTUFEPE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Associação dos Servidores

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio de Cooperação Mútua

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Apoio aos servidores da UFPE

Prazo da Cessão

Tempo Indeterminado

Caracterização do
espaço cedido

Área de 1.307,00m2

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil
dos Valores ou
Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização
dos Recursos
Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados
ao Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 127 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ – 33
236100837.500-6 (imóvel)
253100838.500-1 (utilização)
Caracterização do RIP
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Endereço

Av. Professor Luis Freire S/N Engenho do Meio Recife - PE
CEP 50.740-540

CNPJ

00.402.552/0001-26

Nome ou Razão Social

Centro Regional de Energia Nuclear - CRCN

Atividade ou Ramo de
Atuação

Pesquisas

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Área cedida em Comodato – Cooperação Técnica

Prazo da Cessão

20 Anos a partir de 15 de outubro de 1999

Caracterização do espaço
cedido

Área de 77.454,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 128 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 34
253100694.500-0 (imóvel)
253100249.500-0 (utilização)
RIP
Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Endereço

Av. Acadêmico Hélio Ramos S/N Várzea, Recife - PE
CEP 50.740-533

CNPJ

Não conseguimos identificar

Nome ou Razão Social

Departamento Regional de Educação de Pernambuco - DERE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Não conseguimos identificar

Forma de Seleção do
Cessionário

Cessão por empréstimo

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Sede dos departamentos regionais de educação

Prazo da Cessão

Prazo indeterminado

Caracterização do espaço
cedido

Área de 16.708,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 129 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 35
Caracterização do
RIP
253100861.500-7 (imóvel)
253100862.500-2 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Avenida Professor Luis Freire S/N Curado CEP 50.740-437
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

10.565.000/0001-92

Nome ou Razão Social

CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR
PAULO ROSAS

Atividade ou Ramo de
Atuação

Creche

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio entre o município do Recife e a UFPE

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Creche

Prazo da Cessão

10 anos a partir de julho de 2006

Caracterização do espaço
cedido

Área de 1.604,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 130 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 36
aracterização do
RIP
253100496.500-3 (imóvel)
253100251.500-0 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Rua Benfica Nº 150 Madalena, Recife - PE CEP 50.720-001
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

24.556.440/0001-79

Nome ou Razão Social

FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco

Atividade ou Ramo de
Atuação

Entidade de direito público sem fins lucrativos

Forma de Seleção do
Cessionário

Convênio de cooperação técnico-científica

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Não conseguimos identificar

Prazo da Cessão

Não conseguimos identificar

Caracterização do espaço
cedido

Área de 2.585,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos
Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Energia - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a CELPE
Água - contrato de fornecimento de energia elétrica entre o
cessionário e a COMPESA

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE
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Quadro 131 - Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União na Responsabilidade da UJ - 37
Caracterização do
RIP
253100835.500-5 (imóvel)
253100251.500-0 (utilização)
imóvel Objeto de
Endereço
Rua Jener De Souza Nº 130 Derby Recife -PE CEP 52.010-130
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

CNPJ

11.320.280/0001-31

Nome ou Razão Social

Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB- PE

Atividade ou Ramo de
Atuação

Sociedade civil sem fins lucrativos

Forma de Seleção do
Cessionário

Termo de permissão de uso

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Instalação da sede do IAB

Prazo da Cessão

Não conseguimos identificar

Caracterização do espaço
cedido

Área de 678,00m²

Valores e Benefícios
Recebidos pela UJ
Cedente

Não há valores recebidos

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

Não há valores recebidos

Forma de utilização dos
Recursos Recebidos

Não há valores recebidos

Forma de Rateio dos
Gastos Relacionados ao
Imóvel

Imobiliário - Correm por conta exclusiva do Cessionário
Energia – Não dispomos da informação
Água – Não dispomos da informação

Fonte : CCBI – PCU – UFPE/ C Adm – PROGEST - UFPE

8.2.3 Análise Crítica

A gestão de patrimônio realizada pela Universidade abrange as seguintes atividades:

❖
Levantamento periódico dos dados referentes às benfeitorias de cada imóvel,
junto às unidades responsáveis e agrupadas em:
➢
Reformas / Recuperações / Complementações
➢
Obras novas - Construções / Ampliações
➢
Serviços de manutenção (PCU) - Valor total investido em manutenção
predial, elétrica, hidro-sanitária e jardins)
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❖
Elaboração de Planilha detalhando cada benfeitoria e discriminando os custos
envolvidos e as áreas contempladas.
❖
Levantamento das áreas físicas dos prédios da Universidade para atualização
de área e verificação de cada benfeitoria realizada, procedendo à atualização das plantas e
elaborando Planilha de Edificações e Inventário anual dos Bens Imóveis.
Cada nova área construída é adicionada à planilha das edificações e incorporada à planilha
resumo de todos os imóveis da UFPE, onde são classificados da seguinte forma:
❖

❖

❖

Imóveis utilizados pela UFPE
➢
No Campus Universitário Joaquim Amazonas
➢
Fora do Campus Universitário Joaquim Amazonas
Imóveis cedidos a terceiros
➢
No Campus Universitário Joaquim Amazonas
➢
Fora do Campus Universitário Joaquim Amazonas
Outros Campi
➢
Campus Universitário do Agreste - Caruaru
➢
Centro Acadêmico de Vitória

Essa coleta de dados e elaboração de Planilhas serve de base para inserção das informações
por RIP no Sistema SPIUnet com todas as ocorrências e benfeitorias realizadas.
O sistema SPIUnet entretanto não permite a criação de um RIP por cada unidade acadêmica
(edificação) existente no campus, criando assim dados gerais, o que dificulta a geração de
informações individualizadas de cada prédio. Para o sistema, o campus é considerado um imóvel, e
as edificações benfeitorias.
Quanto aos prédios situados fora do campus universitário, cada um tem um RIP e são
tratados individualmente.
No que se refere à avaliação dos imóveis, em consulta à Superintendência de Patrimônio da
União, unidade Pernambuco, e sob orientação de Marta Lisboa, fomos orientados a proceder a
avaliação por meio de planilhas específicas para esse fim fornecida pelo setor de Avaliação da
própria Superintendência, o que passará a ser feito pela presente coordenação durante o corrente
ano, atualizando assim os dados constantes no SPIUnet.
Ressalta-se que tal avaliação é para efeito de cadastro no SPIUnet, conforme instrução da
SPU-PE, não sendo valores comerciais de imóveis.
Todos os imóveis discriminados no quadro 82 são de responsabilidade da união e estão sob
a responsabilidade da Universidade Federal de Pernambuco. Com relação ao imóvel cujo RIP é
253100948.500-0, denominado Anexo do CCJ (Centro de Ciências Jurídicas ), situado à Rua do
Hospício 619 Bairro da Boa Vista , Recife – PE, o mesmo era anteriormente ocupado pelo DEMEC
– Delegacia do Ministério da Educação no Estado de Pernambuco, extinta pelo Decreto nº 2890/98,
o qual foi devolvido à UFPE em 1999, aguardando ainda regularização legal de transferência.
Salientamos que através do Aviso nº 53 de 26 de fevereiro de 1999, o então Ministro da Educação
Dr. Paulo Renato Souza, apresentou pedido de cessão do referido imóvel à UFPE ao Ministro de
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Estado do Orçamento e Gestão, à época Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva. Em 19 de setembro de
2005, o então Reitor Prof. Amaro Henrique Pessoa Lins emite ofício nº 498/2005/GR, ao Gerente
Regional de Patrimônio da União – Pernambuco, à época o Dr. Paulo Geraldo Vasconcelos
Advíncola, solicitando especial atenção e providências necessárias para a cessão do referido imóvel
para a Universidade Federal de Pernambuco.

8.3

Bens Imóveis Locados de Terceiros

Quadro 132 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
Quantidade de Imóveis
Locados de Terceiros dela UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Exercício
Exercício 2014
2013
UF - PE
Σ
Σ
Caruaru –PE –Centro Acadêmico do Agreste- contr. 52/2013
01
01
Vitória
Sto. Antão-PE-Centro Acadêmico de Vitória –
contr.134/2014
01
BRASIL

Subtotal Brasil
PAÍS 1 – Brasil

02
00

01
00

00
02

00
01

EXTERIOR

Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
Fonte: PROGEST - UFPE

Análise Crítica:

1-

Centro Acadêmico do Agreste – CAA -Contrato nº 52/2013

Para dar início as atividades de implantação e funcionamento do curso de medicina em
Caruaru seria necessário ter uma área que atendesse adequadamente as necessidades do curso.
Portanto a locação do imóvel medindo 2.637,47 m2 de área à empresa Polo Comercial de Caruaru
veio atender satisfatoriamente ao objetivo.
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2- Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão – CAV – Contrato nº 134/2014

Com o início das obras da 4ª etapa do Centro Acadêmico de Vitória que compreendem
demolição de seis salas de aula, um almoxarifado, dois laboratórios e conjunto de banheiros, se fez
necessário a locação de espaço para que essas atividades acadêmicas dos cursos de Saúde Coletiva,
bem como as dos os cursos de pós-graduação especialmente, os Mestrados em Saúde Humana e
Meio Ambiente, Nutrição e o Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização de
Atenção à Saúde, não fossem prejudicadas.
Portanto, o imóvel locado com área de 976 m2 oferece área suficiente para funcionamento
dos referidos cursos nos três turnos de segunda a sábado.

320
9
9.1

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Quadro 133 – Informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação
Sigla
SIPAC

Sistema

Descrição

Sistema
Integrado de
Patrimônio,
Administração
e Contratos

O SIPAC oferece operações fundamentais
para a gestão das unidades responsáveis
pelas finanças, patrimônio e contratos da
UFRN, sendo, portanto, atuante nas
atividades meio dessa instituição. O
sistema SIPAC integra totalmente a área
administrativa desde a requisição
(material,
prestação
de
serviço,
suprimento de fundos, diárias, passagens,
hospedagem, material informacional,
manutenção de infraestrutura) até o
controle do orçamento distribuído
internamente. No SIPAC, cada unidade
administrativa possui seu orçamento e a
autorização de qualquer despesa, por
unidade, deverá ocorrer, previamente,
neste sistema, antes mesmo de ser
executada no SIAFI. Além das
requisições e do controle orçamentário, o
SIPAC controla e gerencia: compras,
licitações, boletins de serviços, liquidação
de despesa, manutenção das atas de
registros de preços, patrimônio, contratos,
convênios, obras, manutenção do campus,
faturas, bolsas e pagamento de bolsas,
abastecimento e gastos com veículos,
memorandos eletrônicos, tramitação de
processos dentre outras funcionalidades.
Por tudo isso, esse sistema representa
grande avanço para a administração

Medidas
Programadas/
Em Curso
A modernização da gestão tem sido um dos principais desafios do Contrato #11/2014
Estado Brasileiro, onde se busca a agilização e simplificação de de implantação e
processos, a transparência pública, a redução de custos e de tempo customização em
dos atos administrativos.
execução.
A UFPE teve um grande crescimento nos últimos dez anos. A
instituição passou de 20 mil para quase 40 mil alunos (32 mil na
graduação e 8 mil na pós-graduação), implantou dois novos campi
(em Caruaru e Vitória de Santo Antão), conta hoje com 95 cursos de
graduação, 172 cursos de pós-graduação (57 especializações, 67
mestrados e 48 doutorados). Dando apoio às suas atividades fim, a
UFPE conta na sua estrutura organizacional com sete pró-reitorias,
12 centros acadêmicos, 73 departamentos acadêmicos, sete órgãos
suplementares, incluindo o Hospital das Clínicas, um hospital
universitário de grande complexidade. Uma equipe de
aproximadamente 6.500 funcionários, sendo 2.500 docentes e 4.000
técnicos-administrativos. Uma grande quantidade e diversidade de
processos administrativos, em particular um processo de compras
complexo, faz parte de um ambiente desafiador do ponto de vista de
gestão. A UFPE conta ainda com uma dinâmica atividade de
construção de novas edificações, que estão sendo incorporadas a
uma área construída de 505.744 metros quadrados.
Portanto, dentro de um ambiente dessa dimensão,
complexidade e da atual taxa de crescimento, o número de operações
(transações) administrativas tem crescido e exigido, a cada dia, uma
maior agilidade. Se por um lado o sistema SIG@ (descrito em
seguida) atende as demandas acadêmicas, os processos
administrativos não contam com nenhum apoio em termos de
sistemas de informação, fazendo na maior parte dos processos uso
de planilhas eletrônicas, sem nenhum instrumento de integração
entre as várias unidades que interagem em um processo.
Justificativa
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universitária, uma vez que permite o
controle refinado dos procedimentos
administrativos, os vinculados, inclusive,
ao orçamento distribuído no âmbito
interno.

Sigla
SIGA

Sistema
Sistema de
Gestão
Acadêmica

Descrição
O SIG@ (Sistema de Informações e
Gestão Acadêmica), de propriedade da
Universidade Federal de Pernambuco, é
responsável por gerenciar os processos
institucionais de ensino, pesquisa,
extensão e gestão com o objetivo de
melhorar a eficácia destes processos.
Módulos:
- Ensino Graduação: responsável pelo
gerenciamento das informações dos
alunos, desde o seu ingresso até a sua
formatura;
- Ensino Pós-Graduação: responsável
pelo gerenciamento das informações dos
alunos, controlando os processos desde a
matrícula,
até
a
titulação;
- Pesquisa: responsável pela gestão dos
serviços que tratam das informações de
projetos e grupos de pesquisa, da
unificação do currículo Lattes, dos
programas de bolsas de pós-graduação e
do PIBIC, incluindo ainda todo o
processo
do
CONIC;
Pessoal:
responsável
pelo
gerenciamento de cargos e funções dos
servidores
públicos;
- Processo: responsável por controlar a
tramitação de processos, bem como
auxiliar a distribuição e o fluxo de

Apesar de vários encaminhamentos na tentativa de tratar o
problema nos últimos dez anos, nada de efetivo foi alcançado, dada
a complexidade das soluções a serem implementadas e do conjunto
de desafios (descritos em seguida) a serem enfrentados, ficando a
instituição sem o apoio de um sistema integrado de gestão
administrativa. A atual gestão da UFPE colocou essa ação - a
implantação de tal sistema - como uma das suas prioridades.
Medidas
Programadas/
Em Curso
Auxilia na gestão das atividades acadêmicas, promovendo maior Em uso.
eficiência, padronização e transparência aos processos que envolvem
toda a cadeia de atividades da universidade que objetiva promover
um ambiente adequado ao desenvolvimento de pessoas e à
construção de conhecimentos e competências que contribuam para a
sustentabilidade da sociedade, através do ensino, pesquisa, extensão
e gestão.
Justificativa
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processos entre os órgãos da instituição
através e envio e recebimento;
- Planejamento e Gestão: responsável
pela administração do Plano Anual de
Ação
da
Instituição;
- Patrimônio: tem como objetivo
auxiliar a gestão dos bens patrimoniais da
Universidade
- Restaurante Universitário: responsável
pelo gerenciamento dos usuários que
utilizam o Restaurante Universitário;
- Eleição: auxiliar nas eleições para
reitor da Universidade.

Sigla

Sistema

Ouve
UFPE

Sistema de
Gestão de
Ouvidoria

SIGOS

Sistema de
Gestão de
Ocorrência de
Segurança

-------

Sistema de
Gestão de
Pessoas

Medidas
Programadas/
Em Curso
Sistema de gestão de demandas para a Sistema para auxiliar a gestão de demandas da Ouvidoria Geral da Em uso.
ouvidoria da universidade.
UFPE, padronizando o atendimento e sistematização do processo,
promovendo assim celeridade e segurança.
Descrição

Gestão de ocorrências de segurança

Justificativa

Suprir as necessidades da UFPE/SSI quanto à gestão de ocorrências Em implantação.
de segurança ocorridas no âmbito da UFPE e outras instituições de
ensino superior, que atualmente é realizado de maneira não
automatizada.
Sendo assim o SIGOS 1.0 visa automatizar o registro de
ocorrências de segurança em instituições de ensino superior, além da
geração de relatórios estatísticos que permitem o monitoramento da
incidência de ocorrências de segurança nessas instituições.
Sistema que suporte a Pró-Reitoria de Dificuldades encontradas atualmente com os diversos sistemas Em planejamento de
Gestão
de
Pessoas
nas existentes, sem integração, e ainda não atende às necessidades licitação
atividades/processos de gestão dos institucionais quanto aos diversos subsistemas de gestão de pessoas,
servidores da UFPE.
quais
sejam:
-Contexto de vários sistemas governamentais sem integração.
-Quadro de Pessoal com 12.716 pessoas com diversidade de
legislação
e
vínculos
funcionais.
-Necessidade de padronização e transferência de conhecimento de
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forma institucionalizada em virtude de futuras perdas de
conhecimento decorrentes de aposentadorias (26 pessoas com tempo
para
aposentadoria
nos
próximos
5
anos)
-Melhoria da Gestão, possibilitando maior eficiência nos processos
e
procedimentos.
-Cálculos de aposentadoria e abono de permanência sem sistema
integrado
com
dados
funcionais;
-Ausência de informações em tempo real para a tomada de decisão;
-Cálculos de atrasados manuais que se torna vulnerável a erros;
-Dificuldades na emissão de relatórios e informações para a tomada
de
decisão;
-Grande número de operacionalização de cadastro funcional,
cálculos e digitações manuais o que requer mais pessoas para
operacionalizar;
-Procedimentos, normas e fluxos de processos de domínio de
alguns servidores o que pode ocorrer perda de informação com
vacâncias (aposentadorias, exonerações, etc.)

Sigla

Sistema

Descrição
Descrição

Justificativa

Sigla

Sistema

Justificativa

Pergamum

Sistema
O PERGAMUM foi adquirido, pela O Pergamum foi desenvolvido pela PUC-PR e adquirido para UFPE,
Gerenciador
FADE, em 2002/2003, da PUCPR, para pela FADE, por ter sido na época considerado o mais adequado para
das Bibliotecas gerenciar as atividades do SIB.
atender às necessidades do Sistema de Bibliotecas da UFPE. Ele é
um sistema completo, que abrange todas as atividades estratégicas
das bibliotecas desde a aquisição de obras para o acervo, até o
empréstimo e devolução. Possui diversos módulos como Aquisição,
Processamento Técnico, Circulação, Cadastro de Usuários,
Relatórios, onde estão distribuídas as atividades rotineiras dos
bibliotecários para gerência das bibliotecas. O Pergamum faz parte
de uma rede de bibliotecas em todo o país, o que facilita muito a

Medidas
Programadas/
Em Curso
Medidas
Programadas/Em
Curso

2014: Contrato de
manutenção do
sistema ainda em
processo de análise e
finalização.
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cooperação entre instituições. O processo de catalogação das obras,
por exemplo, é facilitado devido à possibilidade de cooperação e
importação de metadados de obras já catalogadas por outras
instituições, agilizando o processo.

Liferay

Sigla
Web Conf

CMS de gestão
de conteúdo do
portal
institucional da
UFPE

A tecnologia Liferay está sendo adquirida
para gerenciar a produção de conteúdo do
novo portal institucional da UFPE a ser
instalado em 2015

As crescentes necessidades de segurança, confiabilidade e robustez
dos sistemas de comunicação e informação da UFPE têm se tornado
cada vez mais intensa, ensejando uma resposta institucional
correspondente. A atual tecnologia utilizada na gestão do conteúdo
do portal institucional da UFPE tornou-se paulatinamente obsoleta
nos últimos oito anos (período do último investimento significativo
na ferramenta). Assim, a tecnologia utilizada vem se mostrando
inflexível e incompatível com os novos hardwares adquiridos dentro
do projeto de renovação do parque tecnológico institucional. Dessa
forma, após análises das soluções disponíveis no mercado
corporativo de CMS, realizado no âmbito do NTI e PROCIT,
chegou-se à conclusão de que era preciso mudar a base tecnológica
em busca de uma solução que alinhasse suporte, confiabilidade,
robustez e flexibilidade. Essa solução foi a tecnologia open source
Liferay, utilizada em diversas instituições governamentais,
customizada e adquirida a partir de adesão a uma ata específica.

Sistema

Descrição

Justificativa

Sistema de
vídeo
conferência
através da
internet (Web
Conf).

O sistema de vídeo conferência através da
internet (Web Conf) permitirá que cada
usuário estudante, professor ou técnico
tenha
a
sua
própria
sala
de
videoconferência
pela
web,
em
dispositivo móvel ou desktop.

Considerando (1) que a UFPE é uma instituição federal de ensino
superior que possui uma comunidade de aproximadamente 40.000
usuários, entre alunos, professores e funcionários; (2) que, pela
natureza de suas atividades, a comunicação intercampus,
intracampus e interinstitucional (inclusive internacional), em suas
dimensões de ensino, pesquisa e extensão, é uma ação estratégica
essencial para a UFPE; e (3) que a comunicação por
O sistema está estruturado de forma a videoconferência tem sido cada vez mais utilizada por diversas
permitir escalabilidade para múltiplos instituições de ensino superior no mundo visando à agilidade na
servidores com balanceamento de carga. troca de informações, a redução de custos com deslocamentos

Contrato #
128/2014, de
customização,
licenciamento e
implantação da
tecnologia e novo
portal em
andamento, com a
empresa SEA
Tecnologia. Previsão
de entrega em agosto
de 2015.

Medidas
Programadas/
Em Curso
Contrato #41/2014,
de customização da
tecnologia em
andamento com a
empresa Mconf.
Tecnologia LTDA
no valor de R$
40.000,00. A
instalação está em
andamento, prevista
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Assim, espera-se que o mesmo suporte
centenas ou mesmo milhares de usuários
simultaneamente, bastando adequar o
número de servidores necessários, que
podem ser físicos ou virtualizados (sendo
executados “na nuvem”).

DSpace

Software Livre,
desenvolvido
pelo
Institucional
Digital
Repository
System (projeto
colaborativo da
MIT Libraries e
a HewlettPackard
Company)

OJS

Open Journal
Systems

Fonte: NTI – UFPE

O DSpace possui natureza operacional
específica para preservar objetos digitais,
iniciativa de grande interesse da
comunidade científica. Indicado para o
desenvolvimento
de
repositórios
institucionais cujo objetivo seja a
preservação digital, com funções de
armazenamento,
gerenciamento,
preservação e visibilidade da produção
intelectual. Entre as funcionalidades do
DSpace estão: capacidade de personalizar
ou tematizar a interface do usuário,
capacidade de personalizar os metadados,
uso de padrões OAI-PMH, OpenSearch,
OpenUR, RSS, ATOM. A aplicação
DSpace pode reconhecer e gerenciar
diversos formatos de arquivos entre os
quais: Word, PDF, JPEG, MPEG e
arquivos TIFF.
O Open Journal Systems é um software
livre desenvolvido pela Universidade
British Columbia. No Brasil, foi traduzido
e customizado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia
(IBICT) e recebe o nome de Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas
(SEER). Trata-se de um software
desenvolvido para a construção e gestão
de publicações periódicas eletrônicas.

físicos, e a otimização do tempo de alunos, professores e técnicos- para conclusão em
administrativos; a adoção de um sistema de videoconferência através março de 2015.
da web (web conferência) tem se mostrado como a melhor opção em
termos de custo benefício para a oferta de um serviço universalizado
e eficiente de web conferência para a comunidade acadêmica da
UFPE. Nesse sentido, a contratação do serviço é fundamental para
que o órgão cumpra seus objetivos institucionais relacionados à
política de Informação e Comunicação da Universidade.
Os repositórios digitais podem ser considerados uma inovação no Não há contrato
gerenciamento da informação digital. Editoras, bibliotecas, arquivos
e centros de informação em vários países estão criando grandes
repositórios de informação digital, contendo diferentes tipos de
conteúdos e formatos de arquivos digitais. A Universidade Federal
de
Pernambuco
também
desenvolve
seu
Repositório
(http://repositorio.ufpe.br/). O RI está inserido no movimento
mundial de acesso aberto à produção científica. Este modelo de
gestão para documentos eletrônicos proporciona maior visibilidade à
produção intelectual da Universidade, disponibilizando para a
sociedade o resultado de suas atividades de pesquisa, criação e
inovação. O RI da UFPE tem como missão reunir, armazenar,
preservar, divulgar e garantir o acesso confiável e permanente à
produção acadêmica e científica da Universidade, em um único local
virtual.

Desenvolvido para a criação e gestão de publicações periódicas Não há contrato
eletrônicas, esta ferramenta tecnológica auxilia no processo de
gestão de conteúdos e formatos digitais com foco nas atividades de
editoração de publicações periódicas. O software OJS/SEER é
usado por mais de 1000 revistas no Brasil e recomendado pelo
CNPq e CAPES para a gestão de revistas seja na obtenção dos
recursos financeiros e também nas avaliações trienais observando-se
os diversos critérios para as revistas eletrônicas no Qualis-CAPES.
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Relação de contratos
Quadro 134 – Relação de Contratos sob Gestão do NTI
Vigência
Fornecedores
Contrato

#11/2014

#41/2014

Objeto
Contratação de Empresa
especializada em serviços
de instalação,
manutenção, capacitação,
apoio à sustentação e
suporte dos sistemas
integrados de Gestão SIG
(SIPAC/SIGAdmin)
Contratação de empresa
especializada na
implantação de um
sistema de webconferência
na Universidade Federal
de Pernambuco.

Prestação de serviços na
plataforma Liferay
Enterprise Edition
compreendendo
subscrição (suporte
#128/2014
técnico e atualização de
versões), instalação e
configuração, serviços
técnicos especializados e
ainda treinamento.
Fonte: NTI - UFPE

Período

Contrato Assinado

CNPJ

36 meses

04/Fevereiro/2014

13.406.686/0001-67

05 meses

24/Março/2014

17.466.795/0001-20

12 meses

03/Novembro/2014 05.741.114/0001-06

Denominação

SIG Software &
Consultoria em
Tecnologia da
Informação
Ltda
Mconf
Tecnologia
LTDA

SEA Tecnologia
em Informática
LTDA

Custo

Valores
Desembolsados
2014

R$1.544.640,00

R$196.200,00

R$ 40.000,00

R$ 0,00

R$ 480.100.00

R$ 0,00
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GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental

Quadro 135 - Aspectos da Gestão Ambiental
Avaliação
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis
Sim
1.
2.

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

X

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

X

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

3.

X

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

4.

Não

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

6.

X

tópicos 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
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

Fonte: PROGEST - UFPE

X
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11

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

11.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Quadro 136 – Deliberação do TCU Atendida no Exercício – Ordem 01
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014- Acórdão Nº 3436/201401
9.2.1.1
3
TCU-2ª Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, §1º, 12,
incisos I e III, da Lei nº 8443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea c, 202, incisos I e III, 243, do Regimento Interno,
em realizar a audiência do Sr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, Reitor da Universidade Federal de Pernambuco,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa quanto ao descumprimento do item 9.2
do Acórdão 6232/2013-TCU-2ª Câmara, e encaminhar à UFPE cópia da instrução da Unidade Técnica, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos:
9.2.1. adote medidas administrativas para a caracterização ou elisão dos danos decorrentes de:
9.2.1.1. recebimento dos lotes de testes/reagentes adquiridos mediante os Contratos 8/2012, 9/2012 (Pregão Eletrônico
181/2011); 72/2011 (Pregão Eletrônico 47/2011); 68/2011(Pregão Eletrônico 34/2011) e 110/2010 (Pregão Eletrônico
119/2010), sem a certificação de qualidade emitida pelo fabricante, ante o não cumprimento de exigência contratual de
indicação, nas respectivas notas fiscais, do número do lote, do prazo de validade e da anexação à nota do laudo de
qualidade, bem como sem a observância do prazo mínimo de 6(seis) meses de validade, mediante a verificação da
validade dos produtos constantes das certificações, que segundo os fornecedores, estariam em seu poder, fazendo
constar do processo de apuração, para fins de verificação do controle externo, todos os elementos considerados
essenciais para tal convicção, inclusive cópia de certificados, com a conferência com o original, de todos os lotes
indicados nas notas fiscais dos referidos contratos;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação
Hospital das Clínicas da UFPE

Código SIORG
153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte: AUDINT – UFPE
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Quadro 137 - Deliberação do TCU Atendida no Exercício – Ordem 02
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014- Acórdão Nº 3436/201402
9.2.1.2.
3
TCU-2ª Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.2.1.2. utilização indevida de testes/reagentes faturados e pagos pela UFPE, como calibradores e controladores nas
máquinas e equipamentos do Contrato 110/2010, em desacordo com o disposto na cláusula 7ª, alínea J, do mesmo
contrato;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Hospital das Clinicas da UFPE

153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento.
Fonte: AUDINT – UFPE

11.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 138 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 03
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014- Acórdão Nº 3436/2014- 9.2.1.3.
03
3
TCU-2ª Câmara
1.
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.2.1.3. não entrega dos equipamentos e insumos na forma estabelecida nos contratos:
9.2.1.3.1.
Contrato 8/2012 (Pregão Eletrônico 181/2011) – Diag Systems - Anexo II – Lote I – Bioquímica e
Imunologia – Cláusula 1ª – ‘conjunto de equipamentos em módulo, totalmente automatizados, com acesso randômico e
contínuo, que realize testes imunológicos e bioquímicos com capacidade mínima para executar 1.200(um mil e
duzentos) testes/hora com eletrólitos’;

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação
Hospital das Clinicas da UFPE
Justificativa para o seu não Cumprimento:

Código SIORG
153094
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A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte: AUDINT – UFPE

Quadro 139 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 04
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014- Acórdão Nº 3436/2014- 9.2.1.3.2
04
3
TCU-2ª Câmara
.
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação

9.2.1.3.2.Contrato 69/2011 (Pregão Eletrônico 34/2011) – Medlab Alere - Anexo I - Lote II – Hematologia –
cláusula 1ª – equipamento automatizado para realização de VHS (Hemossedimentação), com capacidade mínima de
100(cem) amostras/hora, baixo volume sanguíneo por amostra – 200ul no máximo, com capacidade para interfaceado
bidirecional e leitura de impressão automática de resultados (Sala de Hematologia); Anexo III (Hematologia) - uma
impressora a laser, licenças CAL do SQL SERVE (cliente) e 01 Software Pcanyware;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação
Hospital das Clinicas da UFPE

Código SIORG
153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte: AUDINT – UFPE
Quadro 140 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 05

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Acórdão Nº 3436/2014-TCU- 9.2.1.3.3
2ª Câmara
.
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Deliberação
05

TC-003.642/2014-3

Código SIORG
153080

Tipo
AU

Comunicação
Expedida
Of. 801/2014TCU/SECEX/PE
Código SIORG
153080
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9.2.1.3.3.Contrato 72/2011 (Pregão Eletrônico 47/2011) – Diagnocel – Lote II – Bacteriologia – 1 microcomputador.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Hospital das Clinicas da UFPE
153094
Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte: AUDINT – UFPE
Quadro 141 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 06
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014- Acórdão Nº 3436/201406
9.2.2
3
TCU-2ª Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.2.2. esgotadas as medidas administrativas constantes do item 9.2.1., encaminhe a este Tribunal informações detalhadas
acerca das providências adotadas e, caso necessário, instaure o pertinente processo de tomada de contas especial;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:
Setor Responsável pela Implementação
Hospital das Clinicas da UFPE

Código SIORG
153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 142 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 07
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC-003.642/2014Acórdão Nº 3436/201407
9.3
3
TCU-2ª Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

AU

Of. 801/2014-TCU/SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Deliberação
9.3. determinar à Secex/PE que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.2.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento:

Código SIORG
153080
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Hospital das Clinicas da UFPE

153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE instaurou Tomada de Contas Especial que se encontra em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 143 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 08
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC 033.622/2013Acórdão 7328/201308
1.6.1
0
TCU-2ª Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

DI

OF.0058/2014-TCU/SECEX-PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Conforme delegação de competência conferida pelo Relator para realização de diligência, que trata o atendimento ao
item 1.6.1 do Acórdão 7328/2013. Solicito a Vossa Magnificência que, no prazo de 30(trinta) dias a contar do
recebimento da presente comunicação, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento
Interno do TCU, encaminhe a esta Secretaria elementos que comprovem que:
-Os profissionais contratados pela Oscip Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho (IDSTP), CNPJ
01.515.459/0001-90, atual IDS, no período de 2008 a 2011, atendiam aos requisitos dos cargos (formação profissional
e experiência) previstos no TP 001/2008; lotação dos profissionais disponibilizados e escala de trabalho, freqüências
dos profissionais atestadas pelos respectivos chefes dos setores nos quais os profissionais foram lotados no período de
2008 a 2011; despesas relativas a equipamentos, cujos valores foram levados à conta do Termo de Parceria, observados
os limites indicados no Termo, bem como avaliação feita pela UFPE de que o Hospital das Clínicas se beneficiou com
tais despesas e que as aquisições se deram com preços compatíveis aos praticados no mercado.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Hospital das Clínicas da UFPE

Código SIORG
153094

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Encaminhado ao TCU justificativa e documentação através do ofício 202/2014-GR
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 144 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 09
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
09

Processo
TC 020.830/20149

Acórdão
Of. 0582/2014TCU/SecexAdmin

Item

Tipo

6

DI

Comunicação Expedida
Of. 0582/2014TCU/SecexAdmin
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Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Informo a Vossa Magnificência que o TCU, em cooperação com o Instituto Rui Barbosa e com Tribunais de Contas
Estaduais e Municipais, iniciou trabalho com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre governança pública
e gestão das aquisições nas organizações públicas das esferas Estadual e Municipal, e sobre governança pública em
âmbito nacional.
6. Solicito a Vossa Magnificência que, no período de 1/09/2014 a 30/09/2014, encaminhe resposta ao questionário
“Perfil de Governança Pública e das Aquisições – Ciclo 2014”, por meio do site do TCU.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitor de Gestão Administrativa

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Resposta enviada pelo site do TCU (www.tcu.gov.com.br/perfilgov) no dia 27/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 145 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 10
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
10
9.1.1
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/Sefti

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1 recomendar ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais – Dest, à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SLTI/MP, ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, à Secretaria Geral da Presidência do
Tribunal de Contas da União – Segepres/TCU, à Diretoria Geral da Câmara dos Deputados e à Diretoria Geral do
Senado Federal que:
9.1.1. estabeleçam mecanismos permanentes de interlocução e compartilhamento de estratégias, ações e produtos no
sentido de maximizar o aproveitamento de soluções elaboradas por um órgão governante superior (OGS), tais como
guias, manuais, entre outros, pelos demais OGS, com objetivo de alcançar maior eficiência e celeridade na melhoria
dos processos e estruturas das organizações sob sua respectiva jurisdição;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 146 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 11
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
11
9.1.2
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/Sefti
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.2 estabeleçam estratégias e ações de sensibilização da alta administração das organizações sob sua jurisdição
quanto ao tema governança de TI, com o objetivo de orientar tais responsáveis acerca de seu papel na avaliação,
direção e monitoramento da gestão e o uso da tecnologia da informação;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 147 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 12
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
12
9.1.3
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/Sefti

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.3 orientar as unidades sob sua jurisdição a avaliar previamente a viabilidade de projetos de TI, incluindo, entre os
objetos de análise, a verificação do custo/benefício do projeto, a exemplo do processo EDM02 – Assegurar a Entrega
de Benefícios do Cobit 5;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 148 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 13
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
13
9.1.4.1
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.4. orientem as organizações sob jurisdição a respeito da importância da adoção das seguintes práticas relativas ao
planejamento de TI e seu acompanhamento:
9.1.4.1. atribuição de responsáveis pelo alcance dos objetivos e metas de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 149 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 14
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
14
3.051/2014-TCU/ Plenário 9.1.4.2
023.050/2013-6
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.4.2. definição de responsáveis pela aferição dos indicadores de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 150 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 15
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
15
9.1.4.3
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.4.3. disponibilização de indicadores de indicadores estratégicos para acompanhamento por parte da alta
administração, mediante relatórios ou sistemas específicos;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 151 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 16
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
16
3.051/2014-TCU/ Plenário 9.1.4.4
023.050/2013-6
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.4.4. estabelecimento de instrumentos de acompanhamento, a exemplo de: sistemas, reuniões periódicas, relatórios;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 152 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 17
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
17
9.1.4.5
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.4.5. definição de ações específicas para quando as metas de TI não forem alcançadas, a exemplo de: discussão em
reuniões, escalamento, elaboração de planos de tratamento;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 153 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 18
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
18
3.051/2014-TCU/ Plenário 9.1.4.6
023.050/2013-6
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.4.6. divulgação interna e externa do alcance das metas de TI, ou os motivos de elas não terem sido alcançadas.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 154 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 19
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
19
9.1.5
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.5. normatizem a obrigatoriedade de que todas as organizações sob sua jurisdição gerenciem os riscos de TI a que
estão sujeitos, por meio de um processo formal;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 155 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 20
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
20
9.1.6
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.6. promovam ações de sensibilização e capacitação dos gestores das organizações sob sua jurisdição quanto à
gestão de riscos de TI, com o objetivo de orientá-los sobre a identificação, análise, tratamento e comunicação dos
riscos a que a instituição está sujeita;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 156 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 21
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
21
9.1.7
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.7. orientem as unidades sob sua jurisdição no sentido de aprimorar os respectivos processos de gestão de orçamento
e de custos de TI, a exemplo do disposto no processo APO06 – Gerenciar orçamento e custos do Cobit 5, com vistas a
permitir a visualização e o acompanhamento da evolução dos custos diretos e indiretos de TI, incluindo, por exemplo,
os custos ligados a recursos humanos (remuneração, treinamento, etc.) e infraestrutura;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 157 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 22
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
22
9.1.8
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/Sefti

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.8. elaborem modelo de custos de TI, para servir de referência para as organizações jurisdicionadas, baseado na
definição dos serviços prestados, de forma a tornar a alocação de custos aos serviços de TI identificável, mensurável e
previsível, a exemplo do previsto na prática APO06.04 – Modelar e alocar custos do Cobit 5.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

340

Quadro 158 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 23
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC –
3.051/2014-TCU/
23
9.2
023.050/2013-6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

CO

OF 0879/2014/TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ e à secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP que publiquem periodicamente os resultados das
avaliações acerca do alcance dos objetivos e metas dispostos nos respectivos planos estratégicos de TI para o setor
jurisdicionado, propiciando ampla transparência aos resultados atingidos.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 159 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 24
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

24

Item

TC 008.234/2013- Acórdão 717/2014-TCU9.1
2
2ª Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
CO

Comunicação Expedida
Of.0332/2014-TCU/SECEX-PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo
Relator em:
9.1 Aprovar o plano de ação apresentado pela UFPE com vistas a sanar as falhas identificadas nos processos que
integram o sistema de manutenção predial existente na instituição e em outros processos que interferem no referido
sistema;

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento

341
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 160 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 25
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

25

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

TC
008.234.20132

Acórdão 717/2014TCU-2ª Plenário

9.2

CO

Of.0332/14-TCU/SECEXPE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.2 Aprovar o plano de monitoramento sugerido pela SECEX-PE e descrito resumidamente e descrito resumidamente
no quadro abaixo, a fim de que seja acompanhada e avaliada a efetiva implantação das medidas constantes no plano de
ação trazido aos autos pela UFPE.

Planejamento das
Ações de
Monitoramento
Ação de
Monitoramento 1
Ação de
Monitoramento 2
Ação de
Monitoramento 3
Ação de
Monitoramento 4

Plano de Monitoramento – quadro resumo
Período Provável de
Quantidade estimada de dias úteis
Realização

Quantidade de
Auditores

Realizada

-

-

Entre maio/2014 e
agosto/2014
Entre maio/2015 e
agosto/2015
Entre fevereiro/2016 e
maio/2016

Planejamento – 10, Execução – 20,
Relatório - 10
Planejamento – 10, Execução – 20,
Relatório - 10
Planejamento – 10, Execução – 20,
Relatório - 10

2
2
2

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Plano de ação encaminhado ao TCU – providencias em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

342
Quadro 161 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 26
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Ofício 1358/2014-TCU/
TC 019.316/201419.1
SECEX-PE
3
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
26

Tipo

Comunicação Expedida

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Trata-se de prestação de contas anual referente ao exercício de 2013 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
autuada com fundamento no art. 13 da Resolução TCU 259/2014.
Com vistas a dar clareza à institui o exame será feito por itens, na seguinte ordem:
I – Avaliação da conformidade das peças que compõem o processo;
II – Processos conexos e contas de exercícios anteriores;
III – Avaliação do planejamento de ação e dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, com ênfase na
autuação dos docentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
IV – Avaliação da gestão de pessoas;
V – Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário da UJ;
VI- Avaliação da estrutura e da atuação da Auditoria Interna.
19. À vista dos elementos constantes dos autos, pode o desempenho da gestão da UFPE ser considerado satisfatório,
tendo sido observadas deficiências na gestão do patrimônio imobiliário, na atuação da Auditoria Interna da Unidade e
deficiências na gestão de pessoas.
19.1. As falhas relativas à gestão de patrimônio já se encontram em monitoramento por parte da Secex/PE, conforme
relatado nos itens II e V desta instrução.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 162 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 27
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Ofício 1358/2014-TCU/
TC 019.316/201419.2
SECEX-PE
3
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
27

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Deliberação

Tipo

Comunicação Expedida

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG
153080

343
19.2. As deficiências relativas à atuação da Auditoria Interna da Unidade foram dadas a conhecer à UFPE, para adoção
das medidas cabíveis, e estão sendo tratadas, também, no âmbito da Secretaria de Controle Externo da Educação,
Cultura e Desportos (SecexEduc), como subsidio para a elaboração do Relatório Sistêmico da Função Educação
(FiscEducação) de 2013, conforme item 9.3 do Acórdão 3388/2013-TCU-Plenário (itens I e VI desta instrução).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete do Reitor

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A AUDINT/UFPE possui um planejamento para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 163 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 28
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Ofício 1358/2014-TCU/
TC 019.316/201419.3
SECEX-PE
3
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
28

Tipo

Comunicação Expedida

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
19.3. As deficiências relativas à gestão de pessoas, tratadas nos itens 17.16 a 17.58 desta instrução, podem
comprometer a capacidade da UFPE em atingir os resultados e benefícios esperados para a sociedade, apontando para a
necessidade de se recomendar à entidade, objetivando aperfeiçoar os seus sistemas de governança e gestão de pessoal,
que avalie a oportunidade e conveniência de adotar as seguintes medidas:
a) Atribuir a algum dos conselhos da Universidade ou a comissões já instituídas a competência da assessorar a
administração na gestão de pessoas da UFPE abrangendo servidores técnico/administrativo;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 164 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 29
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

344

29

TC 019.316/2014-3

Ofício 1358/2014-TCU/
SECEX-PE

19

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
b) Realizar ações para identificar potenciais líderes, orientadas pelo mapeamento das competências existentes e
desejadas;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 165 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 30
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
Ofício 1358/2014-TCU/
30
19
TC 019.316/2014-3
SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DI

Comunicação Expedida
Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
c) Instituir banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao exercício de cargos em comissão de
natureza gerencial;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 166 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 31
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU

Código SIORG
153080

345
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

31

TC 019.316/2014-3

Ofício 1358/2014-TCU/
SECEX-PE

19

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
d) Realizar levantamento de necessidade de capacitação para a alta administração e para ocupantes de cargos
eletivos;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 167 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 32
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Ofício 1358/2014-TCU/
TC 019.316/201419
SECEX-PE
3
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
32

Tipo

Comunicação Expedida

DI

Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
e) Adotar avaliação de desempenho que abranja membros da alta administração, bem como que contenha
indicadores que avalie o cumprimento das metas individuais dos servidores associadas a metas institucionais,
de modo a desenvolver acultura orientada a resultados, considerando o referencial de governança aplicado à
pratica de avaliação de desempenho;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

346
Quadro 168 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 33
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC 019.316/2014- Ofício 1358/2014-TCU/
33
19
3
SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DI

Comunicação Expedida
Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
f) Implementar processo de seleção para as funções e cargos de natureza gerencial, com base no principio da
impessoalidade, assegurando a avaliação dos perfis de competência dos candidatos, a transparência e a
concorrência, exigindo, para os cargos eletivos, o cumprimento de capacitação na área gerencial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Pessoas

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 169 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 34
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC 019.316/2014- Ofício 1358/2014-TCU/
34
19
3
SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DI

Comunicação Expedida
Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
19.4. Objetivando o monitoramento da aderência da UFPE às recomendações, cabe propor determinação à UFPE para
que encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem adotadas em relação as recomendações
que o órgão decidiu implementar, os respectivos prazos e os responsáveis, bem como justificativa a respeito das
recomendações que decidiu não adotar.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

347
Quadro 170 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 35
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo
Acórdão
Item
TC 019.316/2014- Ofício 1358/2014-TCU/
35
19
3
SECEX-PE
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DI

Comunicação Expedida
Of 1358/2014-TCU/ SECEX-PE
de 29/10/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
.
19.5. No que se refere à conformidade das contas, cabe ressalva às contas do Reitor da UFPE, Sr. Anísio Brasileiro de
Freitas Dourado, pela intempestividade no cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 1161/2013 – TCU - Plenário (itens
14.6 e 14.7 desta instrução. Para os demais gestores inseridos no Rol de Responsáveis de peça 6, cabe o julgamento das
contas pela regularidade.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui um planos de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 171 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 36
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
36

Processo
TC-019.316/20143

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.1

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
1. Notifico à Universidade Federal de Pernambuco, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 7824/2014-TCU1° Câmara, sessão de 2/12/2014, por meio do qual o Tribunal apreciou o processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS TC
019.316/2014-3, que trata de Contas Ordinárias do Exercício 2013 dessa UFPE, e decidiu:
a)

com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU,
em julgar regulares com ressalva as contas de Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, dando-lhe quitação;
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I,
143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos
responsáveis indicados no item 1.1, com exceção do mencionado na alínea anterior, dando-lhes quitação
plena;
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c) adotar as medidas consignadas nos itens a seguir:
1.7. recomendar à UFPE, no que se refere à gestão de pessoas, que avalie a conveniência e a oportunidade de:
1.7.1. atribuir a algum dos conselhos da Universidade ou a comissões já instituídas a competência de assessorar a
administração na gestão de pessoas da UFPE abrangendo servidores técnico/administrativo
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 172 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 37
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

37

TC-019.316/20143

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.2

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
1.7.2. realizar ações para identificar potenciais líderes, orientadas pelo mapeamento das competências existentes e
desejadas;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 173 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 38
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU

Código SIORG
153080

349
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
38

Processo
TC-019.316/20143

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.3

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
1.7.3. instituir banco de talentos que facilite a identificação de candidatos ao exercício de cargos em comissão de
natureza gerencial;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 174 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 39
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

39

TC-019.316/20143

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.4

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
1.7.4. realizar levantamento de necessidade de capacitação para a alta administração e para ocupantes de cargos
eletivos;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 175 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 40
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

40

TC-019.316/20143

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.5

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
1.7.5. adotar avaliação de desempenho que abranja membros da alta administração, bem como que contenha
indicadores que avalie o cumprimento das metas individuais dos servidores associadas a metas institucionais, de modo
a desenvolver a cultura orientada a resultados, considerando o referencial de governança aplicado à prática de
avaliação de desempenho;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 176 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 41
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
41

Processo
TC-019.316/20143

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.7.6

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
1.7.6. implementar processo de seleção para as funções e cargos de natureza gerencial, com base no princípio da
impessoalidade, assegurando a avaliação dos perfis de competência dos candidatos, a transparência e a concorrência,
exigindo, para os cargos eletivos, o cumprimento de capacitação na área gerencial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 177 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 42
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

42

TC-019.316/20143

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.8

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
1.8. determinar à UFPE que encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem adotadas em
relação as recomendações atinentes à governança de gestão de pessoas que o órgão decidiu implementar, os
respectivos prazos e os responsáveis, bem como justificativa a respeito das recomendações que decidiu não adotar;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em dezembro de 2014, a Universidade encontrava-se em fase discussão do novo Estatuto, no qual poderia abranger
alguns pontos que poderia subsidiar as ações para atendimento as recomendações do TCU. Desta forma, neste período,
encontrava-se em elaboração o Plano de Ação, visando atender as recomendações contidas no Acórdão nº7.824/2014 –
TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 178 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 43
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

43

TC-019.316/20143

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

ACÓRDÃO 7824/2014TCU-1° Câmara

1.9

DI

Of. 1538/2014-TCU/SECEX-PE

352

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
1.9. recomendar à UFPE que, quando da adoção da recomendação expedida pela CGU a respeito de pagamentos a
servidores de valores acima do teto constitucional, cujas rubricas e composição do abate teto são parametrizados pelo
SIAPE, assegure o contraditório e ampla defesa aos interessados, considerando o teor da Súmula Vinculante 03 do
STF;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Todas as rubricas pertinentes à folha de pagamento do pessoal da UFPE estão submetidas ao teto remuneratório
previsto no Art. 37 inciso IX da Constituição Federal.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 179 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 44
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.1
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
44

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas
pelo Relator, em:
9.1. recomendar à Universidade Federal de Pernambuco que:
9.1.1. elabore e aprove formalmente um processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, a exemplo das
boas práticas contidas no capítulo 3 do guia de referência da implementação do Cobit 5, que contemple pelo menos o
seguinte (parágrafos 59-69):
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 180 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 45
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.1.1
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
45

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.1.1. definição de papéis e responsabilidades voltadas especificamente para a melhoria da governança de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 181 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 46
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

46

Item

TC ACÓRDÃO Nº 753/2014 9.1.1.2
022.075/2013-5
– TCU – Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.1.2. realização de diagnósticos ou autoavaliações de governança e de gestão de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 182 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 47
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.1.3
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
47

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.1.3. definição e acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para alcançá- las, com base
em parâmetros de governança, necessidades de negocio e riscos relevantes;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 183 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 48
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.2
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
48

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.2. aperfeiçoe a implementação do Comitê de Tecnologia da Informação no sentido de assegurar o seu
funcionamento permanente e periódico, bem como a efetiva alocação de representantes de áreas relevantes para o
negócio da entidade, à semelhança das orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO01.01 – Define the
organisational structure, atividades 7 e 8, em atenção à iniciativa estratégica 3.1 da Estratégia Geral de TI de 20132015 do Sisp e em consonância com o disposto no item 9.2.1 do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário (parágrafos 70-75);
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Justificativa para o seu não Cumprimento:

Código SIORG
153101

355
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 184 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 49
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.3.1
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
49

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.3. estabeleça formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário e
com base nas boas práticas contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 (parágrafos 78-83):
9.1.3.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de negócio;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 185 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 50
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

50

TC ACÓRDÃO Nº 753/2014 9.1.3.2
022.075/2013-5
– TCU – Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.3.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

356
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 186 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 51
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

51

TC ACÓRDÃO Nº 753/2014 9.1.3.3
022.075/2013-5
– TCU – Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.3.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada indicador definido;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 187 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 52
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

52

Item

TC ACÓRDÃO Nº 753/2014 9.1.3.4
022.075/2013-5
– TCU – Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.3.4. mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

357
Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 188 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 53
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.3.5
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
53

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.3.5. mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 189 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 54
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.4
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
54

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.4. realize auditorias periódicas na área de tecnologia da informação da entidade, em especial no que diz respeito à
avaliação da governança de TI, dos sistemas de informação e de suas bases de dados, da segurança da informação e das
aquisições de bens e serviços de TI, em consonância com o disposto no item 9.10.2 do acórdão 1.233/2012-TCUPlenário (parágrafos 86-87);
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento

358
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 190 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 55
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.5
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
55

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.5. estabeleça processo de planejamento estratégico de TI que contemple, pelo menos, as práticas descritas nos itens
9.1.2.1 a 9.1.2.6 do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário, em atenção ao art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967 e em
consonância com o item 9.1.2 do referido Acórdão (parágrafos 101-105).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 191 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 56
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.6.1
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
56

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

359
Descrição da Deliberação
9.1.6. faça constar do plano diretor de TI, em consonância com o art. 6º, inciso I, do Decreto-Lei 200/1967 e com o
Guia SISP de elaboração do PDTI, pelo menos os seguintes elementos (parágrafos 107-109):
9.1.6.1. desdobramento das diretrizes estabelecidas em planos estratégicos, a exemplo do plano estratégico institucional
e do plano estratégico de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 192 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 57
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.6.2
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
57

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.6.2. vinculação das ações de TI (atividades e projetos) a indicadores e metas de negócio;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 193 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 58
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
58

Processo

Acórdão

TC -

ACÓRDÃO Nº

Item

Tipo

9.1.6.3

NO

Comunicação Expedida
OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

360
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
022.075/2013-5

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.6.3. vinculação das ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 194 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 59
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.6.4
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
59

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.6.4. vinculação entre as ações de TI priorizadas ao orçamento de TI;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 195 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 60
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU

Código SIORG
153080

361
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.6.5
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
60

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.6.5. quantitativo necessário (ideal) para a força de trabalho em TI.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 196 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 61
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.7
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
61

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.7. realize avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal do setor de TI, de forma a delimitar as necessidades de
recursos humanos necessárias para a gestão e operação das atividades de TI da instituição, à semelhança das orientações
contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing, atividade 1, em
consonância com o item 9.2.2 do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário (parágrafos 115-117).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

362

Quadro 197 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 62
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.8
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
62

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.8. elabore, aprove e acompanhe a execução de um plano anual de capacitação do pessoal do NTI, de forma a prover
e aprimorar o conhecimento necessário para a gestão de TI, à semelhança das orientações contidas no Cobit 5, Prática
de Gestão APO07.03 – Maintain the skills and competencies of personnel, atividades 4 e 5, em consonância com o item
9.9.1 do acórdão 1.233/2012- TCU-Plenário (parágrafos 119-120).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 198 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 63
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.9
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
63

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.9. elabore, publique e mantenha atualizado catálogo de serviços de TI da entidade, à semelhança das orientações
contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO09.02 – Catalogue IT-enabled services (parágrafos 130-131).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Justificativa para o seu não Cumprimento:

Código SIORG
153101

363
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 199 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 64
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.10
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
64

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.10. estabeleça formalmente acordos de nível de serviço entre o setor de TI e as áreas internas da instituição, à
semelhança das orientações contidas na seção 6.1.2 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008 (parágrafos 133-134).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 200 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 65
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.11
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
65

TC 022.075/2013-5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.11. implemente processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de serviço
sejam entregues para os clientes internos de TI de acordo com as prioridades do negócio e dentro do orçamento
estabelecido, à semelhança das orientações contidas na seção 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008 (parágrafos
136-137).

364
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 201 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 66
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.12
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
66

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.12. elabore e execute processo de gestão de continuidade dos serviços de TI, segundo as orientações contidas no
Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response (parágrafos 140-142).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 202 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 67
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.13
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
67

TC 022.075/2013-5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG
153080

365
Descrição da Deliberação
9.1.13. elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio da instituição, de forma a
minimizar os impactos decorrentes de falhas, desastres ou indisponibilidades significativas sobre as atividades da
entidade, à semelhança das orientações contidas na seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7
da ABNT NBR 15999-1:2007 e no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and implement a business continuity response, em
atenção às disposições contidas na NC – DSIC/GSI/PR 6/IN01, de 11 de novembro de 2009, e em consonância com o
item 9.2 do acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário (parágrafos 144-145).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 203 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 68
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.14
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
68

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.14. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação da entidade, à semelhança das orientações contidas
na seção 7.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets, em atenção ao
disposto na NC – DSIC/GSI/PR 10/IN01, de 30 de janeiro de 2012 (parágrafos 147-148).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 204 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 69
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU

Código SIORG
153080

366
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.15
753/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
69

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

NO

OF. 0329/2014 – TCU –
SECEX/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.15. elabore e aprove formalmente a política de controle de acesso a informações e recursos de TI, com base nos
requisitos de negócio e de segurança da informação da entidade, à semelhança das orientações contidas na seção 11.1.1
da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao item 2.6 da NC – DSIC/GSI/PR 7/IN01, de 6 de maio de 2010, e
em consonância com o item 9.2 do acórdão 1.603/2008-TCU-Plenário (parágrafos 150-151).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 205 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 70
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.16
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
70

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.16. implante programas de conscientização e treinamento em segurança da informação no âmbito da entidade, à
semelhança das orientações contidas na seção 8.2.2 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao disposto na
seção 3.2.5 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13 de outubro de 2008 (parágrafos 153-154).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

367
Quadro 206 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 71
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.17
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
71

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.17. elabore e implemente processo de gestão de riscos de segurança da informação, à semelhança das orientações
contidas na seção 4 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao disposto na NC – DSIC/GSI/PR 4/IN01, de
15 de fevereiro de 2013 (parágrafos 156-157).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 207 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 72
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.18
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
72

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.18. elabore e aprove formalmente a Política de Segurança da Informação e Comunicações da entidade, que deve
contemplar, em especial, os elementos estabelecidos no item 5.3 da NC – DSIC/GSI/PR 3/IN01, 30 de junho de 2009,
e na seção 5.1.1 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao art. 5º, inciso VII, da NC – GSI/PR 1/2008
(parágrafos 159-160).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações

Código SIORG
153101

368
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
`Providências em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 208 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 73
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.19
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
73

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.19. designe formalmente área ou pessoa responsável pela segurança da informação e comunicações da entidade, à
semelhança das orientações contidas no item 6.1.3 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao art. 5º, inciso
IV, da NC – GSI/PR 1/2008 c/c o item 5.3.7.2 da NC – DSIC/GSI/PR 3/IN01, de 30 de junho de 2009 (parágrafos 166167).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 209 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 74
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.20
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
74

TC 022.075/2013-5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.20. elabore e execute processo de gestão de incidentes de segurança da informação, bem como institua
formalmente equipe específica para tratar dos incidentes dessa natureza, à semelhança das orientações contidas na
seção 13 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao item 3.2.7 da NC – DSIC/GSI/PR 2/IN01, de 13 de
outubro de 2008 (parágrafos 170-171).

369
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 210 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 75
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.21
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
75

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.21. institua formalmente equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, à semelhança das
orientações contidas na seção 13 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao art. 5º, inciso V, da NC –
GSI/PR 1/2008 e às disposições contidas na NC – DSIC/GSI/PR 5/IN01, de 14 de agosto de 2009 (parágrafos 173174).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 211 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 76
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.22
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
76

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

370
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.22. implante formalmente processo de contratação de soluções de TI, adequando o processo definido na IN –
SLTI/MP 4/2010 ao contexto da entidade, em consonância com o item 9.2.9.9 do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário
(parágrafos 176-178).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 212 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 77
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.23
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
77

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.23. institua Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações da UFPE, à semelhança das orientações
contidas no item 6.1.2 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, em atenção ao art. 5º, inciso VI, da NC – GSI/PR 1/2008
c/c o item 5.3.7.3 da NC – DSIC/GSI/PR 3/IN01, de 30 de junho de 2009 (parágrafos 163-164).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 213 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 78
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU

Código SIORG
153080

371
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.1.24
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
78

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.24. implante formalmente processo de gestão de contratos de soluções de TI, adequando o processo definido na IN
– SLTI/MP 4/2010 ao contexto da entidade, em consonância com o item 9.2.9.9 do acórdão 1.233/2012-TCU-Plenário
(parágrafos 180-182).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 214 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 79
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.2
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
79

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.2. determinar a Universidade Federal de Pernambuco que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios vindouros
informações específicas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à governança de
TI, conforme orientações contidas no item 7 e seus subitens do Anexo Único da Portaria-TCU 175/2013.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

372
Quadro 215 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 80
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.3
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
80

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.3. alertar a administração da Universidade Federal de Pernambuco sobre os riscos atinentes à contratação de bens e
serviços de TI, elencados no item 28 da proposta de deliberação, a que está exposta ao não adotar adequadamente as
boas práticas utilizadas como parâmetro de avaliação, bem como as recomendações exaradas nos acórdãos de
referência;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
UFPE possui plano de ação para atendimento as determinações
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 216 - Situação das Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – Ordem 81
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

ACÓRDÃO Nº
9.4
3.051/2014 – TCU –
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
81

TC 022.075/2013-5

Tipo

Comunicação Expedida

TC

Of. 0879/2014-TCU/SEFTI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Cientes da recomendação
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Cientes da recomendação
Fonte AUDINT - UFPE

373

11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 217 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 01
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
01

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 005, 007, 008 - Recomendação 4:
Promover melhorias nos sistemas de informação (implementar novas funcionalidades nos sistemas e/o adquirir e
implantar novos sistemas), inclusive com definição de procedimentos que garantam que esses sejam devidamente
atualizados, de modo a permitir o acompanhamento e mensuração das atividades docentes (ensino, pesquisa, extensão),
utilização da infraestrutura (ocupação das salas, etc) e índices de aproveitamento escolar (retenção, evasão, tx sucesso,
etc).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento - DAP

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Visando aprimorar o processo de gerenciamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, estão sendo
implementadas diversas melhorias no sistema Sig@, como por exemplo, a alocação associada da disciplina, do horário,
do professor e da sala de aula. Esta mudança permitirá o acompanhamento da taxa de ocupação das salas de aulas,
possibilitando o gestor conhecer como as salas estão sendo utilizadas, quais os tipos e a situação de cada sala e agir no
gerenciamento de manutenção e distribuição do espaço físico. Além disso, foram feitas mudanças no PAAD/RAAD,
permitindo a visualização das atividades docentes, uma vez que detalhará todas as atividades do docente, seja com
ensino, pesquisa, extensão, produção e gestão.
Informamos, ainda, que os índices de aproveitamento escolar são utilizados e analisados pela UFPE e que através da
melhoria dos sistemas como Sig@ e caderneta eletrônica será possível um melhor acompanhamento desses índices
pelas diversas Pró-Reitorias da UFPE e especialmente pela PROAES.
Diante do exposto, observa-se que a UFPE buscou atender a referida recomendação, através da realização de melhorias
no sistema e controle das atividades de ensino, pesquisa e extensão. É possível visualizar as mudanças propostas no
manual do PAAD/RAAD, em anexo.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ajuste no sistema para a o controle
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 218 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 02
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
02

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.4 - Recomendação 3:
Tendo em vista a atual impossibilidade de acesso direto dos gestores da UFPE aos sistemas de informação
governamentais que informam vínculos societários ou empregatícios dos docentes, assim como os prejuízos que estes
vínculos ocasionam ao desempenho medido através de carga didática, produção científica e custo de formação dos
alunos, adotar mecanismos de acompanhamento regular das informações correlacionadas aos vínculos em questão, por
meio de indicadores setoriais desagregados por curso e por departamento, a exemplo de: carga didática semestral por
docente e média do departamento; proporção de docentes segundo categoria de carga didática; total e proporção de
professores sem turmas vinculadas; média de turmas por professor; número de alunos em turmas com o professor
(inclusive em turmas com mais de um professor); produtividade aluno x hora.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos - CACE

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 18/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Visando aprimorar o processo de gerenciamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, estão sendo
implementadas diversas melhorias no sistema Sig@, como por exemplo, a alocação associada da disciplina, do horário,
do professor e da sala de aula. Esta mudança permitirá o acompanhamento da taxa de ocupação das salas de aulas,
possibilitando o gestor conhecer como as salas estão sendo utilizadas, quais os tipos e a situação de cada sala e agir no
gerenciamento de manutenção e distribuição do espaço físico. Além disso, foram feitas mudanças no PAAD/RAAD,
permitindo a visualização das atividades docentes, uma vez que detalhará todas as atividades do docente, seja com
ensino, pesquisa, extensão, produção e gestão.
Diante do exposto, observa-se que a UFPE buscou atender a referida recomendação, através da realização de melhorias
no sistema e controle das atividades de ensino, pesquisa e extensão. É possível visualizar as mudanças propostas no
manual do PAAD/RAAD, em anexo.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 219 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 03
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080

375

Ordem
03

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.7

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.7 - Recomendação 2:
Notificar expressamente os professores do Departamento de Engenharia de Produção para que se abstenham de
designar alunos de pós-graduação para ministrar aulas nas disciplinas de graduação em substituição aos mesmos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Engenharia de Produção

153099

Síntese da Providência Adotada
Segue em anexo o Oficio de Nº 021/2014-DEP, em que os professores do Departamento de Engenharia de Produção
tomaram ciência desta recomendação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Professores cientes da recomendação
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 220 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 04
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
04

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.8 - Recomendação 1:
Verificar a existência de histórico de participação de docentes do Departamento de Engenharia de Produção em regime
de dedicação exclusiva em gerência ou administração de sociedade privada, a qual é vedada pelo art. 117, X, da Lei nº
8.112/90 e, em caso positivo, apurar a regularidade das atividades e a eventual existência de responsabilidade no
exercício de atividades incompatíveis com o cargo e regime de trabalho dos docentes. Atentar para o fato de que a
contagem do período prescricional só inicia a partir da ciência dos gestores quanto à ocorrência dos fatos, já que o
gestor não tinha acesso aos sistemas de informação governamentais utilizados para detectar os vínculos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos - CACE

Código SIORG
153105

376
Síntese da Providência Adotada
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 18/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos as informações anteriormente prestadas quanto a analise por parte da CACE em atendimento aos
questionamentos formulados pela Controladoria Geral da União – CGU, em relação à vinculação dos docentes do
Departamento de Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia e Geociência a empresas sob diversas formas de
atuação em descumprimento ao artigo 117, inciso X da Lei nº 8.112/90 temos a informar que a Comissão de
Acumulação de Cargos e Empregos – CACE, analisou à luz do Relatório de Auditoria de nº 201205397, da
Controladoria Geral da União – CGU, solicitando a documentação dos que apresentavam alguma possível vinculação
com empresas. Diante da apresentação da documentação pelos docentes constatou-se não haver desobediência ao artigo
117, inciso X da Lei nº 8.112/90”.
Informamos ainda que foram verificadas possíveis acumulações com os cargos de sócio administrador ou sócio gerente
desde o ingresso desses servidores na UFPE, não havendo constatado descumprimento da supra citada legislação e que
toda documentação se encontra disponível para posterior averiguação por este órgão de controle.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE cumpriu a legislação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 221 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 05
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
05

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.9

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 002 - Recomendação 2:
Estabelecer "canais de comunicação" formais com a sociedade (entidades de classe, empresariado, governos locais, etc)
visando sua maior participação no processo de avaliação/definição de oferta de vagas nos cursos de graduação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

Código SIORG
153096

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
As comissões, Conselhos, Colegiados e Órgãos Deliberativos da Universidade reunem-se periodicamente para tratar de
assuntos de interesse da comunidade acadêmica, cientifica e da sociedade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já motiva a comunidade na busca dos seus direitos
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 222 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 06
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
06

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 002 – RECOMENDAÇÃO 001
Defina com a equipe de gestores da PROAES as formas e os momentos de divulgação dos programas de assistência
estudantil, buscando uma ação mais proativa e utilizando os meios disponíveis no âmbito da universidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Foi realizado nos dias 7 e 8 de outubro o VII EXPO-UFPE, onde foram distribuídos para os participantes, filipetas com
os programas e endereço da PROAES. Este evento é realizado pela PROACAD desde 2008, é destinado a alunos do
ensino médio dos colégios de Recife, região metropolitana e do interior. É um programa que constava da programação
anual da Diretoria para Assuntos Estudantis, hoje PROAES. Durante as outras edições eram entregues filipetas com
informações sobre assistência estudantil, logo o estudante que iria fazer o vestibular já tinham conhecimento dos
programas de assistência da Universidade Federal de Pernambuco. A PROACAD continua realizando a EXPO-UFPE
através da DIGI - Diretoria de Informação e Infraestrutura Acadêmica, o programa para esse ano contará com
exposição dos cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco, direcionada a alunos de ensino médio,
havendo estandes expositivos, palestras e apresentações culturais. Também serão enviadas para Pró-Reitoria de
Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (Procit) para serem colocadas nos Totens de sinalização digital
que existem na maioria dos Centros acadêmicos, informações sobre os programas, avisos sobre lançamento dos editais e
notícias para manter os estudantes, de um modo geral, informados sobre as ações da Pró-Reitoria para Assuntos
Estudantis. Foram confeccionadas novas filipetas e distribuídas nos dias da EXPO- UFPE, onde houve um stand da PróReitoria para Assuntos Estudantis.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Incentivo para expor todos os programas da PROAES
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 223 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 07
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080

378
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

07

201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395– CONSTATAÇÃO 004 – RECOMENDAÇÃO 001
Estabeleça mecanismos para acompanhamento e aferição da demanda efetiva por benefícios da assistência estudantil,
utilizando-se, para isso, informações provenientes da COVEST, do sistema Sig@ (matrícula), de pesquisas e/ou outras
fontes que se mostrarem adequadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Em 2009, antes da Lei nº 12.711/2012 (que garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59
universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a alunos oriundos integralmente do
ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos e os demais 50% das vagas permanecem
para ampla concorrência), foi realizada pelo FONAPRACE (O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis) e pela ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Fenderias de Ensino
Superior) a pesquisa do PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS. O processo de seleção foi de amostra aleatória simples dentro de cada
Universidade Federal, que significa que cada estudante matriculado no segundo semestre de 2009 naquelas
Universidades Federais, teve a mesma chance de ser amostrado. Observou-se que 44% dos estudantes das IFES
pertencem às classes C, D e E. Ressalte-se que esse percentual cresce significativamente para a região Nordeste (52%).
Fonte da informação PERFIL SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃODAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS, editado pela ANDIFES em 2011. Portanto qualquer número que seja
escrito não será o real.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Incentivo para expor todos os programas da PROAES
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 224 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 08
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
08

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

NT 1455

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

379
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 007 - RECOMENDAÇÃO 001
Redefina os parâmetros para concessão e manutenção da Bolsa Permanência, considerando como critério de priorização
dos candidatos o fato desses possuírem ou não outro tipo de bolsas; que estimulem a permanência e conclusão do curso
no qual o aluno ingressou primeiramente na UFPE; e que incentivem os alunos a buscarem fontes alternativas de renda
(como estágio remunerado).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
A partir do Edital de Assistência Estudantil 2014.1, em andamento, ficou estabelecido que o estudante que já estiver
inserido em algum programa de bolsas fará a opção. Com essa medida evitaremos o acúmulo de bolsas por parte do
estudante. Também, ficou estabelecido como um dos critérios pela equipe PROAES, que quando ocorrer mudança de
curso por parte dos nossos beneficiários será mantido os auxílios, deduzindo o tempo em que o estudante foi
beneficiado no primeiro curso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em atendimento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 225 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 09
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
09

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 007 - RECOMENDAÇÃO 002
Busque fontes alternativas e complementares de financiamento dos programas, por meio de parcerias com outras
instituições públicas e/ou privadas, que propiciem aos alunos uma fonte de renda e o desenvolvimento
pessoal/profissional por meio da realização de atividades extracurriculares.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

Código SIORG
153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
A PROAES é responsável pela gestão UFPE do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES (Decreto nº
7.234/2010 da Presidência da República), e busca ampliar as condições para permanência dos jovens na educação
superior pública federal, minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais, com o objetivo de conclusão do
curso superior, reduzindo as taxas de retenção e evasão escolar, contribuindo democraticamente para a promoção da
inclusão social pela educação. Além disso, é missão da PROAES oferecer ao discente, condições materiais e
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psicológicas que assegurem o processo de formação acadêmica, o desenvolvimento de capacidade profissional e da
cidadania.
A parte assistencial da PROAES vem passando por diversas modificações que visam a melhoria dos seus processos,
com a alocação dos recursos cada vez mais eficiente e transparente. Essas melhorias podem ser observadas no Portal do
Estudante, bem como nas respostas a outras recomendações da equipe de auditoria da CGU.
Com relação à busca de fontes alternativas e complementares de financiamento dos programas por meio de parcerias,
informamos que a UFPE já disponibiliza no portal dos estudantes vagas em que todos os alunos (ampla concorrência)
podem se candidatar. Em complemento a esta medida e visando atender aos alunos dos programas assistências, a
PROAES disponibilizará uma funcionalidade no portal do estudante para que as empresas, interessadas em fazer
parcerias com a UFPE, possam cadastrar ofertas vagas especificas para alunos de baixa renda, permitindo assim que
este beneficiado tenha acesso a outras fontes para financiamento da sua estada Universitária.
A PROAES dará amplo conhecimento dessa funcionalidade à sociedade por meio da divulgação em jornais de ampla
divulgação, bem como através de ofícios à Federação das indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) e à Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (FECOMÉRCIO-PE). Desta forma, a UFPE
entende que tais ações são suficientes para o pleno atendimento da recomendação proposta.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Funcionalidade da PROAES já está disponível no site. A UFPE esta motivando mais a consulta da comunidade
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 226 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 10
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
10

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 009 - RECOMENDAÇÃO 004
Dote a PROAES de sistema de informação para dar suporte à atividade de atendimento aos estudantes, auxiliando na
triagem e registro dos atendimentos (inclusive com avaliação da satisfação dos beneficiários), bem como fornecendo
informações gerenciais para os dirigentes da PROAES.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

Código SIORG
153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
O Fluxo de gestão foi iniciado em 25/06/14 com a elaboração de relatórios gerencias periódicos para comprovação dos
atendimentos, controle, produtividade e encaminhamentos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já iniciou a elaboração do fluxo de gestão.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 227 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 11
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
11

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 009 - RECOMENDAÇÃO 005
Designe supervisor responsável pelo atendimento aos estudantes e defina modelo e periodicidade de relatórios
gerenciais a serem apresentados com análises sobre o quantitativo de atendimentos realizados, a adequação da estrutura
para essa atividade, a qualidade dos serviços prestados (considerando também a avaliação dos beneficiários), a
produtividade de cada servidor responsável pelos atendimentos, os principais assuntos tratados nesses atendimentos e os
encaminhamentos adotados, sugestões para melhorias dos programas geridos pela PROAES (a partir desses registros de
atendimento), dentre outras informações relevantes para avaliação e aprimoramento dos programas de assistência
estudantil no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
O Fluxo de gestão foi iniciado em 25/06/14 com a elaboração de relatórios gerencias periódicos para comprovação dos
atendimentos, controle, produtividade e encaminhamentos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já iniciou a elaboração do fluxo de gestão.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 228 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 12
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
12

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01

382

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 001 - RECOMENDAÇÃO 003
Empreenda ações para avaliar os casos de insucesso entre os beneficiários dos programas de assistência estudantil
(retenção\evasão), identificando as causas e oportunidades de aprimoramento das ações de assistência estudantil.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
A pedagoga realizou uma análise sobre o acompanhamento pedagógico dos estudantes com baixo desempenho
acadêmico. Observou-se que o maior índice de reprovações são de estudantes da área II (exatas), conforme os gráficos.
A partir desse estudo, será priorizado o atendimento, planejamento (elaboração de um plano de estudo para o
estudante), monitoramento e avaliação desses estudantes. Espera-se com essas ações, evitar que os estudantes sejam
retidos além do tempo regular para o término do seu curso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em virtude do número reduzido de pedagogo houve atraso no atendimento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 229 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 13
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
13

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 002 - RECOMENDAÇÃO 002
Adote providências para melhorar a visibilidade e qualidade das informações referentes à assistência estudantil no sítio
da universidade na internet.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

Código SIORG
153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Já está disponível no site da UFPE, um link para o portal do estudante que dará acesso as informações diversas sobre a
assistência estudantil
Síntese dos Resultados Obtidos
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Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já esta adotando este procedimento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 230 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 14
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
14

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 002 - RECOMENDAÇÃO 003
Defina estratégias para divulgação eficaz dos programas de assistência estudantil aos alunos recém-ingressos na
universidade, aproveitando, inclusive, o momento da matrícula.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Este ano foram distribuídas as filipetas com os programas e informações sobre a PROAES durante a VII EXPO UFPE,
atendendo aos estudantes do ensino médio oriundos de escolas públicas, possíveis demandantes da assistência
estudantil, e privadas da região metropolitana e do interior do Estado.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE incentivou a divulgação dos programas
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 231 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 15
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
15

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01

384

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 002 - RECOMENDAÇÃO 004
Analise a viabilidade de utilização do sistema Sig@ e/ou das informações disponíveis à COVEST para identificação e
contato com alunos (inclusive novatos) que apresentem perfil de potenciais beneficiários da assistência estudantil.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Informamos que o e-mail dos estudantes disponibilizado no sistema SIG@ é um e-mail institucional que os estudantes
não utilizam, em relação ao contato telefônico existe estudante que não o disponibilizam. Como a Universidade aderiu
ao ENEM, esta será a fonte de informação utilizada pela PROAES para pesquisa dos prováveis beneficiários. Quanto à
divulgação em locais de grande fluxo, as mesmas serão disponibilizadas através de totens alimentadas pela PROCIT –
Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Falta interesse dos alunos em disponibilizar dados
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 232 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 16
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
16

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 002 - RECOMENDAÇÃO 005
Empreenda ações descentralizadas visando à divulgação dos benefícios da assistência estudantil nos diversos centros
acadêmicos e departamentos, para melhor informar aos alunos, professores (que têm o papel de orientar os estudantes
beneficiários da Bolsa Permanente) e coordenadores de cursos, considerando também a possibilidade de ações de
divulgação em locais de grande fluxo de estudantes, como o Restaurante Universitário e a Biblioteca Central.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

Código SIORG
153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Encaminhamos ofício circular para todos os Diretores de Centro para que os mesmos incluam dentro da programação de
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Boas Vindas dos Calouros, que acontece no início de cada semestre letivo, uma apresentação da Pró-Reitoria para
Assuntos Estudantis.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE provocou uma maior divulgação das ações da PROAES
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 233 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 17
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
17

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 003 - RECOMENDAÇÃO 001
Conclua a reestruturação dos processos referentes a seleções de beneficiários da assistência estudantil, definindo
procedimentos que garantam as devidas formalizações, registro, publicidade e transparência dos atos praticados no
âmbito dessas seleções.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

Código SIORG
153230

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Solicitamos ao NTI, através do chamado de nº 25791 que abra uma janela para consulta no SIG@, para que os
estudantes possam visualizar o parecer das Assistentes Sociais sobre o motivo do Indeferimento. Caso o estudante seja
selecionado, visualizar os auxílios a que faz jus.
Também foi implementado um auxílio temporário (transporte e alimentação) para os estudantes agendados até o último
mês. Tal medida propiciou a manutenção do estudante na Universidade independente de seu agendamento.
No ato da entrevista com as Assistentes Sociais, os estudantes são orientados sobre os critérios, normas e procedimentos
para a manutenção dos auxílios e bolsas caso sejam contemplados.
Com o lançamento do Edital para Assistência Estudantil 2014.1, cujas inscrições aconteceram no período de 28/07/14 a
15/08/14, podemos visualizar através do, o número de inscritos, bem como a distribuição por Campi, ingressos por
cotas, por escola pública e livre concorrência. Deste modo, também estamos mantendo o auxílio temporário como
forma de manutenção desses estudantes na Universidade até que realizem suas entrevistas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já disponibiliza todas as ações
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 234 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 18
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
18

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 073 - RECOMENDAÇÃO 001
Recomendar a UFPE que observe as regras do Decreto nº 6.114/2007, quando da contratação de servidores públicos
federais para desempenho de atividades eventuais em processos seletivos públicos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Ratificamos que considerando a natureza, a complexidade e a logística de preparação e execução de concursos públicos
e exames vestibulares, onde a confidencialidade de atividades inerentes aos mesmos requer alto grau de confiabilidade
de todos os envolvidos. Assim sendo para o êxito do certame, são consideradas a formação acadêmica e a experiência
comprovada, conjuntamente com treinamento prévio supervisionado por servidores com notória experiência na
realização de processos seletivos, como requisitos indispensáveis para a participação dos eventos. Quanto aos valores
estão em consonância com o Decreto nº 6.114/2007, dependendo também da captação de recursos do evento. Diante
disto, observando esses procedimentos constatamos que os concursos realizados por esta Universidade sempre
alcançaram seus objetivos, obtendo resultados eficientes e não havendo situação que compreendesse a sua legitimidade
perante a comunidade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já cumpre a lei na preparação de concursos públicos
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 235 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 19
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
19

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

NT 1457

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 243911 - CONSTATAÇÃO 055 - RECOMENDAÇÃO 001
Que a UFPE oriente seu corpo técnico de engenheiros responsáveis pela confecção do projeto básico, no sentido da
eminente necessidade de os mesmos elaborarem e anexarem ao processo a memória de cálculo de todos os itens que
compõem a planilha orçamentária, de acordo com o SINAPI, e, no caso de serviços para os quais não exista referência
6de preços no supracitado sistema (SINAPI), sejam guardados registros das cotações de preços de insumos efetuadas e
justificadas as composições adotadas com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que
fundamentarem os preços unitários dos insumos e dos serviços que integrarem o orçamento, devendo, ainda, o
orçamento identificar os responsáveis por sua elaboração e aprovação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Projetos e Obras - SPO

153095

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 70/2014/DPP/SPO, em 24 de setembro de 2014 e complementada dia 26 de
setembro de 2014. Respostas encaminhadas à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR:
Esta recomendação foi respondida a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 – conforme consta em nosso
Relatório de Gestão, exercício 2013, pag 216 no seguinte teor:
“Os processos licitatórios de obras em 2013 foram encaminhados contendo à cópia das memórias de cálculos, conforme
orientação. Como exemplo, temos a informar:
1. Construção do Centro Nacional de Tecnologia em União e Revestimentos de Materiais do Campus Recife - processo
nº 23076.031306/2013-52 – Concorrência 07/2013 - segue em anexo cópia do projeto básico documento integrante da
licitação assinado pelo Magnífico Reitor, onde consta a apresentação dos elementos técnicos. A memória de cálculo
encontra-se das folhas 104 a 163 e as cotações da 164 a 492/600.
2. Ampliação do Centro de Tecnologia e Geociências – Departamento de Engenharia Mecânica do Campus Recife processo nº 23076.021663/2013-11- Tomada de preço 04/2013 - segue em anexo cópia do projeto básico documento
integrante da licitação assinado pelo Magnífico Reitor, onde consta a apresentação dos elementos técnicos. A memória
de cálculo encontra-se das folhas 119 a 165 e as cotações da 166 a 226/487.
Ampliação do Centro de Tecnologia e Geociências – Departamento de Energia Nuclear do Campus Recife - processo nº
23076.045740/2013-10 - Tomada de Preço a definir/2013 - segue em anexo cópia do projeto básico documento
integrante da licitação assinado pelo Magnífico Reitor, onde consta a apresentação dos elementos”.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já Implementou novas rotinas
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 236 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 20
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
20

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 243911 - CONSTATAÇÃO 098 - RECOMENDAÇÃO 002

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Recomendamos que a UFPE se abstenha de efetuar contratos por tempo indeterminado para o quadro da TVU.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias - NTVRU

153102

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 101/2014/NTVRU/DIREÇÃO, em 11 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Desde que assumimos a Gestão do NTVRU em 23/11/12, não há nenhum contrato em vigência de prestação de serviço
por tempo indeterminado com pessoa física neste Núcleo. Os prestadores de serviços que temos são os contratados
através de pessoa jurídica, como são os casos dos agentes de portaria, serventes de limpeza e dos motoristas.
Esses contratos são de responsabilidade da Progest/UFPE, atendendo assim a toda Universidade.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Mudança na contratação de serviços prestados
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 237 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 21
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
21

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201211362 - CONSTATAÇÃO 003 - RECOMENDAÇÃO 002 Na execução das ações de controle,
busque identificar as causas estruturais que contribuem para a ocorrência das impropriedades constatadas, a fim de
expedir recomendações adequadas à mitigar as falhas identificadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Gabinete do Reitor - AUDINT

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
A AUDINT vem efetuando um trabalho de caráter preventivo junto aos gestores na busca da excelência dos processos.
A avaliação dos resultados apurados pelas auditorias estão exarados em seus relatórios, e encaminhados a este Órgão
de Controle Interno.
A equipe da AUDINT continua participando de treinamentos específicos para o aprimoramento de seus trabalhos.
A recomendação do Controle Interno está acatada pela unidade de AUDINT.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A busca de um resultado excelente
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 238 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 22
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
22

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 112 - RECOMENDAÇÃO 001- A Unidade deve realizar encontro de
contas entre o valor total dos itens aprovados pela CGU/PE ajustado ao Sinapi (agosto/2009) e o valor pago pelos
mesmos itens e descontar o valor referente ao sobrepreço nos próximos pagamentos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Projetos e Obras - SPO

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 70/2014/DPP/SPO, em 24 de setembro de 2014 e complementada dia 26 de setembro de
2014. Respostas encaminhadas à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR:
Reiteramos nossas informações relativas às dificuldades em relação à utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI. Como é do conhecimento público, a Caixa Econômica Federal só disponibilizou o
acesso para pesquisa a partir de 27 de julho de 2009 (fonte: http://www.piniweb.com.br/construção/custos/caixa-economicafederal-vai-abrir-o-sinapi-143673-1.asp) e a planilha foi concluída em 10/07/2009. Então, utilizávamos os preços praticados
no mercado cotados através do Volare 10 ( aplicativo criado e comercializado pela editora PINI - O programa tem como base
de dados o TCPO 13 e os preços são atualizados mensalmente através de pesquisas de mercados coletados na cidade do Recife
e em outras capitais brasileiras) e ou tabela da EMLURB ( Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – Prefeitura da Cidade
do Recife ). Não entendemos sobrepreço, conforme demonstrado na resposta do ofício 34/2014/DPP/SPO anteriormente
enviado, já que apenas 0,92% do valor total da citada planilha está com preços acima da tabela SINAPI.
O preço estimado da UFPE para esta obra foi de R$ 10.321.605,54 para uma área de construção – 9.345,49 m² com 07 blocos
de salas de aula e laboratórios com 02 pavimentos, 02 blocos de sanitários, 01 bloco administrativo com 04 pavimentos e 01
quadra polivalente com vestiários, expansão da rede geral de esgoto, iluminação externa, drenagem geral, passarelas de
ligação dos blocos com rampas. O preço apresentado pela empresa vencedora da licitação foi de R$ 8.682.569,76, ou seja,
15,79% de deságio. Provavelmente de 1930 itens, existem itens da nossa planilha de preços que estavam de acordo ou mesmo
abaixo da tabela do SINAPI e que subtraída do deságio dado pela planilha da empresa vencedora do certame, ficaria abaixo
dos valores do SINAPI. Portanto, não houve prejuízo para instituição à utilização, na época, de outras referências quando da
definição dos preços dos serviços referentes à citada obra.
É importante destacar que em justificativas anteriores já apresentamos e demonstramos exaustivamente razões que
comprovam a lisura e economicidade dos atos praticados na obra em análise.
Ademais se observarmos as séries mensais de custos e índices do SINAPI que se referem ao custo por metro quadrado de
construção , “considerando-se os materiais, equipamentos e a mão de obra com encargos sociais. Não estão incluídos nos
cálculos os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, administração,
financeiros, e equipamentos mecânicos como elevadores, compactadores, exaustores e ar condicionado”. Esta obra cujo valor
total de R$ 8.682.569,76 excluídos os itens como: BDI, serviços administrativos, infraestrutura geral do campus e passarelas
de pedestre chegamos ao valor de R$ 5.942.057,77 ( relativo à edificação) que dividido pela área de construção de 9.345,49
m², temos R$ 635,82/m² e o valor estabelecido pelo SINAPI para Pernambuco em julho/2009 é de R$ 647,57/m². Desta forma
não há de se falar de sobrepreço.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atraso na disponibilização do sistema
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 239 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 23
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

23

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 074 - RECOMENDAÇÃO 001
Rever de ofício ato de exoneração de servidor e instaurar processo sumário para apuração de abandono de cargo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Ratificamos as informações prestadas anteriormente e esclarecemos que numa situação semelhante, acatamos a
sugestão de consultar à Procuradoria Jurídica desta Universidade, a qual se manifestou no sentido de que deve a
Administração receber o pedido de exoneração e providencia-lo, conforme consulta e parecer em Anexo.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 240 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 24
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
24

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

NT 1459

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 079 - RECOMENDAÇÃO 002
Apurar as responsabilidades pela manutenção do Empenho 2009NE900566/UG 153095 em Restos a Pagar Não
Processados, em inobservância aos termos do Decreto n° 7.468/2011.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Projetos e Obras - SPO

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 70/2014/DPP/SPO, em 24 de setembro de 2014 e complementada dia 26 de
setembro de 2014. Respostas encaminhadas à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR.
Complementando as informações anteriormente respondidas no anexo da cópia do termo de recebimento provisório da
obra e cópia da consulta da conta zerada do empenho 2009NE900566/UG 153095.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 241 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 25
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
25

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 114 - RECOMENDAÇÃO 001
A Unidade deve realizar encontro de contas entre o valor total dos itens apontados pela CGU/PE ajustado ao Sinapi
(julho/2008) e o valor total pago pelos itens e descontar o valor referente ao sobrepreço nos próximos pagamentos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Projetos e Obras - SPO

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. Nº 70/2014/DPP/SPO, em 24 de setembro de 2014 e complementada dia 26 de
setembro de 2014. Respostas encaminhadas à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR:
Confirmamos nossas informações relativas às dificuldades em relação à utilização do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. Então, utilizávamos os preços praticados no mercado cotados através
do Volare 10 ( aplicativo criado e comercializado pela editora PINI - O programa tem como base de dados o TCPO 13 e
os preços são atualizados mensalmente através de pesquisas de mercados coletados na cidade do Recife e em outras
capitais brasileiras) e ou tabela da EMLURB ( Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – Prefeitura da Cidade do
Recife ). Não entendemos sobrepreço conforme demonstrado na resposta do ofício 34/2014/DPP/SPO anteriormente
enviado, já que apenas a 0,90% do valor total da citada planilha está com preços acima da tabela SINAPI.
O preço estimado da UFPE para esta obra foi de R$ 3.849.946,58 para uma área de construção – 5.653,45m² com 05
blocos de salas de aula e laboratórios, 01 bloco de sanitários, 01 bloco de serviço todos com 02 pavimentos. O preço
apresentado pela empresa vencedora da licitação foi de R$ 3.316.603.66, ou seja, 13,85 % de deságio relativo,
provavelmente de 903 itens, existem itens da nossa planilha de preços que estavam de acordo ou mesmo abaixo da
Tabela do SINAPI e que subtraída do deságio dado pela planilha da empresa vencedora do certame, ficaria abaixo dos
valores do SINAPI. Portanto, não houve prejuízo para instituição à utilização, na época, de outras referências quando da
definição dos preços dos serviços referentes à citada obra.
É importante destacar que em justificativas anteriores já apresentamos e demonstramos exaustivamente razões que
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comprovam a lisura e economicidade dos atos praticados na obra em análise.
Ademais se observarmos as séries mensais de custos e índices do SINAPI que se referem ao custo por metro quadrado
de construção, “considerando-se os materiais, equipamentos e a mão de obra com encargos sociais. Não estão incluídos
nos cálculos os Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, as despesas com projetos em geral, licenças, seguros,
administração, financeiros, e equipamentos mecânicos como elevadores, compactadores, exaustores e ar condicionado”.
Esta obra cujo valor total de R$ 3.316.603,66, excluídos os itens como: BDI, serviços preliminares e infraestrutura geral
do campus chegamos ao valor de R$ 2.373.958,17 ( relativo à edificação) que dividido pela área de construção de
5.653,45m², temos R$ 419,91/m² e o valor estabelecido pelo SINAPI para Pernambuco em dezembro/2008 é de R$
633,33/m² . Desta forma não há de se falar de sobrepreço.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 242 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 26
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

26

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 033 - RECOMENDAÇÃO 008
Adotar providências junto à FADE, para que, para as despesas de suprimento de fundos cujos pagamentos foram feitos
por meio de transferência da conta da FADE (231850-4) para a conta da FADE EMPRÉSTIMO (226359-9), apresente
também o documento de transferência ou extrato bancário que comprove que as despesas foram debitadas da conta da
FADE EMPRÉSTIMO (226359-9) para serem transferidas aos beneficiários finais, e, em caso de não atendimento,
exigir a devolução das referidas despesas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
O dinheiro foi devolvido para a conta do contrato, conforme parecer conclusivo do técnico que analisou a prestação de
contas através da CI 454/2013-DCCAc/PROPLAN, de 22/11/2013, juntamente com o extrato da conta comprovando a
devolução.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 243 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 27
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
27

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

2.1.2.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.2.1 - Recomendação 1:
Na elaboração do RAINT observar a necessidade de existência de elementos formais - segundo as normas aplicáveis - e
também de elementos analíticos e gerenciais - estes últimos em consonância com o Inciso III do artigo 4º da IN-CGU
01/2007, além do cronograma executado e recursos humanos e materiais empregados na descrição das ações de
auditoria interna realizadas pela entidade - conforme os incisos IV e V do art. 5º e art. 4º, inciso I da referida Instrução
Normativa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Gabinete do Reitor – Auditoria Interna

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
Em conformidade com a IN CGU nr01/2007, a unidade de Auditoria Interna descreve no Relatório anual de Atividades
de Auditoria Interna – RAINT/2014, as ações de auditoria interna conforme descrição no escopo e cronograma previsto
no seu Plano Anual de atividades para o exercício de 2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Auditoria está atenta a essas ações
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 244 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 28
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
28

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

2.1.2.5

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.2.5 - Recomendação 1: Dar conhecimento formalmente a Auditoria Interna das falhas
apontadas quanto ao parecer apresentado, para que nas futuras prestações de contas venha a apresentar peça em
conformidade com os normativos emitidos pelo Tribunal de Contas da União.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
AUDINTGR

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada em 25 de setembro de 2014 à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR: A unidade de Auditoria Interna
já apresentou o parecer da prestação de contas do exercício de 2013 em conformidade com os normativos do TCU.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Auditoria da UFPE já apresentou o parecer em conformidade com os normativos do TCU
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 245 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 29
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
29

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

2.1.2.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.2.8 - Recomendação 1:
Na realização das ações de controle pela Auditoria Interna da UFPE, adotar metodologia de exame que proporcione a
identificação das causas das falhas apontadas - inclusive no tocante à detecção e evidenciação de falhas sistêmicas e não
apenas falhas pontuais. Para tal, adotar enfoque voltado para a avaliação dos controles internos dos procedimentos
administrativos examinados e não apenas para cada processo administrativo individualmente considerado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
AUDINT

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
A Auditoria Interna está adotando metodologias que apontam em suas avaliações as falhas, impropriedades e avaliação
dos controles internos administrativos da unidade, conforme constam nas informações, fatos e causas apontadas em seus
Relatórios de Auditoria Interna. Resultados estão consolidados no Relatório Anual de Atividades de auditoria internaRAINT/2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Auditoria Interna da UFPE já adota essa metodologia.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 246 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 30
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
30

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

2.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.1.5- Recomendação 1:
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE)deve prover o Serviço de Organização das
Comissões de Inquérito (SOCI) de estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar a devida utilização do sistema
CGU-PAD, e elaborar normativos internos que regulamentem a estruturação, o funcionamento e a designação de
servidores responsáveis pelo registro dos atos atinentes à correição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
A PROGEPE alocou mais um servidor no Serviço de Comissão de Inquérito da Reitoria. Esclarecemos ainda que estão
sendo capacitados servidores para proceder aos registros necessários no sistema CGU-PAD.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já esta alocando servidores para Comissão de Inquérito
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 247 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 31
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
31

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.1.6 - Recomendação 1:

2.1.1.6

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE)deve prover o Serviço de Organização das
Comissões de Inquérito (SOCI) de estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar a devida utilização do sistema
CGU-PAD, e elaborar normativos internos que regulamentem a estruturação, o funcionamento e a designação de
servidores responsáveis pelo registro dos atos atinentes à correição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
A PROGEPE alocou mais um servidor no Serviço de Comissão de Inquérito da Reitoria. Esclarecemos ainda que estão
sendo capacitados servidores para proceder aos registros necessários no sistema CGU-PAD.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 248 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 32
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
32

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.9

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.9 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A presente ação faz parte do escopo de serviços da PROGEPE, através do SEST - Segurança do trabalho.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 249 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 33
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
33

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.9

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.9 - Recomendação 2:
A Unidade deve elaborar e executar projeto de prevenção e combate a incêndios para a totalidade de seu patrimônio
imobiliário.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Síntese da Providência Adotada
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A presente ação faz parte do escopo de serviços da PROGEPE, através do SEST - Segurança do trabalho.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 250 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 34
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
34

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

4.1.1.2

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 4.1.1.2 - Recomendação 1:
Proceda a revisão da aposentadoria da servidora de matrícula nº 1133309, tendo em vista que não houve alteração no
texto do art. 40, § 1º, I , da Constituição pela Emenda nº 70/2012, portanto, não foi garantida a integralidade dos

398
proventos em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez permanente não decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, devendo, nesses casos, ser aplicada a mesma
proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo, com fração cujo numerador corresponda ao total de tempo de
contribuição do servidor e o denominador ao tempo total necessário para a obtenção de aposentadoria voluntária com
proventos integrais prevista no art. 40, § 1º, III a da Constituição Federal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Conforme registros funcionais a servidora SIAPE nº 1133309, ingressou no serviço público federal antes de
31/12/2003, inicialmente foi aposentada por invalidez pela portaria de pessoal nº 1643 de 16 de novembro de 2005, pela
media das remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, contudo, foi beneficiada pela Emenda Constitucional nº
70/2012. Esclarecemos que já foi providenciada a revisão dos proventos de aposentadoria, através da portaria nº
1.643/2012, conforme cópia em anexo, estando os proventos devidamente corrigidos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Resultado obtido
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 251 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 35
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
35

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

4.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 4.1.1.3 - Recomendação 1:
A UFPE deve adotar providências para correção imediata das rubricas de abate teto na próxima folha de pagamento,
atuando junto aos gestores do SIAPE para devida correção das rubricas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

Código SIORG
153413

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada encaminhada à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR:
Todas as rubricas pertinentes a folha de pagamento de pessoal da UFPE estão submetidas ao TETO remuneratório
previsto no Art. 37, inciso XI da Constituição Federal.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Resultado obtido
Fonte AUDINT – UFPE

399

Quadro 252 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 36
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

36

201407314

4.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 4.1.1.3 - Recomendação 2:
A UFPE deve adotar medidas para o ressarcimento ao erário público pelos servidores que receberam vencimentos
superiores ao limite constitucional fazendo levantamento do período dos últimos cinco anos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Síntese da Providência Adotada
Resposta encaminhada à CGU através do Of. Nº 602/2014-GR:
Esclarecemos que o controle das rubricas de abate teto na folha de pagamento é feito através de parametrização
automática pelo SIAPE. As rubricas de abate teto são parametrizadas no SIAPE, tendo em vista que podem ter
situações de servidores com vínculos em diferentes instituições o que dificulta o controle por cada uma dessas
instituições. Cabe então ao SIAPE gestão para que haja a parametrização das rubricas nas respectivas instituições.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 253 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 37
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
37

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201205396

1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação 57420
Avaliar a conveniência e oportunidade de rever e ampliar as competências e atribuições da DINE, para que essa
Diretoria seja protagonista da gestão da propriedade intelectual da UFPE entendida em sentido amplo e não apenas no
sentido legal de registro e proteção de propriedade intelectual.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. 64/2014, datado de 30/10/2014 e encaminhada à CGU através do Of. Nº 689/2014-GR,
em 3/11/2014:

Entendemos que os planos e ações da UFPE devem ser elaborados de modo conjunto com outros organismos da UFPE.
O papel da DINE, seu escopo, extensão e grau de atribuições é oriundo do planejamento universitário, dependendo de
articulação com instâncias superiores à DINE, como é constatado no Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-2027.
Este documento foi elaborado por pelo Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico da UFPE (Gape), formado por 17
professores dos diversos centros acadêmicos da Universidade, com as contribuições da Comissão Consultiva do PEI,
dos diretores de Centro, diretores de órgãos suplementares, docentes e discentes e de representantes da sociedade, tendo
a participação ativa de um representante da DINE.
A CGU considerou a recomendação atendida
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Existe um grupo formado para avaliar as competências e atribuições da DINE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 254 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 38
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
38

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Item do RA
Relatório de Auditoria
201205396

1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação 57421
Adotar mecanismo de busca ativa de fomento a projetos, editais e financiamentos, considerando inclusive a existência
de fontes privadas ou públicas, internas ou externas, menos conhecidas pelos pesquisadores e a multiplicidade de
mecanismos legais de fomento &agrave; pesquisa e inovação tecnológica, para divulgação no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Of. 64/2014, datado de 30/10/2014 e encaminhada à CGU através do Of. Nº 689/2014-GR,
em 3/11/2014:
A UFPE tem contrato firmado com o “Sistema Financiar” – Sistema de Prospecção de Agentes Financiadores em P, D
& I. Este sistema notifica ativa e automaticamente os pesquisadores da UFPE sobre editais e financiamentos públicos e
privados.
Aguardando visita da CGU em nova avaliação.
Síntese dos Resultados Obtidos
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Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Existe um Sistema Financiar para busca ativa do fomento.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 255 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 39
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
39

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 003 Recomendação: 002 Observe o que estabelece a Lei nº 8.958/1994 quanto à
necessidade de existência de um convênio ou contrato entre a UFPE e FADE para formalização da execução de um
projeto exigível para os serviços de proteção individual executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica do
Departamento de Energia Nuclear da UFPE, que tenha como finalidade o desenvolvimento institucional da UFPE e
cujas melhorias devem ser mensuráveis, contribuindo para o alcance da missão da instituição, conforme descrita no
Plano de Desenvolvimento Institucional - que deve ser adequado neste sentido.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
O novo coordenador está realizado um estudo sobre a nova necessidade de pessoal do LPR, após a implantação da nova
tecnologia de monitoramento por meio do equipamento TLD, bem como a elaboração de projetos específicos visando à
realização de estudos envolvendo alunos de graduação e pós-graduação sobre as atividades realizadas pelo laboratório,
sobre tudo após a mudança da tecnologia de monitoramento. Os referidos projetos serão submetidos aos Órgãos
Colegiados afetos e se aprovados serão firmados os Convênios e Contratos específicos previstos na Lei nº 8.958/1994 e
demais legislações sobre a matéria.
Como informado anteriormente, o processo de reestruturação do LPR está sendo conduzido com bastante
responsabilidade por parte da Administração Central da UFPE em parceria com o Departamento de Energia Nuclear e
com Centro de Tecnologia e Geociências, uma vez que esse Laboratório é o único do norte e nordeste que realiza esse
tipo de atividade, ou seja, não existe nenhum órgão público ou empresa privada, sediada no norte ou nordeste, que
possua credenciamento na Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN para realização de tais atividades. Uma
possível descontinuidade dos serviços não só colocaria em risco as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores dos
departamentos de energia nuclear, de geologia e de física, como também atividades desempenhadas por 194 servidores
do Hospital das Clínicas, bem como prejudicaria o acompanhamento de mais de 11 mil pessoas que dependem desses
serviços.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Incentivo na elaboração do projeto na adequação da lei, porém a UFPE já esta atenta ao cumprimento da lei.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 256 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 40
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
40

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
OS: 201209730 - N° Constatação: 004 Recomendação: 001
Nas hipóteses de realização de atividades de natureza permanente e típicas de servidores públicos do quadro de pessoal
das IFES observar o que estabelecem a Constituição Federal, a Lei nº 8.112/1990 e Lei nº 8.958/1994, tendo em vista a
necessidade de utilização de servidores públicos ativos concursados para realização das mesmas, abstendo-se de utilizar
empregados contratados por intermédio da FADE e regidos pela CLT, nestes casos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153042

Departamento de Eng. Nuclear

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No tocante a responsabilidade técnica, O Departamento de Energia Nuclear enviou o ofício 112/2013 de 19 de setembro
de 2013 (ANEXO 3) pra ao Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaios e Calibração (CASEC); para o Instituto de
Radioproteção e Dosometria (IRD) e para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme cópia em anexo,
comunicando o desligamento da Sra Cristiane Fagundes da função de Responsável Técnica Substituta do LPR e que
será encaminhado em breve os nomes dos professores a serem submetidos à avaliação CASEC ainda este ano.
Serão realizados projetos específicos visando à realização de estudos envolvendo alunos de graduação e pós-graduação
sobre as atividades realizadas pelo laboratório, sobre tudo após a mudança da tecnologia de monitoramento, onde
poderá haver contratação de prestadores de serviços técnicos para apoio ao projeto.
Aguardando visita da CGU para novos exames
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldade na contratação de novos servidores do quadro da UFPE, em virtude de liberação de códigos de vagas.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 257 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 41
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida

403

41

201209730

1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
OS: 201209730 - N° Constatação: 004 Recomendação: 002
A responsabilidade técnica do Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia Nuclear da UFPE deve
ser atribuída a servidor público do quadro ativo permanente - que reúna os requisitos exigidos, tendo em vista a
natureza essencial e permanente da atividade, além das responsabilidades assumidas em nome da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153042

Departamento de Eng. Nuclear

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No tocante a responsabilidade técnica, O Departamento de Energia Nuclear enviou o ofício 112/2013 de 19 de setembro
de 2013 (ANEXO 3) pra ao Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaios e Calibração (CASEC); para o Instituto de
Radioproteção e Dosometria (IRD) e para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, conforme cópia em anexo,
comunicando o desligamento da Sra Cristiane Fagundes da função de Responsável Técnica Substituta do LPR e que
será encaminhado em breve os nomes dos professores a serem submetidos à avaliação CASEC ainda este ano.
Serão realizados projetos específicos visando à realização de estudos envolvendo alunos de graduação e pós-graduação
sobre as atividades realizadas pelo laboratório, sobre tudo após a mudança da tecnologia de monitoramento, onde
poderá haver contratação de prestadores de serviços técnicos para apoio ao projeto.
Atendido pelo CGU
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldade na contratação de novos servidores do quadro da UFPE, em virtude de liberação de códigos de vagas.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 258 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 42
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
42

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 005 Recomendação: 001
Sempre proceder à transferência de titularidade de bens adquiridos pela FADE com recursos provenientes de receitas da
UFPE, inclusive as receitas geradas pelos serviços executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica do
Departamento de Energia Nuclear da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

404
153042

Departamento de Eng. Nuclear

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No tocante aos bens adquiridos pela FADE por força do apoio administrativo e financeiro às atividades prestadas pelo
LPR anteriores a presente data, informamos que os mesmos encontram-se em processo de doação à UFPE, cuja
previsão de conclusão é de 30 dias.
A Coordenação do LPR está atenta ao cumprimento da recomendação no tocante à transferência tempestiva da
titularidade dos bens adquiridos nos novos convênios ou contratos firmados com o apoio da FADE.
Aguardando visita da CGU para realizar novos exames
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
UFPE mais atenta as transferências dos bens
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 259 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 43
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
43

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 004
Estabelecer mecanismo que permita identificar e demonstrar prontamente cada recolhimento à conta única em benefício
da UFPE segundo o projeto ou atividade, uma vez que atualmente o recolhimento é realizado de forma global e não
permite a imediata individualização das fontes dos recursos transferidos, com base nos comprovantes de depósito
apresentados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No que concerne à recomendação 004, 005 e 006, informamos que a UFPE está providenciando a criação do código de
referência no SIAFI para acompanhar as receitas geradas pelo LPR. Como informado foi criado um Conselho Gestor
formado pelas funções de Chefe do Departamento de Energia Nuclear; Coordenador da Pós- Graduação em Tecnologias
Energéticas e Nucleares (PROTEN) e Coordenador do Curso de Graduação em Energia Nuclear (GEE) responsável por
acompanhar as atividades desenvolvidas pelo LPR.
Recomendação atendida pela CGU
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Alerta no acompanhamento das atividades desenvolvidas no laboratório
Fonte AUDINT - UFPE

405

Quadro 260 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 44
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
44

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 007
Submeter à análise e aprovação dos órgãos colegiados superiores competentes da UFPE as prestações de contas
periódicas referentes aos serviços executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia
Nuclear.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153042

Departamento de Eng. Nuclear

Síntese da Providência Adotada
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
Como informado anteriormente, o processo de reestruturação do LPR está sendo conduzido com bastante
responsabilidade por parte da Administração Central da UFPE em parceria com o Departamento de Energia Nuclear e
com Centro de Tecnologia e Geociências, uma vez que esse Laboratório é o único do norte e nordeste que realiza esse
tipo de atividade, ou seja, não existe nenhum órgão público ou empresa privada, sediada no norte ou nordeste, que
possua credenciamento na Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN para realização de tais atividades. Uma
possível descontinuidade dos serviços não só colocaria em risco as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores dos
departamentos de energia nuclear, de geologia e de física, como também atividades desempenhadas por 194 servidores
do Hospital das Clínicas, bem como prejudicaria o acompanhamento de mais de 11 mil pessoas que dependem desses
serviços.
Aguardando visita da CGU para realizar novos exames.
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE mais atenta a legislação e a viabilidade dos servidores.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 261 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 45
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código
SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida

406

45

201119039

1.1.2

Of 31435/ 2014/ Regional/PE-NAC
01
Código
SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 2 - Recomendação 47347 – Estabelecer expressamente nos editais de licitações os critérios de
aceitabilidade de preços unitários e de preço global.
Por meio da SA n° 201409645, a CGU solicitou que a UFPE apresentasse os editais de todos os processos licitatórios
iniciados no ano de 2014.
Providências Adotadas
Código
SIORG
153409

Setor Responsável pela Implementação
Pro-Reitoria de Gestao Administrativa
Síntese da Providência Adotada
A Unidade apresentou os Editais dos processos 2014
Síntese dos Resultados Obtidos

A CGU considerou a recomendação atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 262 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 46
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
46

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201119039
1.1.4
Of 31435/ 2014/ Regional/PE-NAC 01

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 4 - Recomendação 47349 – Adotar os custos constantes do Sistema SINAPI, acrescido do BDI da obra
contratada, como limitador dos preços unitários contratados, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
do ano correspondente.
Para verificação do atendimento de tais recomendações, a CGU solicitou à UFPE, por meio da SA n° 201409645-002,
as planilhas orçamentárias, composições de custos e pesquisas de mercado das três obras de maior valor iniciadas no
primeiro semestre de 2014. As obras selecionadas foram a Concorrência n° 05/2014, a Tomada de Preços n° 05/2014 e
a Tomada de preços n° 07/2014.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Projetos e Obras - PCU

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
A Unidade apresentou toda a documentação e esta adotando os custos constantes do sistema Sinapi

407
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou a recomendação atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 263 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 47
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
47

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201119039
1.1.5
Of 31435/ 2014/ Regional/PE-NAC 01

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 5 - Recomendação 47350 – Utilizar o Sistema SINAPI com vistas a elaborar composição de custos
unitários, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do ano correspondente.
Para verificação do atendimento de tais recomendações, a CGU solicitou à UFPE, por meio da SA n° 201409645-002,
as planilhas orçamentárias, composições de custos e pesquisas de mercado das três obras de maior valor iniciadas no
primeiro semestre de 2014. As obras selecionadas foram a Concorrência n° 05/2014, a Tomada de Preços n° 05/2014 e
a Tomada de preços n° 07/2014.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Projetos e Obras - PCU

Código SIORG
153095

Síntese da Providência Adotada
A unidade já esta adotando os custos constantes do sistema Sinapi, como também apresentou a documentação
solicitada.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU verificou que a UFPE atendeu a todas as recomendações citadas, portanto considerou como atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 264 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 48
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
48

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201119039

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

1.1.6

Comunicação Expedida
Of 31435/ 2014/ Regional/PE-NAC
01
Código SIORG

408
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 5 - Recomendação 47351 – Nos casos de itens que não constam dos sistemas de referencia , apurar o
custo através de ampla pesquisa de mercado, justificada pela Administração, e que deverá necessariamente estar
documentada no processo licitatório, utilizando-se de fontes oficiais ou de orçamentos emitidos por, no mínimo, três
fornecedores.
Para verificação do atendimento de tais recomendações, a CGU solicitou à UFPE, por meio da SA n° 201409645-002,
as planilhas orçamentárias, composições de custos e pesquisas de mercado das três obras de maior valor iniciadas no
primeiro semestre de 2014. As obras selecionadas foram a Concorrência n° 05/2014, a Tomada de Preços n° 05/2014 e
a Tomada de preços n° 07/2014.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Superintendência de Projetos e Obras - PCU

153095

Síntese da Providência Adotada
A UFPE apresentou toda a documentação solicitada
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU verificou toda a documentação a qual considerou como atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 265 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 49
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
49
201108956
540/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 093 - Nº Recomendação: 009 Que a UFPE se abstenha de firmar
convênios/contratos com a FADE nos quais a execução administrativa do projeto continue sendo realizada pela UFPE,
em suas instalações e com utilização de seus servidores, restando para a Fundação apenas o papel de gestor financeiro
dos recursos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

409

Quadro 266 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 50
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
50
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 003 Abstenham-se de formalizar contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994, que contemplem realização de projeto baseado em duração
indeterminada, ou pelo menos assim configurado pela reapresentação reiterada, conforme vedação prevista no § 12, do
art. 6º, do Decreto nº 7.423, de 31/12/10.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 267 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 51
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
51
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 004 Realize o detalhamento do objeto do Contrato nº
30/2011 juntamente com a FADE, fazendo-o constar dos autos do processo, e reavalie e fundamente a continuidade ou
não da referida contratação, de forma que a mesma atenda às exigências do inciso XIII, do art. 24, do art. 54 e do art. 55
da Lei nº 8.666/93; do inciso III, do § 2º, do art. 2º, dos incisos I a IV, do § 1º e do § 12 do art. 6º, do Decreto nº
7.423/10; e do inciso II, do § 3º, do art. 1º, da Lei nº 8.958/94, assim como às determinações dos Acórdão TCU

410
717/2005 Plenário e 2237/2006 Primeira Câmara acerca do assunto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 268 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 52
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
52
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 005 Abstenham-se de formalizar contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994, cujo projeto não esteja caracterizado como de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e sem estar identificado objetivamente no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFPE, conforme vedação disposta no inciso III, do § 2º, do art. 2º do Decreto nº
7.423, de 31/12/10, e no inciso II, do § 3º, do art. 1º da Lei nº 8.958, de 20/12/94.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 269 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 53
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

411
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
53
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 006 Caso confirmada a impossibilidade de atendimento
às exigências descritas no fato da constatação (em especial a caracterização do projeto do contrato como de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; definição precisa do objeto; não
formalização de contrato com objeto único com características e critérios de execução próprios, caso em que deveriam
ser formalizados contratos distintos; e não realização de projeto baseado em prestação de serviço de duração
indeterminada ou, pelo menos assim configurado pela reapresentação reiterada), proceder à rescisão do Contrato nº
30/2011 de imediato e formalizar novo(s) contrato(s) de forma a garantir a continuidade dos serviços prestados e
atendimento às exigências da Lei nº 8.666/93, do Decreto nº 7.423/10 e da Lei nº 8.958/94, assim como às
determinações dos Acórdão TCU 717/2005 Plenário e 2237/2006 Primeira Câmara acerca do assunto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 270 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 55
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
55
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 003 Abstenham-se de formalizar contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994, que contemplem realização de projeto baseado em duração
indeterminada, ou pelo menos assim configurado pela reapresentação reiterada, conforme vedação prevista no § 12, do
art. 6º, do Decreto nº 7.423, de 31/12/10.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

412
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 271 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 56
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
56
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 004 Realize o detalhamento do objeto do Contrato nº
30/2011 juntamente com a FADE, fazendo-o constar dos autos do processo, e reavalie e fundamente a continuidade ou
não da referida contratação, de forma que a mesma atenda às exigências do inciso XIII, do art. 24, do art. 54 e do art. 55
da Lei nº 8.666/93; do inciso III, do § 2º, do art. 2º, dos incisos I a IV, do § 1º e do § 12 do art. 6º, do Decreto nº
7.423/10; e do inciso II, do § 3º, do art. 1º, da Lei nº 8.958/94, assim como às determinações dos Acórdão TCU
717/2005 Plenário e 2237/2006 Primeira Câmara acerca do assunto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 272 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 57
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080

413
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
57
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 005 Abstenham-se de formalizar contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994, cujo projeto não esteja caracterizado como de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e sem estar identificado objetivamente no Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFPE, conforme vedação disposta no inciso III, do § 2º, do art. 2º do Decreto nº
7.423, de 31/12/10, e no inciso II, do § 3º, do art. 1º da Lei nº 8.958, de 20/12/94.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 273 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 58
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
NOTA TÉCNICA Nº
58
201203144
543/AUD/CGU-RegionalPE-NAC1
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 6500/2014/AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 006 Caso confirmada a impossibilidade de atendimento
às exigências descritas no fato da constatação (em especial a caracterização do projeto do contrato como de pesquisa,
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico; definição precisa do objeto; não
formalização de contrato com objeto único com características e critérios de execução próprios, caso em que deveriam
ser formalizados contratos distintos; e não realização de projeto baseado em prestação de serviço de duração
indeterminada ou, pelo menos assim configurado pela reapresentação reiterada), proceder à rescisão do Contrato nº
30/2011 de imediato e formalizar novo(s) contrato(s) de forma a garantir a continuidade dos serviços prestados e
atendimento às exigências da Lei nº 8.666/93, do Decreto nº 7.423/10 e da Lei nº 8.958/94, assim como às
determinações dos Acórdão TCU 717/2005 Plenário e 2237/2006 Primeira Câmara acerca do assunto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

414
Pró-Reitoria de Planejamento-DCCA

153412

Síntese da Providência Adotada
A Entidade apresentou os processos requisitados pela equipe de auditoria.
Síntese dos Resultados Obtidos
A CGU considerou que, por meio da análise de cinco contratos e convênios firmados pela UFPE, formalizados durante
o exercício de 2013, não foi verificada reincidência na falha apontada, entende-se que a recomendação foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 274 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 59
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
59

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.1

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Instituir controle sistemático de acompanhamento dos prazos para prestação de
contas final e dos prazos de atendimento de diligências pela FADE, incluindo mecanismo de reiteração tempestiva de
cobranças já encaminhadas e não respondidas nos prazos estabelecidos e de fixação de prazos em cada demanda
apresentada à FADE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Síntese dos Resultados Obtidos

Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 275 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 60
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
60

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.1

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Instituir rotina para detecção precoce de desconformidades nos processos de
prestação de contas enviados pela FADE à UFPE - objetivando identificação de omissões e falhas tão logo os processos
sejam disponibilizados pela FADE -, cabendo devolução imediata do processo a esta com o fim de saneamento,
evitando assim a eventual detecção de falhas apenas no processo de análise da prestação de contas propriamente dito.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Síntese dos Resultados Obtidos

Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 276 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 61
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
61

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Elaborar e instituir um modelo de organização, de padronização e de sistematização
no procedimento de composição do processo de prestação de contas de convênios e contratos, tendo em vista, inclusive,
as falhas detectadas mais recentemente e que ocasionaram a devolução dos processos à FADE para saneamento, assim
como as respectivas recomendações e exigências expedidas pelo setor de análise de prestações de contas da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos da PROPLAN/UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 277 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 62
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
62

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Orientar a FADE para a adoção e uso de um modelo de organização, de
padronização e de sistematização no procedimento de composição do processo de prestação de contas de convênios e
contratos, a ser aplicado progressivamente e simultaneamente em cada etapa da execução dos respectivos instrumentos,
de modo que ao final da execução se tenha um processo de prestação de contas formalizado e aderente ao padrão
adotado pela UFPE e conforme as normas federais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Síntese dos Resultados Obtidos

Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 278 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 63
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
63

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 3 - Orientar os fiscais dos convênios e contratos para acompanharem e exigirem junto
à FADE - em particular aos funcionários contratados por tempo limitado, com recursos do convênios, para execução das
atividades de apoio - o uso de um modelo de organização, de padronização e de sistematização no procedimento de
composição do processo de prestação de contas de convênios e contratos, durante cada etapa da execução dos
respectivos instrumentos, de modo que ao final da execução - e ao final do período de contratação dos funcionários de
apoio, em particular - se tenha um processo de prestação de contas formalizado e aderente ao padrão adotado pela
UFPE e conforme as normas federais.

417
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Código SIORG
153412

Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 279 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 64
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
64

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201316796
1.2.2.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - A Unidade deve apresentar efetiva comprovação da participação de cada grupo
artístico dos eventos financiados por meio dos empenhos especificados, sob pena de devolução dos recursos aplicados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Extensão

Código SIORG
153090

Síntese da Providência Adotada
Manifestação do Gestor: PROEXT – Of. 658/14 (17/11/14)
1.
A UFPE solicitou à empresa AMBP promoções e Eventos Empresariais Ltda. (CNPJ: 08.472.572/0001-85),
contratada para a organização dos eventos realizados no âmbito da 65ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência), informações e documentos comprobatórios referentes à contratação e apresentação dos
grupos artísticos, conforme solicitado pela Relatório de Auditoria n° 201316796.
2.
Em resposta a solicitação supracitada, a empresa AMBP promoções e Eventos Empresariais Ltda. enviou cópia
do Contrato de Prestação de Serviço, Nota Fiscal nº e Comprovante de Pagamento, firmado entre esta e a empresa Ação
Brasil Central (CNPJ: 05.879.957/0001-73), agência responsável por serviços de contratação de grupos musicais e
apresentações artísticas, os quais participaram do Evento.
3.
Complementarmente, segue em anexo, além da documentação acima exposta, também, memória fotográfica e
audiovisual registrada porventura das pequenas intervenções artístico-culturais que ocorreram ao longo da programação
da 65ª SBPC, em locais distintos dentro do Campus UFPE e por vezes em horários coincidentes. Assim como, grade da
programação cultural ocorrida à época com algumas apresentações em destaque.
4.
Cabe ressaltar, que as intervenções artístico-culturais tiveram o objetivo de apresentar um pouco da cultura
popular, em especial a existente no entorno da UFPE, reunindo artistas comunitários e grupos que de alguma forma tem
ligação com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Cada apresentação teve tempo de duração
próximo à trinta minutos, de forma a reduzir custos, uma vez que, as reuniões anuais da SBPC possuem enfoque
acadêmico/ cultural e não comercial, contando inclusive com o apoio dos participantes.
5.
Desta forma, conforme solicitado, submetemos as informações e documentações necessárias ao atendimento
das recomendações, destacando o papel fundamental que a Controladoria Geral da União tem, em especial, no fomento
ao aperfeiçoamento da gestão administrativa no âmbito do Poder Executivo Federal.
Síntese dos Resultados Obtidos
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Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação foi atendida
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 280 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 65
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código
SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
65

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Relatório de
Item do RA
Auditoria
201316796
1.2.2.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código
SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - A unidade deve efetuar a devolução dos valores pagos ao contratado em excesso às
quantidades de serviços efetivamente prestadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Extensão

Código
SIORG
153090

Síntese da Providência Adotada
Manifestação do Gestor: PROEXT – Of. 658/14 (17/11/14)
1.
De fato foi pago o valor de R$ 54.000,00, através da Nota de Empenho n° 2013NE800033 (UG: 153090), pela
locação de 600 diárias de microcomputadores, perfazendo um custo unitário de R$ 90,00 por dia/equipamento,
conforme previsto em Ata, diferentemente do apontado no Relatório de Auditoria n° 201316796, custo unitário de R$
240,00 por dia.
2.
Fatores como o reduzido quadro de pessoal, agravando-se à época, por servidores em férias, além do curto
prazo para resposta, influenciaram negativamente à clareza e consistência - características necessárias à boa
compreensão dos esclarecimentos prestados. Desta forma, mister se faz complementar as informações anteriormente
apresentadas:
3.
As diárias contabilizadas nas datas 14/07/2013 e 20/07/2013 não se restringiram às atividades de instalação e
testes dos equipamentos, visto que, é necessário apenas poucos minutos para se desempenhar tais atividades.
4.
Diante do porte do evento, do fluxo de informações e da quantidade de pessoas envolvidas, a coordenação da
SBPC julgou prudente e necessária a disponibilização dos computadores à equipe de apoio (UFPE), para atividades de
armazenamento de dados, palestras, compatibilização de listas de participantes, de secretaria, assessoria, organização,
programação, recepção, organização e roteiro, assim como demais ações correlatas - ao menos um dia antes do início do
evento, fato este, perfeitamente natural, compreensível e recomendado.
5.
Os equipamentos não só estiveram à disposição da UFPE, como foram fundamentais para assegurar o bom
andamento do evento e minimizar possíveis transtornos.
6.
As atividades descritas, caso não fossem iniciadas com antecedência mínima, poderiam comprometer os
diversos trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica/científica ao longo do ano, e apresentados na ocasião,
causando grave prejuízo à imagem da Instituição UFPE, e por consequência à própria sociedade.
7.
Reconhecendo os importantes trabalhos desenvolvidos pelo respeitável órgão de controle, entretanto, em
virtude da apresentação dos devidos esclarecimentos, fato pelo qual ora se evidencia a conformidade dos atos e fatos
praticados pela Administração, pedimos a reconsideração das análises e apontamentos registrados referentes ao objeto
em questão.
Manifestação do Gestor: GABINETE – Memo. 229/14 (28/11/14)
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1.
Tivemos a honra de laborar em parceria com esta digníssima escola do saber, no Encontro Nacional de Escolas
Técnicas, evento associado à 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC em
Pernambuco, realizado no Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire e no campus desta Universidade,
no período de 22 a 25 de julho de 2013.
2.
No âmbito do seu poder-dever de autotutela e fiscalização da aplicação dos recursos públicos, a Controladoria
Geral da União, através do Relatório de Auditoria nº. 201316796, no item 1.2.2.2, supostamente, constatou pagamentos
por serviços prestados em quantidade superior ao realizado, notadamente; na letra “a”, que trata da locação de sistema
de credenciamento e de leitores de freqüência; e letra “b”, sobre a contratação de microcomputadores.
3.
Não obstante os valiosos conhecimentos do importante órgão de fiscalização, seguramente incorreram em
equívoco ao apontar a existência de dispêndios maiores que o efetivamente realizado. A liquidação da despesa do
empenho nº. 800029 respeitou a estrita legalidade e observou os termos da proposta de preço em consonância com os
serviços prestados e colocados à disposição desta emérita Universidade, senão vejamos.
4.
Do sistema de credenciamento: O órgão de fiscalização aponta que o quantitativo de diárias do sistema de
credenciamento para o evento contratado deveria ser de 04 (quatro) diárias. Aduz que na proposta de preço não consta a
previsão de discriminação das diárias por turnos, sendo cada diária correspondente a 10 horas de atividade. Nesse
sentido, haveria o pagamento de um excedente de 58 (cinquenta e oito) diárias além das efetivamente prestadas, posto
que a quantidade paga pela UFPE foi de 62 (sessenta e duas) diárias.
5.
Independentemente do nome que se queira dar à métrica utilizada, seja diária ou turno, o item 61 da proposta
de preços prevê o “Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de credenciamento de eventos”, especificando
que o serviço unitariamente consistiria em diárias de 10 (dez) horas, incluindo um técnico analista de sistemas e equipe
necessária (01 digitador para cada 100 pessoas no evento), ao preço de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
6.
Para atender a demanda do evento, em que pese o mesmo propriamente dito tenha ocorrido entre os dias 22 e
25 de julho de 2013, a efetiva prestação dos serviços ocorreu do dia 21 ao dia 26 de julho. Isso porque a Coordenação
do Evento entendeu que, em virtude das peculiaridades e complexidade do evento, quais - a previsão de chegada dos
participantes com antecedência ao período do evento e estadia no próprio Campus da UFPE (área reservada para
alojamento), o elevado número de inscritos e da grande quantidade de trabalhos a serem apresentados; prudente seria
que os procedimentos decorrentes do Sistema de Credenciamento (credenciamento, emissão de relatórios, controle de
entrega de material, crachá e certificados) fossem disponibilizados em período adequado de forma a minimizar
possíveis transtornos, sob pena de causar grave deficiência na execução e bom desenvolvimento do evento.
7.
Conforme supracitado, a chegada e saída dos participantes ocorreram antes (dia 21) e depois do evento (dia
26), de forma variável, em dias e horários distintos, forçando a disponibilização do sistema, em boa parte, por tempo
integral, uma vez que o Campus UFPE foi disponibilizado para hospedagem no período do evento. Além disso, o
credenciamento envolveu um elevado número de pessoas (aproximadamente 1.024), com complexas e demoradas
etapas de cadastramento, entrega de material e inscrição dos participantes nos diversos painéis de debates.
8.
Com isso, ao contrário do sustentado pelo órgão de fiscalização, não foi disponibilizado tão somente um
sistema de credenciamento em cada dia do evento (de 22 a 25 de julho), o que resultaria em 04 (quatro) diárias como
apontado. Foram efetivamente disponibilizados e prestados os serviços de credenciamento em 6 (seis) dias (de 21 a 26
de julho). Além disso, em razão das peculiaridades e necessidades já mencionadas, não apenas um sistema de
credenciamento foi fornecido para atender ao evento, mas 4 (quatro) estruturas distintas e autônomas, cada uma
composta de um técnico analista de sistemas e equipe necessária (01 digitador para cada 100 pessoas no evento). Entre
os dias 21 e 25 de julho o funcionamento do sistema permaneceu em tempo integral, vale dizer, nas 24 horas de cada
dia (perfazendo três diárias por sistema/dia). No dia 26 o sistema de credenciamento foi reduzido para 2 (duas)
estruturas, tendo funcionado por cerca de 10 (dez) horas.
9.
A partir destas premissas, o quadro a seguir demonstra esquematicamente o cálculo da utilização do sistema de
credenciamento:
Quantidade de
Horas de efetiva
sistemas de
Total de diárias
utilização do sistema
Data
credenciamento
utilizadas
de credenciamento
fornecidos
(a x b)
(b)
(a)
21/07/2013
04
24 horas = 03 diárias
12
22/07/2013
04
24 horas = 03 diárias
12
23/07/2013
04
24 horas = 03 diárias
12
24/07/2013
04
24 horas = 03 diárias
12
25/07/2013
04
24 horas = 03 diárias
12
26/07/2013
02
10 horas = 01 diária
2
Soma das diárias:
62
10.
Logo, aproveitamos o ensejo para evidenciar a lógica do planejamento para o objeto em questão, assim como,
demonstrar a sistematização dos serviços prestados à Universidade, considerados oportunos e necessários à
Administração, tendo como premissa a preocupação com a fluidez, praticidade e conforto do evento.
11.
Em face do caso concreto, resta transparente a conformidade da contratação aos devidos instrumentos
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normativos. Portanto, julgamos absolutamente idôneo e correto o pagamento de 62 diárias ao preço total de R$
11.160,00 (onze mil cento e sessenta reais).
12.
Dos leitores de frequência: Acerca do ponto, a auditoria da Controladoria Geral da União concluiu que, ao
invés de 260 (duzentos e sessenta) diárias dos equipamentos ópticos de controle de freqüência, o correto seria o número
de 16 (dezesseis) equipamentos para os quatro dias do evento. Dessa forma, haveria um excesso de 244 (duzentos e
quarenta e quatro) diárias.
13.
Primeiramente, é importante destacar que a locação de apenas 04 (quatro) leitores de frequência não seria
suficiente para o controle de aproximadamente 1.024 participantes credenciados por dia. Certamente, se assim fosse,
haveria um gargalo que impediria o acesso das pessoas aos ambientes, formando longas filas e transtornos que
acarretariam no completo insucesso do evento.
14.
Por segundo, vale aqui retificar e esclarecer uma das premissas apontadas pelo órgão de fiscalização e que foi
esposado no ponto anterior que tratou do sistema de credenciamento. Não foram apenas 04 (quatro) dias de evento
monitorado, mas, para alguns locais, chegou-se a controlar a freqüência por meio de leitores ópticos em até 06 (seis)
dias, entre os dias 21 e 26 de julho.
15.
Em terceiro lugar, assim como foi exposto pela auditoria, o controle de fiscalização se deu em quatro estações
ou ilhas de controle que monitoraram 28 ambientes distintos, sendo eles ditos, a área de credenciamento e retirada de
material, o alojamento, os locais de execução da programação do evento e, por fim, a praça de alimentação.
Evidentemente, não foi utilizado apenas um leitor óptico para cada ambiente, sob pena comprometer o fluxo de pessoas.
Assim, em cada local empregou-se o número de equipamentos que se entendeu adequado, conforme a demanda
necessária.
16.
O quadro a seguir demonstra os quantitativos de leitores ópticos utilizados em cada ambiente do evento nos
seus respectivos dias:
Dia 21
Dia 22
Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Credenciamento
15
15
10
10
10
e retirada de
material
Alojamento
Locais de
execução da
programação
Praça de
alimentação
Soma

10

10

10

10

10

10

-

10

30

30

30

-

-

10

10

10

10

-

25

45

60

60

60
10
Total
260
17.
Portanto, essa é a razão pela qual se chegou ao número de 260 diárias, em que pese o emprego dos
equipamentos de leitores ópticos, ressaltando que os mesmos foram utilizados várias vezes ao longo do dia. Tornamos a
frisar a premissa adotada pela UFPE em prezar pela fluidez, praticidade e conforto, pontos comumente alvos de
reclamações em eventos dessa natureza.
18.
Assim, fica evidenciado o cumprimento efetivo dos serviços contratados, em virtude das elucidações
apresentadas, justificando sobremaneira os pagamentos realizados.
19.
Dos microcomputadores: Assevera o órgão de fiscalização que o número de diárias de locação de
microcomputadores para o período do evento deveria ser de 60, ao invés das 240 que foi pago, tendo em vista que
foram empregados 15 deles em cada um dos quatro ambientes de credenciamento.
20.
Conforme constado pelo próprio órgão fiscalizador, vejamos: A auditoria narrou que foram utilizados 15
microcomputadores em cada estação de credenciamento, cujo total foram de 4. Considerando que o evento ocorreu no
período de 22 a 25 de julho (4 dias), por simples cálculo aritmético chega-se ao valor de 240 diárias (15
microcomputadores x 4 estações de credenciamento x 4 dias de evento = 240 diárias). Logo, chegar-se-á exatamente
ao número de 240 diárias que foi cobrado pela locação dos microcomputadores.
21.
Entretanto, o planejamento e distribuição dos equipamentos se deu efetivamente da seguinte forma:
Discriminação
Data
Quantidade
Turno
Total
Locação de
21/07/2013
22
2
44
microcomputador
22/07/2013
22
2
44
23/07/2013
22
2
44
24/07/2013
22
2
44
25/07/2013
22
2
44
26/07/2013
20
1
20
Total Geral
240
22.
É insofismável o fato que os microcomputadores serviram como acessório ao funcionamento do
credenciamento dos participantes ao evento. Consoante se argumentou alhures, a estrutura de credenciamento foi
fornecida num total de quatro unidades distintas e autônomas, onde se empregou o número de 22 microcomputadores,

421
exceto no dia 26 de julho, que funcionaram quase que de forma ininterrupta, no período de 21 a 26 de julho.
23.
Assim, a locação dos microcomputadores não se restringiu aos quatro dias do evento, mas a seis dias do
período de 21 a 26 de julho. Ademais, foram empregados além do período diário das 8 às 23 horas, motivo pelo qual foi
computado para um mesmo dia mais de uma diária, o que concluiu no total de 240 diárias.
Pelo o exposto, e por tudo mais que poderá ser posteriormente demonstrado, entendemos que inexiste dispêndio pago
além do serviço prestado e efetivamente utilizado por esta emérita Universidade Federal, sendo improcedentes as
conclusões exaradas no Relatório de Auditoria nº. 201316796 da Controladoria Geral da União.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação foi atendida
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 281 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 66
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
66

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201317667
1.2.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Estabelecer e implementar políticas, diretrizes e critérios concernentes à
distribuição, acompanhamento e avaliação da carga horária dos docentes entre as diferentes atividades de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete do Reitor
Síntese da Providência Adotada
A UFPE por meio da Resolução de nr. 03/2014, estabeleceu políticas, diretrizes e critérios para distribuição de carga
horária dos docentes.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação já inclusa na Resolução
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 282 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 67
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080
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Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

67

201217334

1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 002 - Proceda a revisão da aposentadoria da servidora de matrícula nº 1133309,
tendo em vista que não houve alteração no texto do art. 40, § 1º, I , da Constituição pela Emenda nº 70/2012, portanto,
não foi garantida a integralidade dos proventos em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez permanente não
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, devendo, nesses
casos, ser aplicada a mesma proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo, com fração cujo numerador
corresponda ao total de tempo de contribuição do servidor e o denominador ao tempo total necessário para a obtenção
de aposentadoria voluntária com proventos integrais prevista no art. 40, § 1º, III a da Constituição Federal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Conforme registros funcionais a servidora SIAPE nº 1133309, ingressou no serviço público federal antes de
31/12/2003, inicialmente foi aposentada por invalidez pela portaria de pessoal nº 1643 de 16 de novembro de 2005, pela
media das remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, contudo, foi beneficiada pela Emenda Constitucional nº
70/2012. Esclarecemos que já foi providenciada a revisão dos proventos de aposentadoria, através da portaria nº
1.643/2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Proventos devidamente corrigidos
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 283 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 68
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
68

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201217334
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 001 - Conclua as medidas para os ajustes no SIAPE das aposentadorias dos
servidores de Matrículas nº 0275394, 1131220 e 1131245, providenciando também a reposição ao erário, caso seja
devido.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Síntese da Providência Adotada

Código SIORG
153413
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Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Quanto aos servidores SIAPE nºs 0275394, 1131220, 1131245, foram aposentados voluntariamente pela média das
remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, como foi informado anteriormente, a parametrização gera proventos
em desacordo com os reajustes concedidos depois da aposentadoria nos termos da Lei nº 10.887/2004. Diante disto,
estamos revisando os proventos, sendo os trabalhos concluídos até 31/10/2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Recomendação atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Revisão concluída
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 284 - Relatório de Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno – Ordem 69
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
69

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201217334
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 002 - Proceda a revisão da aposentadoria da servidora de matrícula nº 1133309,
tendo em vista que não houve alteração no texto do art. 40, § 1º, I , da Constituição pela Emenda nº 70/2012, portanto,
não foi garantida a integralidade dos proventos em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez permanente não
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, devendo, nesses
casos, ser aplicada a mesma proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo, com fração cujo numerador
corresponda ao total de tempo de contribuição do servidor e o denominador ao tempo total necessário para a obtenção
de aposentadoria voluntária com proventos integrais prevista no art. 40, § 1º, III a da Constituição Federal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Síntese da Providência Adotada
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Conforme registros funcionais a servidora SIAPE nº 1133309, ingressou no serviço público federal antes de
31/12/2003, inicialmente foi aposentada por invalidez pela portaria de pessoal nº 1643 de 16 de novembro de 2005, pela
media das remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, contudo, foi beneficiada pela Emenda Constitucional nº
70/2012. Esclarecemos que já foi providenciada a revisão dos proventos de aposentadoria, através da portaria nº
1.643/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Recomendação atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Proventos devidamente corrigidos
Fonte AUDINT - UFPE
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11.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 285 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 01
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
01

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201217330
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 2125/2014-CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 001 - A UFPE deve adotar providências para correção imediata das rubricas de
abate teto na próxima folha de pagamento, atuando junto aos gestores do SIAPE para devida correção das rubricas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

PROGEPE
Justificativa para o seu não Cumprimento

Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Todas as rubricas pertinentes a folha de pagamento de pessoal da UFPE estão submetidas ao TETO remuneratório
previsto no Art. 37, inciso XI da Constituição Federal.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Valores corrigidos como prevê o Art. 37 da Constituição
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 286 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 02
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
02

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201217330
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 2125/2014-CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 002 - A UFPE deve adotar medidas para o ressarcimento ao erário público pelos
servidores que receberam vencimentos superiores ao limite constitucional fazendo levantamento do período dos últimos
cinco anos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROGEPE

Código SIORG
153413
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Esclarecemos que o controle das rubricas de abate teto na folha de pagamento é feito através de parametrização
automática pelo SIAPE. As rubricas de abate teto são parametrizadas no SIAPE, tendo em vista que podem ter
situações de servidores com vínculos em diferentes instituições o que dificulta o controle por cada uma dessas
instituições. Cabe então ao SIAPE gestão para que haja a parametrização das rubricas nas respectivas instituições.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Lançamento feito automaticamente pelo SIAPE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 287 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 03
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
03

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Instituir controle sistemático de acompanhamento dos prazos para prestação de
contas final e dos prazos de atendimento de diligências pela FADE, incluindo mecanismo de reiteração tempestiva de
cobranças já encaminhadas e não respondidas nos prazos estabelecidos e de fixação de prazos em cada demanda
apresentada à FADE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento

A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 288 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 04
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
04

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Instituir rotina para detecção precoce de desconformidades nos processos de
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prestação de contas enviados pela FADE à UFPE - objetivando identificação de omissões e falhas tão logo os processos
sejam disponibilizados pela FADE -, cabendo devolução imediata do processo a esta com o fim de saneamento,
evitando assim a eventual detecção de falhas apenas no processo de análise da prestação de contas propriamente dito.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 289 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 05
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
05

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 3 - Elaborar e implementar o uso de indicadores quantitativos e qualitativos que
permitam mensurar e avaliar a rotina de análise de prestação de contas da execução de convênios e de contratos e que
possibilitem identificar causas de problemas e promover melhoria nos processos correlatos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 290 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 06
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
06

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
2.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação

– Recomendação 1 - Realizar estudo para identificar as causas das sucessivas e sistemáticas

427
prorrogações observadas na execução de convênios entre a UFPE e a FADE - com o objetivo de minimizar a sua
ocorrência e os efeitos dos fatores que contribuem para esses atrasos - e, com base nos resultados, levar em conta os
fatores causadores de atraso na projeção dos prazos de execução dos convênios e, também, elaborar um plano de
contingência para lidar com os fatores incertos mas previsíveis, de modo a minimizá-los.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
O gestor está atento aos prazos e ao cumprimento da execução.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 291 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 07
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
07

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Elaborar e instituir um modelo de organização, de padronização e de sistematização
no procedimento de composição do processo de prestação de contas de convênios e contratos, tendo em vista, inclusive,
as falhas detectadas mais recentemente e que ocasionaram a devolução dos processos à FADE para saneamento, assim
como as respectivas recomendações e exigências expedidas pelo setor de análise de prestações de contas da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos da PROPLAN/UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento

A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 292 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 08
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
08

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Orientar a FADE para a adoção e uso de um modelo de organização, de
padronização e de sistematização no procedimento de composição do processo de prestação de contas de convênios e
contratos, a ser aplicado progressivamente e simultaneamente em cada etapa da execução dos respectivos instrumentos,
de modo que ao final da execução se tenha um processo de prestação de contas formalizado e aderente ao padrão
adotado pela UFPE e conforme as normas federais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 293 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 09
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
09

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308761
3.1.1.1

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 3 - Orientar os fiscais dos convênios e contratos para acompanharem e exigirem junto
à FADE - em particular aos funcionários contratados por tempo limitado, com recursos do convênios, para execução das
atividades de apoio - o uso de um modelo de organização, de padronização e de sistematização no procedimento de
composição do processo de prestação de contas de convênios e contratos, durante cada etapa da execução dos
respectivos instrumentos, de modo que ao final da execução - e ao final do período de contratação dos funcionários de
apoio, em particular - se tenha um processo de prestação de contas formalizado e aderente ao padrão adotado pela
UFPE e conforme as normas federais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento -DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento

A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE por meio da Diretoria de Controladoria mantém a justificativa apresentada a este OCI.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 294 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 10
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080
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Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

10

201315650

1.1.1.1

Comunicação Expedida
Of.21125/2014AUD/GGURegional/PE
Código SIORG
153080

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Avaliar a conveniência e oportunidade de instituir previsão formal da existência da
Auditoria Interna no Estatuto e Regimento da UFPE, por ocasião da reforma do Estatuto, em curso na entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Auditoria Interna – Gabinete do Reitor

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Auditoria Interna comentou o que segue, por intermédio do Memorando nº 220/2014-AUDINT/GR, de 01/10/2014:
A Auditoria Interna está envidando ações para instituir formalmente a existência da Auditoria Interna no Estatuto da
UFPE. A reforma do Estatuto da UFPE ora em curso, será realmente oportuno para inserir o desempenho e missão da
unidade de Auditoria Interna.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em andamento as providencias adotadas pelas comissões responsáveis pela reforma do estatuto da UFPE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 295 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 11
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
11

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201315650

1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.21125/2014AUD/GGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Reformular o Regimento Interno da Auditoria Interna da UFPE de modo a
regulamentar as omissões relativas a diversos aspectos considerados relevantes para a atuação da Unidade, conforme
tratado no Relatório de Auditoria nº 201315650.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Auditoria Interna – Gabinete do Reitor

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Auditoria Interna comentou o que segue, por intermédio do Memorando nº 220/2014-AUDINT/GR, de 01/10/2014:
Face ao cumprimento das atividades previstas no PAINT, remoção/pedido de exoneração, transferências de servidores
da AUDINT para outros órgãos em função de concursos públicos, além de assessoramento aos gestores e
acompanhamento das demandas para cumprimento dos órgãos de controle interno e externo, ainda não iniciamos nosso
estudo e trabalhos específicos para a atualização de nosso regime interno.
O Regimento Interno da Auditoria Interna da UFPE será atualizado considerando os diversos aspectos relevantes para a
sua atuação e recomendações deste órgão de controle.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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Em andamento as providencias adotadas pelas comissões responsáveis pela reforma do estatuto da UFPE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 296 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 12
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
12

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201315650

1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.21125/2014AUD/GGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Na elaboração do RAINT observar a necessidade de existência de elementos formais
- segundo as normas aplicáveis - e também de elementos analíticos e gerenciais - estes últimos em consonância com o
Inciso III do artigo 4º da IN-CGU 01/2007, além do cronograma executado e recursos humanos e materiais empregados
na descrição das ações de auditoria interna realizadas pela entidade - conforme os incisos IV e V do art. 5º e art. 4º,
inciso I da referida Instrução Normativa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Auditoria Interna – Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Auditoria Interna comentou o que segue, por intermédio do Memorando nº 220/2014-AUDINT/GR, de 01/10/2014:
Em conformidade com a IN CGU nr01/2007, a unidade de Auditoria Interna descreverá no Relatório anual de
Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2014, as ações de auditoria interna conforme descrição no escopo e
cronograma previsto no seu Plano Anual de atividades para o exercício de 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
RAINT elaborado conforme recomendações do OCI
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 297 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 13
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
13

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201315650

1.1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.21125/2014AUD/GGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Na realização das ações de controle pela Auditoria Interna da UFPE, adotar
metodologia de exame que proporcione a identificação das causas das falhas apontadas - inclusive no tocante à detecção
e evidenciação de falhas sistêmicas e não apenas falhas pontuais. Para tal, adotar enfoque voltado para a avaliação dos
controles internos dos procedimentos administrativos examinados e não apenas para cada processo administrativo
individualmente considerado.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Auditoria Interna – Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Auditoria Interna comentou o que segue, por intermédio do Memorando nº 220/2014-AUDINT/GR, de 01/10/2014:
A Auditoria Interna está adotando metodologias que apontam em suas avaliações as falhas, impropriedades e avaliação
dos controles internos administrativos da unidade, conforme constam nas informações, fatos e causas apontadas em seus
Relatórios de Auditoria Interna. Resultados estarão consolidados no Relatório Anual de Atividades de auditoria interna
– RAINT/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Auditoria Interna vem adotando a recomendação do OCI
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 298 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 14
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
14

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201315650

1.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.21125/2014AUD/GGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Elaborar e instituir formalmente uma política de desenvolvimento de competências
para os auditores internos da Auditoria Interna da UFPE, de modo que as ações de treinamento e capacitação incluídas
anualmente no PAINT estejam aderentes à referida política e que se viabilize o estabelecimento de objetivos e aferição
de resultados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Auditoria Interna – Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Auditoria Interna comentou o que segue, por intermédio do Memorando nº 220/2014-AUDINT/GR, de 01/10/2014:
Medidas já estão sendo elaboradas para a formalização de uma política de desenvolvimento de competências para os
auditores internos da Auditoria Interna. Está em processo de avaliação/correção o Manual de Atividades de Auditoria e
alterações no seu Regimento Interno que atenderá os propósitos e competências para os auditores da UFPE.
As “minutas” do Manual de Auditoria Interna e Atribuições para desenvolvimento de competências para os auditores
internos da AUDINT estão em processo de correção e/ou alterações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em andamento as providencias para cumprimento da recomendação do OCI
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 299 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 15
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida
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15

201316796

1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - A UFPE, na condução dos seus processos de licitação, em situações de conflito
entre os requisitos formais estabelecidos nos Editais e a possibilidade de contratações antieconômicas para a Unidade,
deverá envidar esforços visando a seleção da proposta mais vantajosa, negociando com os licitantes vencedores, ou até,
cancelando o certame, caso a contratação se mostre antieconômica para a unidade, anexando todas as peças exigidas no
Art.38 da Lei 8.666/93.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Extensão

153090

Justificativa para o seu não Cumprimento
Manifestação do Gestor: PROEXT – Of. 658/14 (17/11/14)
1.
A PROEXT/UFPE vem adotando medidas para melhorar o seu planejamento e implantar novos instrumentos
que tragam mais eficiência e efetividade aos seus processos de compras e contratações, em especial às adesões à Ata de
Registro de Preços.
2.
O reforço no quadro de pessoal técnico e o estímulo à capacitação dos seus servidores, observados na abertura
de novos concursos públicos e cursos voltados aos funcionários, demonstram o esforço contínuo da PROEXT/UFPE em
promover a melhoria dos processos administrativos.
3.
Criação de rotinas e check-lists que visem assegurar a tempestividade do planejamento, a indicação de riscos,
assim como a conformidade dos atos praticados com os normativos em vigência, estão sendo desenvolvidos e
incorporados à cultura organizacional.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
As Unidades Gestoras estão adotando um planejamento de compras para atender as demandas da Instituição instituindo
novos mecanismo.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 300 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 16
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
16

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201316796
1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - A Unidade deve adotar instrumentos de planejamento em todos os processos de
contratação por meio de adesão à ata de registro de preços de maneira a demonstrar, inequivocamente, a vantagem
econômica dessa modalidade de aquisição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Progest se manifestou através do Of. 108/14, que enviou para as unidades gestoras ofício circular,orientação para os
servidores para que antes de dispensarem a licitação, consultem a PROGEST, acerca da existência de licitação para o
material pretendido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
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As Unidades Gestoras estão adotando um planejamento de compras para atender as demandas da Instituição instituindo
novos mecanismo.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 301 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 17
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
17

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201316797
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - A UFPE deve orientar todas as suas Unidades Gestoras para que aperfeiçoem seus
controles internos relacionados aos processos de dispensa de licitação, evitando a aquisição de bens por essa
modalidade que estejam contemplados em pregões (ou outros processos de aquisição), por meio da adoção de rotina de
consultas ao setor de compras, previamente à realização de dispensa, objetivando identificar se o(s) material(is)
pretendidos já foram adquiridos, ou se estão em processo de compra.

Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa/PROGEST se manifestou através do Of. 108/14, que enviou para as unidades
gestoras ofício circular,orientação para os servidores para que antes de dispensarem a licitação, consultem a PROGEST,
acerca da existência de licitação para o material pretendido. Anexo Oficio Circular 02/2014-PROGEST/GAB.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias estão sendo adotadas para cumprimento da recomendação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 302 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 18
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
18

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201316797
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - O setor responsável pela emissão de empenhos relacionados aos processos de
dispensa de licitação deve implementar rotina de verificação, como condição à emissão do empenho, da formulação de
consultas das Unidades Gestoras responsáveis pelas dispensas de licitação junto ao setor de compras da UFPE, cujo
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resultado deverá indicar que os bens, materiais e serviços em processo de dispensa não estão contemplados em
processos regulares de aquisição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa – PROGEST
Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

Código SIORG
153409
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Por intermédio do Ofício nº 617/2013-DLC, de 22/10/2013, os gestores da UFPE informaram que “ em relação aos
processos de dispensa de licitação para aquisição de suprimentos de bens e de informática realizados no exercício de
2013, os gestores formularam consultas à Pró-Reitoria Administrativa /PROGEST por meio de telefone e e-mail.”
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
As Unidades Gestoras estão adotando um planejamento de compras para atender as demandas da Instituição instituindo
novos mecanismo.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 303 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 19
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
19

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201317667
1.2.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Estabelecer e implementar políticas, diretrizes e critérios concernentes à
distribuição, acompanhamento e avaliação da carga horária dos docentes entre as diferentes atividades de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

GABINETE
Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE por meio da Resolução de nr. 03/2014, estabeleceu políticas, diretrizes e critérios para distribuição de carga
horária dos docentes.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias adotadas conforme prevê a Resolução 03/2014
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 304 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 20
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
20

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201317667
1.2.1.2

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Estabelecer e implementar políticas, diretrizes e critérios para a distribuição,
acompanhamento e avaliação da carga horária dos docentes da UFPE nas diferentes atividades concernentes ao ensino
de graduação, pós-graduação "lato sensu" e pós-graduação "stricto sensu".
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153098

Pró-Reitoria de Pesquisa

Justificativa para o seu não Cumprimento
As políticas e diretrizes para acompanhamento da carga horária dos docentes estão previstas na Resolução UFPE 01/88
e complementadas/atualizadas na Resolução UFPE 03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências já adotadas pelo Gestor.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 305 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 21
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
21

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201317667
1.2.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Avaliar a conveniência e oportunidade de incluir no Plano Estratégico da UFPE
diretrizes relativas à alocação dos recursos institucionais incluindo os docentes entre as atividades de ensino, pesquisa
e extensão.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROACAD

Código SIORG
153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Está incluso no seu Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI/UFPE , período 2014 a 2018, págs 102 a 125 as
diretrizes da UFPE para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 306 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 22
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida
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22

201317667

1.2.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Avaliar a conveniência e oportunidade de elaborar e implantar regulamento
específico sobre o desenvolvimento das atividades de pesquisa na UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROPESQ

Código SIORG
153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Está em estudo um modelo que contemple um regulamento especifico sobre o desenvolvimento das atividades de
pesquisa na UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resultados .
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 307 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 23
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
23

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201317667
1.2.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Implementar o registro e o controle da fração da carga horária dos docentes que é
dedicada aos projetos de extensão no âmbito da UFPE. A partir dos dados existentes, elaborar e implementar o uso de
indicadores de produtividade em atividades de extensão, incluindo o público efetivamente beneficiado e o quantitativo
de alunos participantes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT

Justificativa para o seu não Cumprimento
As informações complementares aos registros já se encontram contemplados no PAAD e RAAD e SIGPROJ. Porém
ajustes serão necessários para que os dados disponibilizados sirvam de base para elaborar o uso de indicadores de
produtividade em atividades de extensão.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 308 – Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 24
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080
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Ordem

Identificação do Relatório
de Auditoria

Item do RA

24

201407314

1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 Constatação 005, 007, 008 - Recomendação 1:
Definir Metas e padrões de desempenho para os Departamentos e Cursos (com relação aos custos e demais indicadores
de desempenho, objeto de recomendação de constatação anterior), visando melhoria na alocação dos recursos, índices
de aproveitamento escolar e resultados de atividades de pesquisa/extensão.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN/DAP-Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A UFPE já faz levantamentos de indicadores de desempenho segundo os cursos e departamentos. Será feito um estudo
com dados históricos para definição de metas e padrões. Também foi alterado o sistema PAAD e RAAD eletrônico
(manual em anexo) de forma a contribuir com a coleta das informações necessárias para avaliar os resultados das
atividade de pesquisa/extensão.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providência e implementação em andamento.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 309 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 25
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
Of. 19153/2014/AUD/CGU25
201407314
1.1.1.1
Regional/PE-NAC 01
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 005, 007, 008 - Recomendação 2:
Instituir mecanismos para o acompanhamento periódico do desempenho comparativo dos cursos e departamentos (a
partir dos indicadores e da aferição dos custos operacionais, objetos de recomendação de constatação anterior) e
também dos escores de avaliação (ENADE, etc), que permitam avaliar as possíveis causas das discrepâncias de
desempenho encontradas e traçar ações visando à melhoria da eficiência e eficácia dos cursos ofertados pela UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento - DAP

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A UFPE já acompanha os resultados do ENADE, bem como os indicadores de CC(Conceito de curso) e CPC (Conceito
preliminar de Cursos) e continuará realizando relatórios anuais como mecanismos de acompanhamento dos resultados
dos cursos e departamentos. A UFPE entende que a comparação de custos entre cursos de graduação não agrega nem
um valor a tomada de decisão dos gestores uma vez que os custos de cada curso variam, sobretudo, em função de sua
infraestrutura física e da titularidade dos docentes. Assim, os recursos humanos, financeiros e materiais a serem
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empregados para elaborar e coletar tais informações não seriam compatíveis com os possíveis benefícios advindos das
informações geradas. Dessa forma, A UFPE irá aguardar o resultado dos estudos do grupo de trabalho do MEC para
implantar integralmente tal recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão que dificultou o controle
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 310 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 26
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
Of. 19153/2014/AUD/CGU26
201407314
1.1.1.1
Regional/PE-NAC 01
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 005, 007, 008 - Recomendação 3:
Elaborar metodologia e recalcular os custos e indicadores mencionados no fato (incluindo despesas de capital e
previdenciárias), e avaliar para os cursos que apresentarem resultados discrepantes (desempenho inferior aos demais) as
causas, a razoabilidade de tais discrepâncias e os fatores determinantes para o baixo desempenho. A partir daí, traçar um
plano de ação buscando melhoria na eficiência desses cursos. No caso dos cursos com desempenho superior
diferenciado, estudar os possíveis fatores de sucesso para uso como referência de boas práticas de gestão e acadêmicas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento - DAP

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
É importante destacar que como a UFPE não considerou adequada a metodologia proposta pela CGU para mensurar os
custos de formação por alunos nessa universidade, uma vez que essa carece de um embasamento teórico e metodológico
para fundamentar suas conclusões, utilizando-se basicamente de critérios de rateios. Contudo, considera válida a
tentativa de contribuir com a busca por uma metodologia eficiente para apropriação de custos em Universidades
federais. Ainda demonstrando a complexidade do desenvolvimento desta metodologia, destacamos que o próprio MEC
possui um grupo de estudo para desenvolvê-la e estamos no aguardo o resultado do estudo dessa comissão. Desta
forma, visando contribuir com o desenvolvimento de uma metodologia capaz de mensurar os custos de forma eficiente
os custos setoriais de uma universidade, a UFPE irá contribuir com o MEC nessa complexa tarefa.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldade de realizar em virtude da complexidade de mensuração dos custos
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 311 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 27
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida
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27

201407314

1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.2 - Recomendação 1:
Instituir indicadores e mecanismos da avaliação de custos a nível setorial (departamentos/cursos), que possibilitem o
acompanhamento periódico do desempenho institucional (custo de formação, custo médio do aluno, tamanho médio das
turmas, custo horaXaulaXaluno, taxa de ocupação de salas, entre outros que julgar pertinente).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento - DAP

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A fim de implementar maior controle das atividades de extensão por parte dos professores, bem como elaborar
indicadores de produtividades de extensão, foram realizadas mudanças no Sig@-PAAD/RAAD, que passou a
evidenciar a carga horária docente dedicada a essa atividade, conforme pode ser visualizado no manual em anexo. Além
disso, é importante ressaltar que as atividades de extensão são acompanhadas e registradas através do SIGPROJ-UFPE,
onde são cadastrados todos os dados relativos ao projeto de extensão como professores envolvidos, carga horária,
público alvo, participação de alunos e etc. Diante do exposto, acreditamos que as ações realizadas foram suficientes
para atender a recomendação em questão, bem como estão alinhadas ao planejamento estratégico da instituição de
buscar transparência e eficiência da utilização dos recursos públicos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando Adaptação do sistema para o controle
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 312 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 28
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
28

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.2 - Recomendação 2:
Utilizar esses instrumentos de mensuração de desempenho (indicadores, custos, etc) para disponibilizar informações de
interesse público de forma espontânea (independentemente de solicitações), de modo a fomentar o desenvolvimento da
cultura de transparência, de eficiência e o controle social da Administração Pública.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN/DAP-Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 28/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Os indicadores serão gerados conforme justificativa apresentada na recomendação 1 deste item e serão disponibilizados
no site da PROPLAN/UFPE
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dependendo de mudança no sistema para adaptar esta implementação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 313 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 29
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

29

201407314

1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 003 - Recomendação 1:
Elaborar normativo interno que estabeleça diretrizes para nortear o processo decisório referente tanto à oferta regular
como à ampliação e expansão de vagas na UFPE, prevendo a adoção de critérios e parâmetros para apresentação de
propostas pelos diversos Centros Acadêmicos e mecanismos que assegurem que sejam levados em consideração no
processo decisório formal as demandas sociais, densidade no vestibular, os custos de expansão/operacionalização e os
resultados esperados (custo de formação do aluno). Assegurar ainda que, na avaliação de possíveis alternativas de
ampliação/expansão de vagas, fique demonstrado que a decisão adotada resultará em aumento de eficiência e/ou
eficácia (com base em estimativas e projeções).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Estabeleceremos os critérios normativos para expansão de cursos e campi levando em conta as necessidades e
demandas socioeconômicas e culturais das regiões onde serão inseridos os novos cursos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 314 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 30
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
30

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

1.1.1.4

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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RA 201407314 - Constatação 1.1.1.4 - Recomendação 1:
Definir procedimento para acompanhar e garantir que os docentes cumpram, a cada semestre, ao menos a carga
didática mínima estabelecida.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Implantaremos ferramentas virtuais para o aperfeiçoamento do acompanhamento dos processos pedagógicos envolvidos
na formação acadêmica, tais como a caderneta eletrônica para registro das atividades diárias docentes em atividades
teóricas e práticas; laboratoriais e extensionistas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Adequar sistema para melhorar o acompanhamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 315 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 31
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

31

201407314

1.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.4 - Recomendação 2:
Com o fim de prevenir eventuais prejuízos para o ensino de graduação decorrentes diretamente ou indiretamente de
vínculos societários e/ou empregatícios extra-UFPE de docentes, recomenda-se a adoção das seguintes medidas
gerenciais: exigência de observância de carga didática departamental na graduação que seja compatível com os padrões
institucionais, departamentais e/ou de cursos, sempre que inexistirem razões para comportamento diferente;
confirmação em base regular do cumprimento das exigências junto ao ensino da graduação; controle regular dos diários
de classe; exigência de preenchimento das funcionalidades do sistema SIG@, em especial o cadastramento dos docentes
vinculados a cada disciplina e turma em cada semestre letivo; registro e controle do uso das salas de aula; aferição dos
resultados das atividades declaradas nos planos e relatórios de trabalho, a exemplo das publicações ou teses e
dissertações resultantes de atividades de pesquisa ou orientações declaradas; dentre outros.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

Código SIORG
153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
1) Sensibilização do uso correto do Sistema Sig@ pelas coordenações e chefias, através de treinamentos nos Fóruns dos
coordenadores;
2) Colaboração efetiva de TODOS os docentes da Universidade nesta fiscalização partilhada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ajustar sistema e enquadrar os gestores para cumprimento da recomendação
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 316 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 32
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
32

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.4 - Recomendação 4:
Tendo em vista o histórico de vínculos empregatícios e/ou societários de docentes da UFPE, inclusive com impacto
negativo na carga didática, na produção científica e no custo de formação dos alunos de graduação, confirmar a
existência e a regularidade dos referidos vínculos, levando em consideração especialmente o regime de trabalho, a
efetiva compatibilidade dos horários e das atividades (e não apenas do ponto de vista formal), além do cumprimento
regular das obrigações mínimas do servidor. Em caso de confirmação de irregularidades, apurar os fatos em sede de
processo administrativo disciplinar. Atentar para o fato de que a contagem do período prescricional só inicia a partir da
ciência dos gestores quanto à ocorrência dos fatos, já que o gestor não tinha acesso aos sistemas de informação
governamentais utilizados para detectar os vínculos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos - CACE

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 18/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Atendendo ao contido no Memo. nº 137/2014 – AUDINT de 14 de agosto de 2014, a Comissão de Acumulação de
Cargos e Empregos da Universidade Federal de Pernambuco passa a informar as ações desenvolvidas com o objetivo de
sanar os possíveis vínculos empregatícios e/ou societários do corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco.
Estamos dando continuidade ao processo de análise da documentação apresentada por cada um dos docentes
referenciados na listagem que a Controladoria Geral da União disponibilizou a esta IES. Tais informações se encontram
arquivadas em pastas individuais, especificada a situação de cada docente em relação ao seu vínculo societário,
conforme quadro anexo. Quando da observação de inadequação ao cumprimento da Lei 8.112/1990, Art. 117, X, no
tocante às vinculações societárias, os docentes estão sendo arguidos com o propósito de esclarecer as inconsistências
detectadas.
Além das atividades acima citadas, a CACE encontra-se na fase de análise minuciosa de todos os processos de posse
dos docentes e técnicos administrativos recentemente nomeados, que consiste em analisar a documentação apresentada,
verificando principalmente vínculos empregatícios existentes e análise de curriculum vitae ou currículo Lattes. Quando
da detecção de qualquer inconsistência o nomeado é contactado para equalização do problema. Nos casos em que o
futuro servidor encontra-se vinculado a uma empresa pública ou privada, é dado ao mesmo um prazo para apresentar
documento comprovando a rescisão do contrato ou exoneração do cargo anteriormente ocupado. Ressaltando ainda a
possibilidade para os servidores oriundos de órgãos públicos a observância do princípio da vacância.
Concluído esse processo, a CACE emite parecer autorizando sua posse, na condição de apto, com ou sem exigência a
cumprir para assumir o cargo.
Em continuidade, a CACE fica acompanhando cada processo individualmente. Nos casos em que o servidor ainda
necessita apresentar documentação comprobatória, atendida a exigência, o processo é concluído e arquivado. A
projeção de análise de processos para o ingresso nos quadros da UFPE de servidores, docentes ou técnicoadministrativos, já realizadas ou a realizar pela CACE, no exercício 2014, gira em torno de 300 (trezentos).
Outra ação em execução pela CACE é o estudo individual de todo o corpo de enfermagem do quadro permanente da
UFPE que apresenta dois vínculos públicos com cargas horárias que necessitam a observância do princípio da
compatibilidade de horários, adotando a sistemática de requerer ao servidor enquadrado nessa situação apresentar
declaração dos dias e horários em que desempenha suas funções nas respectivas unidades de saúde.
Recentemente, esta Comissão foi instada a proceder à análise de docentes em regime de trabalho de Dedicação
Exclusiva que figuraram, por ocasião do Censo do Ensino Superior 2013/MEC/INEP, com mais de um vínculo em IES,
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totalizando 26 (vinte e seis) professores.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão o controle das informações
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 317 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 33
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

33

201407314

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 006 - Recomendação 1:
A partir da análise das causas que tem contribuído para a existência de cursos de graduação da UFPE com altas taxas de
evasão/retenção/ociosidade, conceber propostas para superação dos obstáculos à consecução das metas institucionais
relativas ao ensino de graduação. Implantar as soluções propostas e adotar mecanismos para acompanhar e avaliar a
eficácia de tais ações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Melhoraremos os índices de evasão, retenção e ociosidade nos cursos de graduação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Adequação do sistema
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 318 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 34
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
34

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

1.1.1.5

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 006 - Recomendação 2:
Empreender estudos, a nível institucional, que abranjam as diversas áreas da Universidade para identificar, para os
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cursos e centros com maiores taxas de evasão/retenção/ociosidade, as principais causas que têm contribuído para que
esses índices estejam acima do fixado nas metas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

Código SIORG
153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Melhoraremos os índices de evasão, retenção e ociosidade nos cursos de graduação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão para institui o controle
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 319 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 35
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

35

201407314

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 006 - Recomendação 3:
Estabelecer instrumentos para acompanhamento periódico dos índices relativos à evasão/retenção/tx de ociosidade dos
cursos, de modo a identificar precocemente comportamentos desviantes e, a partir daí, pactuar metas e prazos para
melhoria desses índices a nível de cursos e centros.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Melhoraremos os índices de evasão, retenção e ociosidade nos cursos de graduação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão para institui o controle
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 320 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 36
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida
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201407314

1.1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.6 - Recomendação 1:
Para as atividades de pesquisa e extensão, definir formas de mensurar a produtividade e os custos envolvidos, visando
avaliar o desempenho também nessas áreas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº XX, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of. Nº 602/2014GR:
Através do PAAD E RAAD são solicitadas a informação de participação em projetos de pesquisa e extensão, no PAAD,
para efeito de comprovação de carga horária com possibilidade de permitir a sua redução e respectivos resultados
coletados no relatório das atividades anuais RAAD com a aprovação do chefe de departamento e diretor de centro.
A UFPE está contratando a plataforma estela experta entrando em produção na UFPE em Novembros /2014.
A UFPE está em fase de produção na plataforma SUCUPIRA que capta a produção científica do docente a partir do
curriculum LATTES.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando ajuste no Sistema de Gestão para institui o controle
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 321 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 37
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

37

201407314

1.1.1.7

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.7 - Recomendação 1:
Alterar Resolução 05/99 do Conselho Universitário para incluir vedação expressa a substituição dos docentes em sala
de aula por alunos de pós-graduação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

Código SIORG
153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através do Ofício 1527/2014-a – PROACAD em 22/09/2014. A resposta foi encaminhada à CGU
pelo Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014, enviando o Plano de Ação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias foram adotadas para cumprimento da recomendação.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 322 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 38
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

38

201407314

1.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.8 - Recomendação 2:
Verificar a regularidade da participação de docentes do Departamento de Engenharia de Produção em entidade de
natureza jurídica de direito privado - ainda que seja associação sem fins lucrativos - e em atividades remuneradas sob a
gestão administrativa e financeira da FADE, a exemplo de consultorias, projetos e ensino de pós-graduação - as quais
estão sujeitas a requisitos de frequência ocasional e ausência de prejuízos para o exercício do cargo público-, assim
como os impactos e eventuais conflitos de interesse relacionados ao exercício destas atividades em relação ao exercício
da função pública e dos resultados e indicadores do ensino de graduação em especial, incluindo o custo de formação dos
alunos e as notas dos diferentes quesitos que compõem o CPC-ENADE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos - CACE

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 18/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A CACE/UFPE ira verificar o atendimento a esta recomendação num prazo de 120 dias.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento pelo Setor responsável
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 323 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 39
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
39

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

1.1.1.8

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.8 - Recomendação 3:
Realizar estudo de viabilidade da implantação de medidas tendentes a aumentar a acessibilidade ao curso de graduação
em engenharia de produção e a redução nos custos de formação por aluno de graduação, dentre as quais sugere-se: (a)
ampliação do número de vagas no vestibular; (b) ampliação do número de entradas no vestibular; (c) oferta do curso no
turno da noite; (d) aumento do tamanho ou do número de turmas de graduação no ciclo básico, de modo que as turmas
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nos semestres mais adiantados possuam tamanhos maiores do que os atuais mas ainda compatíveis com as condições
existentes, mitigando assim os tamanhos decrescentes das turmas no decorrer do curso; (e) aumento da taxa de sucesso
do curso de graduação; (f) aumento da relação alunos/professor, tendo como referência o padrão institucional e também
as metas do REUNI. Na hipótese de propostas de solução que contemplem aumento de gastos, ter em conta a diretriz de
que a ampliação do gasto seja proporcionalmente menor do que os ganhos em ofertas de vagas e no custo de formação
por aluno, observando assim o princípio da eficiência.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Engenharia de Produção

153099

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através do Ofício nº 038/2014 – DEP em 26/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Identificação das falhas nos cursos de graduação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 324 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 40
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

40

201407314

1.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.1.8 - Recomendação 4:
Realizar estudo para identificação das causas em potencial da nota 0,833 no quesito organização pedagógica e nota
1,857 em infraestrutura, ambas no CPC-ENADE 2011 do curso de graduação em Engenharia de Produção, as quais
contrastam com a elevada reputação dos docentes e dos cursos de pós-graduação ligados à Engenharia de Produção.
Identificar e implementar medidas para melhorias nestes quesitos e também em outros aspectos que impactam a
avaliação do curso, de modo a promover melhorias. No tocante ao quesito infraestrutura em particular, identificar e
sempre que viável e possível implementar medidas que maximizem o potencial de contribuição de melhorias a serem
compartilhadas pela graduação, decorrentes de projetos de pesquisa e pós-graduação no âmbito da Engenharia de
Produção, ainda que isto ocorra de maneira reflexa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Engenharia de Produção

Código SIORG
153099

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através do Ofício nº 038/2014 – DEP em 26/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Identificação das falhas nos cursos de graduação
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 325 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 41
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

41

201407314

1.1.1.9

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 002 - Recomendação 1: Motivar de forma expressa as decisões tanto de oferta semestral
ou anual de vagas para o ensino de graduação quanto para as situações de ampliação/expansão de vagas nos cursos de
graduação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos - PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 1527/2014-a - PROACAD, em 22 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Otimizaremos a capacidade da oferta de vagas nos cursos de modo a melhorar a efetividade dos mesmos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Identificação da oferta de vagas nos cursos de graduação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 326 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 42
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
42

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

1.1.2.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.2.1 - Recomendação 1:
Implementar o registro e o controle da fração da carga horária dos docentes que é dedicada aos projetos de extensão no
âmbito da UFPE. A partir dos dados existentes, elaborar e implementar o uso de indicadores de produtividade em
atividades de extensão, incluindo o público efetivamente beneficiado e o quantitativo de alunos participantes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT

153090

Justificativa para o seu não Cumprimento
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Resposta enviada através do Of. Nº 497/2014 – UFPE/PROEXT, em 23 de setembro de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A fim de implementar maior controle das atividades de extensão por parte dos professores, bem como elaborar
indicadores de produtividades de extensão, foram realizadas mudanças no Sig@-PAAD/RAAD, que passou a
evidenciar a carga horária docente dedicada a essa atividade, conforme pode ser visualizado no manual em anexo. Além
disso, é importante ressaltar que as atividades de extensão são acompanhadas e registradas através do SIGPROJ-UFPE,
onde são cadastrados todos os dados relativos ao projeto de extensão como professores envolvidos, carga horária,
público alvo, participação de alunos e etc. Diante do exposto, acreditamos que as ações realizadas foram suficientes
para atender a recomendação em questão, bem como estão alinhadas ao planejamento estratégico da instituição de
buscar transparência e eficiência da utilização dos recursos públicos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE está acompanhando a carga horária dos docentes.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 327 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 43
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

43

201407314

1.1.2.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.2.2 - Recomendação 1:
Avaliar a conveniência e oportunidade de elaborar e implantar regulamento específico sobre o desenvolvimento das
atividades de pesquisa na UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº XX, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of. Nº 602/2014GR:
Reestabelecer de forma mais explicita os artigos 3º e 6º da resolução 1/88 ressaltando a responsabilidade do chefe de
departamento como responsável pela captação e validação das informações que trata essa recomendação.
A PROPESQ está encaminhando oficio as chefias de departamento no sentido de reestabelecer os procedimentos
previstos na resolução citada acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já tomou providencias junto aos chefes dos departamentos dos novos controles
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 328 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 44
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

450
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

44

201407314

1.1.2.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 1.1.2.3 - Recomendação 1:
Estabelecer e implementar políticas, diretrizes e critérios concernentes à distribuição, acompanhamento e avaliação da
carga horária dos docentes entre as diferentes atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
GABINETE DO REITOR

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE por meio da Resolução de nr. 03/2014, estabeleceu políticas, diretrizes e critérios para distribuição de carga
horária dos docentes.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já adotou as providencias cabíveis
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 329 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 45
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

45

201407314

2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Recomendação 001 - Constatação 071 - RA 201203144:
"Consultar assessoria jurídica e adotar providências para regularização da situação do imóvel cedido à Sudene
(registrado no Spiunet sob nº RIP 25310049450002) que está sendo utilizado para finalidade diversa da estabelecida no
correspondente Termo de Cessão".
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
GABINETE

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Conforme copia do parecer em anexo da Assessoria Jurídica que retrata as ultimas providencias adotadas na qual o
Procurador Geral se manifesta em marcar uma reunião para discutir uma solução para a pendência e posterior envio a
este órgão de controle interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE está adotando as providencias para sanar as falhas apontadas
Fonte AUDINT - UFPE

451

Quadro 330 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 46
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

46

201407314

2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Recomendação 004 - Constatação 069 - RA 201203144:
"Dotar a coordenação de infraestrutura adequada para o desempenho de suas atividades, especialmente no que se refere
à aquisição de sistemas informatizados para suporte a suas atividades. Os sistemas de informação devem permitir um
controle adequado sobre a manutenção de prédios e equipamentos, além de proporcionar a consistência entre os dados
do inventário e os dados do Spiunet".
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Após o fechamento do diagnóstico (levantamento cadastral e de materiais para todas as edificações do Campus Joaquim
Amazonas), a UFPE vai emitir laudos e pareceres sobre o estado de conservação dos elementos físicos e estruturais das
edificações, elaborar os Manuais de uso, manutenção e operação dos prédios, agregar os recursos investidos por
edificação através dos relatórios gerenciais do SCA (software instalado no Almoxarifado da PCU) e planejar a
manutenção e correção de patologias construtivas de maneira sistêmica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE está adotando as providencias para sanar as falhas apontadas
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 331 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 47
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
47

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

2.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Recomendação 002 - Constatação 069 - RA 201203144 :
"Elaborar manuais operacionais ou outros instrumentos congêneres, com definição de rotinas de gestão de Bens
Imóveis, contemplando as atividades de atualização de dados cadastrais e manutenção preventiva".
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

452
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Ratificamos que a UFPE somente poderá focar na elaboração dos Manuais de Uso, Operação e Manutenção da
edificação, após a conclusão do cadastro. Embasado no Plano de Providências firmado pela UFPE em junho/2013 e
aprovado e monitorado pelo TCU desde sua concepção.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Montando dados para elaboração de manuais.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 332 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 48
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

48

201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 006 - RECOMENDAÇÃO 003
Dote a PROAES de sistemas de informações que facilitem o acompanhamento pedagógico dos alunos, com a
automação de algumas tarefas e que sirva como repositório de dados que possibilite o registro e armazenamento das
análises e encaminhamentos resultantes desse acompanhamento. Esses sistemas devem também disponibilizar
informações gerenciais para subsidiar os dirigentes da PROAES na gestão dos programas de assistência estudantil.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

153230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
A pedagoga realizou uma análise sobre o acompanhamento pedagógico de 23% dos estudantes com baixo desempenho
acadêmico em 2013.2. O período 2014.1 foi bastante prejudicado pela greve. Observou-se que o maior índice de
reprovações é de estudantes da área II (exatas) conforme os gráficos 1 e 2 do (anexo 02). A partir desse estudo, será
priorizado o atendimento, monitoramento e, posteriormente, avaliação desses estudantes.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando implantação do sistema
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 333 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 49
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
49

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314
NT 1455

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGU-

453
Regional/PE-NAC 01
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 001 - RECOMENDAÇÃO 001
Estabeleça metas e defina indicadores que permitam o monitoramento e avaliação do desempenho dos programas de
assistência estudantil no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis - PROAES

Código SIORG
153230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Serão mostrados 05 gráficos demonstrando os Programas de Moradia Estudantil, Bolsa de Manutenção Acadêmica,
Auxílio Transporte e PROBEM. Essa ferramenta será útil para o monitoramento, das ações que iremos implementar a
partir dos próximos editais. Em função da greve dos servidores técnico-administrativos, não foi possível realizar o
mapeamento desses números para o edital 2014.1. Os dados coletados nos mostra que a demanda maior por auxílio está
concentrada no CCS (Centro de Ciências da Saúde) isso se justifica porque é o centro que concentra o maior número de
cursos, também o estudante permanece o maior tempo na academia. Foi observado que, para o Programa de Bem Estar
Mental, diferentemente dos outros programas, o percentual foi maior no CFCH (Centro de Filosofia e Ciências
Humanas).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já estão sendo adotadas pela Pro Reitoria.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 334 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 50
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

50

201407314

NT 1455

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201205395 – CONSTATAÇÃO 001 - RECOMENDAÇÃO 002
Elabore relatório gerencial de acompanhamento dos programas de assistência estudantil e defina a periodicidade de sua
produção, de modo a subsidiar a equipe da PROAES na avaliação dos resultados das ações empreendidas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis PROAES

153230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 39/2014/GAB. PROAES, em 27 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
O que a PROAES tem a informar no momento são os dados fornecidos pelo SIG@ sobre a situação dos estudantes
beneficiários.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atualização do sistema
Fonte AUDINT - UFPE

454

Quadro 335 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 51
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

51

201407314

NT 1456

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 063 - RECOMENDAÇÃO 001
Que a UFPE adote ações no sentido de assegurar que a FADE mantenha a atualização imediata do sítio mantido por ela
na internet, garantindo a divulgação, na íntegra, dos documentos descritos nos itens I a V do art. 4º-A da Lei nº
8.958/94.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Enviado Ofício nº 36/2014-DCCAc/PROPLAN (cópia Anexo 1), de 29/08/2014, comunicando a FADE e estabelecendo
prazo de 30 dias para apresentar cronograma de ações para garantir a disponibilização de tais informações
complementares até o primeiro trimestre de 2015.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 336 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 52
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
52

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1456

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 084 - RECOMENDAÇÃO 002
Adoção de instrumentos mais efetivos de cobrança aos convenentes, inclusive com participação dos gestores em seus
diversos níveis hierárquicos, conforme a situação requerer.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos DCCAc
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412

455
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR no seguinte teor:
Concluir lista de docentes com pendências de prestação de contas até 30/10/2014; 2. Até 14/11/2014 expedir
comunicado a esses docentes da impossibilidade de coordenar novos projetos enquanto não sanarem as pendências de
prestação de contas que não forem atendidas nos prazos estabelecidos e inserir na rotina da DCCAc que todo
encerramento de mês será expedido tal comunicado; 3. A partir de 14/11/2014 inserir no check-list da análise de novos
projetos/convênios/contratos a verificação da adimplência do coordenador junto à UFPE no que se refere a prestação de
contas de convênios/contratos firmados com a FADE, em caso de o nome do coordenador constar na lista de docentes
com pendências, o novo instrumento sob sua coordenação não deverá ser celebrado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
DCCA já tomou as providencias cabiveis
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 337 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 53
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

53

201407314

NT 1456

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 084 - RECOMENDAÇÃO 003
Elaborar normativo interno estabelecendo procedimentos e parâmetros para ações de cobranças de prestações de
contas/regularização de pendências.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Até janeiro/2015 será criado grupo de trabalho para apresentar no primeiro trimestre de 2015 ao Conselho de
Administração proposta de normativo interno estabelecendo procedimentos e parâmetros para ações de cobranças de
prestações de contas/regularização de pendências, para que seja aprovado e divulgado até junho/2015. Em 29/08/2014
encaminhado Memo nº 175/2014-DCCAc/PROPLAN ao gabinete do reitor solicitando orientações para elaboração do
referido normativo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já estão sendo adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 338 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 54
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida

456
54

201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 006 - RECOMENDAÇÃO 002
Criar área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

NTI

153101

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em anexo encaminhamos o Relatório da Comissão de Segurança da Informação e a Portaria Normativa Nº 9/2014 que
trata sobre as diretrizes de composição e as responsabilidades do Comitê e do Gestor de Segurança da informação.
A UFPE está providenciando a publicação da portaria normativa para criação e composição do referido Comitê.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE Já esta agilizando criação do comitê
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 339 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 55
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
55

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 224884 - CONSTATAÇÃO 015 - RECOMENDAÇÃO 001 Recomendamos que sejam realizadas as
melhorias do Sistema de Controle Patrimonial, conforme previsto no Of. 028/2009, de 06/05/09, onde a Divisão de
Patrimônio se compromete a otimizar todo o processo de elaboração do Inventário Físico de 2009.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. Nº 105/2014-PROGEST/GAB, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através
do Of. Nº 602/2014-GR:
Segue abaixo um detalhamento do cronograma de implantação do SIPAC que impacta o módulo Patrimônio.
Módulos que serão pré-requisitos de Patrimônio:
MÓDULO – Data Planejada
*SIGAdim – 05/2014
*Catálogo de Materiais – 08/2014
*Integração SIAFI – 07/2014
Módulos Instalados em Homologação:
MÓDULO – Data Instalada
*SIGAdim – 06/2014
*Catálogo de Materiais – 07/2014
*Patrimônio –11/2014
*Integração SIAFI – 08/2014 – impactado pela falta de usuário SIAFI
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Planejamento para disponibilizar em promoção:
MÓDULO – Data Planejada
*SIGAdim – 09/2014
*Catálogo de Materiais – 09/2014
*Patrimônio – 11/2014
*Integração SIAFI – 09/2014 – impactado pela falta de usuário SIAFI
Segue abaixo um detalhamento do cronograma de implantação do SIPAC que impacta o módulo Patrimônio.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Implantação do sistema de gestão
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 340 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 56
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

56

201407314

NT 1457

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201211362 - CONSTATAÇÃO 002 - RECOMENDAÇÃO 002 Instituir controles para acompanhar e
registrar a alocação de HH da equipe de Auditoria Interna.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
AUDINT

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Informamos que em 2014 instituímos controles de acompanhamento de HH da equipe de Auditoria Interna, com o
intuito de efetuarmos o controle e monitoramento quanto às horas previstas no PAINT e as horas efetivamente
realizadas para os assuntos/escopo no cronograma.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Controle de HH da AUDINT
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 341 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 57
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
57

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

NT 1459

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 065 - RECOMENDAÇÃO 003
Verifique a prestação de contas do convênio, somente aceitando como elegível os gastos que comprovadamente possam
ser relacionados à execução do objeto do convênio, providenciando o ressarcimento das despesas realizadas sem a
devida comprovação. (Convênio nº 026/2009)
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A prestação de contas final do Convênio 26/2009-UFPE (Curso |PGLS MBA executivo gestão de negócios) foi
apresentada em 30/09/2013 (processos 23076.047655/2013-96 e 23076.050525/2013-31), em 09/10/2013 foi concluída
a análise da prestação de contas final com a apresentação da primeira diligência à fundação, restando evidências da
priorização da análise. Contudo, um processo de prestação de contas as respostas às diligências nem sempre são
satisfatórias, sendo necessárias diversas diligências até que se conclua a análise. No convênio em questão, a prestação
de contas foi arquivada por engano antes da sua conclusão (5 meses), contudo já teve 4 diligências e encontra-se para
análise desde 21/08/2014, havendo necessidade de prorrogação do prazo para conclusão da análise da prestação de
contas até 15/09/2014. Destaca-se que a última diligência se refere a questões sobre a comprovação das despesas
administrativas da fundação e do ressarcimento da UFPE pelo uso de suas instalações. Esclarecemos que há priorização
da análise dessas prestações de contas, mas nem sempre as diligências são atendidas no prazo , bem como existem 10
prestações de contas com recomendações da CGU para apenas 5 analistas (2 novatos), atrasando a conclusão das
análises.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atraso nas analises, em virtude do problema de sistema e pessoal
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 342 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 58
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
58

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201108956 - CONSTATAÇÃO 073 - RECOMENDAÇÃO 003
Reavalie os pagamentos realizados em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços n° 140/09 e respectivo Termo
Aditivo e apresente ao Controle Interno, na próxima Auditoria de Gestão da Unidade, a documentação comprobatória
referente ao efetivo ressarcimento das despesas realizadas não condizentes com o objeto do Contrato ou sem o devido
suporte documental que respalde os gastos realizados pela FADE cujo somatório se refere ao valor de cada nota fiscal
citada no fato desta constatação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Considerando a análise da CGU, será dado prosseguimento à análise da prestação de contas final do Contrato nº
140/2009-UFPE (processo 23076.035139/2013-19) dando prioridade à sua conclusão, com previsão até 30/11/2014.

459
Esclarecemos que a primeira diligência à fundação já foi atendida, tendo sido encaminhado o processo para nova
análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atualização do contrato em questão.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 343 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 59
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

59

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 243911 - CONSTATAÇÃO: 091 - N° RECOMENDAÇÃO 001
Solicite à FADE, em virtude da rescisão do Contrato n° 06/05, para que sejam apresentadas prestações de contas de
todos os recursos movimentados pela Fundação desde a assinatura do referido Contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Toda documentação relativa ao Contrato 06/05 foi entregue pela fundação e analisada pela UFPE, a qual apesar da
análise a posteriori não identificou danos ao erário, conforme consta da própria Nota de Auditoria 201103019/001.
Além disso informamos que as dificuldades relacionadas a análise da prestação de contas final do contrato nº 06/05 foi
ocasionada pelo número reduzido de pessoas na equipe e pela quantidade de instrumentos de convênios para análise de
prestação de contas. Dessa forma entendemos que tal recomendação já foi atendida e não há necessidade de abertura de
processo de apuração de responsabilidades, conforme sugerido nesta recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 344 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 60
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
60

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

NT 1459

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 064 - RECOMENDAÇÃO 001
Apurar as responsabilidades pelas falhas no acompanhamento do convênio que resultaram em pagamentos de serviços
sem que houvesse comprovação da legitimidade dos preços de referência adotados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Primeiramente esclarecemos que na época da celebração do Convênio nº 103/2013-UFPE não eram exigidas cotações
para as despesas do projeto pelas unidades da UFPE responsáveis pela análise do convênio antes da sua assinatura
(prática já inserida nos procedimentos atuais de análise dos instrumentos a serem firmados com a fundação de apoio,
por orientação da CGU). Apenas se exigia uma declaração do dirigente máximo da fundação de apoio de que os preços
estavam compatíveis com o de mercado, apresentada na celebração desse convênio (processo 23076.057441/2010-85).
Além disso, o fiscal do convênio autorizou todas as despesas realizadas pela fundação e foram adotados procedimentos
de acordo com a Lei 8666/93 para a contratação realizada e o material de consumo adquirido.
Informamos que a prestação de contas final (processo 23076.062584/2013-51) encontra-se em análise, tendo a fundação
de apoio atendido à primeira diligência em 31/07/2014. Observa-se que o convênio foi encerrado sem a conclusão de
todas as atividades previstas tendo em vista comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, financiador
do projeto, em decorrência de dificuldades com a FINEP, parceira do MCTI na implantação
da Rede SIBRATEC. Assim, apenas 1 dos 2 eventos previstos foi realizado, totalizando uma despesa de R$ 33.850,00
com serviços de pessoa jurídica necessários para a realização do evento, que tinham como valor de referência no Plano
de Trabalho R$ 48.750,00. Ainda, a contratação foi realizada mediante Pregão 002/2011 - Sistema de Registro de
Preços.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Revisão dos projetos e termos de Convênios
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 345 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 61
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
61

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 064 - RECOMENDAÇÃO 002
Solicitar à FADE o detalhamento dos serviços contratados e proceder a pesquisas de preços a fim de obter os preços de
referências de tais serviços, e solicitar a devolução dos valores pagos a maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
No Anexo 6 cópia da Carta 413/2014-GEACO, de 31/07/2014, apresentado o detalhamento dos serviços contratados e o
relatório de atividades do Convênio nº 103/2010-UFPE (SICONV 752078), este último apresentado pelo fiscal.
Esclarecemos, ainda, que na análise da prestação de contas, está sendo verificado se houve dano ao erário, uma vez que
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a partir do detalhamento dos serviços contratados estão sendo providenciadas novas cotações, para verificação do preço
em compatibilidade com o de mercado, considerando as devidas correções monetárias, tendo em vista que a contratação
ocorreu em junho/2011 (mais de 3 anos atrás).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já estão sendo adotadas pela UFPE para apuração dos fatos
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 346 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 62
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

62

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 243911 - CONSTATAÇÃO 052 - RECOMENDAÇÃO 002
Reavalie os pagamentos realizados com recursos do Convênio n° 109/2007, glosando as despesas realizadas não
condizentes com o objeto do Convênio e/ou não previstas no seu Plano de Trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Primeiramente, é importante destacar que trata-se de convênio que tem por objeto a realização de obras sob o
acompanhamento e fiscalização durante toda a vigência do convênio, inicialmente realizados pela Prefeitura da Cidade
Universitária da UFPE e depois pela Superintendência de Projetos e Obras da UFPE. Salientamos que as medições e
notas fiscais dos pagamentos realizados são atestados pelo gestor do convênio, o Prefeito da Cidade Universitária ou o
Superintendente de Projetos e Obras, dependendo do período da despesa. Ainda, esclarecemos que para a avaliação dos
pagamentos realizados depende sim da conclusão da análise da prestação de contas, pois é onde consta toda a
documentação necessária para tal verificação. Informamos que o processo de prestação de contas (23076.016887/201483) encontra-se em diligência na fundação de apoio para fornecer documentação complementar necessária para
conclusão da análise dos pagamentos realizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando documentação da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 347 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 63
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

Comunicação Expedida

462
63

201407314

Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 029 - RECOMENDAÇÃO 001
Adotar providências junto à FADE para que apresente a documentação referente à seleção e contratação dos
funcionários contratados com recursos do Contrato n° 30/2011, de forma que seja evidenciada a natureza contratual
utilizada, carga horária e valor utilizada, carga horária e valor contratado, e demonstre que as despesas constantes da
planilha demonstrativas dos valores pagos são condizentes com o valor contratual, e, em caso de não atendimento,
providenciar a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem comprovação de vinculação ao objeto do
contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 com complemento
enviado pelo Memo. Nº 186/2014-DCCAc/PROPLAN, em 25 de setembro de 2014. Respostas encaminhadas à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A prestação de contas foi diligenciada à FADE em 24/10/2013 e ainda não atendida. No Anexo 8 cópia do Ofício nº
037/2014-DCCAc/PROPLAN solicitando novamente o processo. Informamos que foi recebida, em 22 de setembro de
2014, a Prestação de Contas Final do Contrato nº 30/2011, referente ao período de 03/01/2011 a 31/08/2014, conforme
Cartas nº 482 e 505/2014-GEACO. Dessa forma, esclarecemos que a referida prestação de contas está em análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando termino da analise da prestação de contas do contrato.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 348 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 64
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
64

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 029 - RECOMENDAÇÃO 005
Adotar providências junto à FADE para que apresente o detalhamento dos serviços não especificados prestados pelas
pessoas físicas relacionadas no item "c" do fato de constatação, pagos com recurso do Contrato n° 30/2011, assim como
o produto porventura gerado, de forma que reste evidenciado as atividades desempenhadas e o valor contratado, e, em
caso de não atendimento, exigir a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem comprovação de
vinculação ao objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 com complemento
enviado pelo Memo. Nº 186/2014-DCCAc/PROPLAN, em 25 de setembro de 2014. Respostas encaminhadas à CGU
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através do Of. Nº 602/2014-GR:
A prestação de contas foi diligenciada à FADE em 24/10/2013 e ainda não atendida. No Anexo 8 cópia do Ofício nº
037/2014-DCCAc/PROPLAN solicitando novamente o processo. Informamos que foi recebida, em 22 de setembro de
2014, a Prestação de Contas Final do Contrato nº 30/2011, referente ao período de 03/01/2011 a 31/08/2014, conforme
Cartas nº 482 e 505/2014-GEACO. Dessa forma, esclarecemos que a referida prestação de contas está em análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando termino da analise da prestação de contas do contrato.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 349 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 65
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

65

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 032 - RECOMENDAÇÃO 003
Que a UFPE cientifique à regional da CGU-PE acerca do resultado obtido com o exame da prestação de contas do
Contrato 62/2011.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN, tomando ciência deste fato em agosto/2014, solicitou à
PROGEST que disponibilize a prestação de contas para análise e verificação dessa constatação (Memo. 174/2014DCCAc/PROPLA)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando envio da prestação de contas do contrato.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 350 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 66
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
66

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

NT 1459

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 033 - RECOMENDAÇÃO 002
Adotar providências junto à FADE para que apresente as documentações referentes à seleção e contratação do
favorecido CPF n° ***.949.724-**, contratado com recursos do Contrato n° 62/2011, de forma que reste evidenciada a
natureza contratual utilizada, carga horária e valor contratado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN, tomando ciência deste fato em agosto/2014, solicitou à
PROGEST que disponibilize a prestação de contas para análise e verificação dessa constatação (Memo. 174/2014DCCAc/PROPLAN)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando envio da prestação de contas do contrato.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 351 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 67
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

67

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 033 - RECOMENDAÇÃO 003
Adotar providências junto à FADE para que apresente o devido detalhamento e documentação comprobatória referente
ao ressarcimento das despesas operacionais à dita fundação, no valor de R$ 6.841,25, e demonstre que as mesmas estão
vinculadas ao objeto do Contrato n° 62/2011, e, em caso de não atendimento, exigir a devolução das referidas despesas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Analisado o atendimento à diligência, através do processo 23076.052095/2013-91, restando nova diligência
encaminhada à FADE para atendimento até 10/09/2014. No Anexo 10 cópia do parecer com as diligências e da
tramitação do processo no sistema SIG@Processos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 352 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 68
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

68

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 033 - RECOMENDAÇÃO 007
Adotar providências junto à FADE para que apresente o devido detalhamento das despesas comprovadas e não
comprovadas pela utilização de suprimentos de fundos, e demonstre que as mesmas estão vinculadas ao objeto do
Contrato n° 62/2011, identificando em que atividade foi utilizada e em qual período, e, em caso de não atendimento,
exigir a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem comprovação de vinculação ao objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
A Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN, tomando ciência deste fato em agosto/2014, solicitou à
PROGEST que disponibilize a prestação de contas para análise e verificação dessa constatação (Memo 174/2014DCCAc/PROPLAN - cópia no Anexo 28)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando envio da prestação de contas do contrato.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 353 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 69
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
69

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 036 - RECOMENDAÇÃO 001
Adotar providências junto à FADE para que realize o devido rateio das despesas de telefonia/energia pagas com
recursos do Contrato n° 94/2010 e exigir a devolução das despesas executadas sem vinculação ao objeto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
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Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Processo 23076.051385/2013-18 novamente devolvido para a FADE em diligência no dia 05/08/2014 (conforme
consulta ao SIG@Processos – Anexo 31) e até o momento não retornou para conclusão da análise. Considerando que o
processo já passou por diversas análises pelo setor competente, a instituição não pode ser acusada de "falta de
resolutividade nas análises quando para os casos em que há um indicativo de possível irregularidade ou impropriedade
na aplicação dos recursos".
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 354 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 70
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

70

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 037 - RECOMENDAÇÃO 002
Adotar providências junto à FADE para que apresente a documentação que evidencie que os beneficiários dos planos de
saúde atuaram especificamente no objeto do Contrato n° 94/2010, dentre elas o respectivo contrato de trabalho e a
comprovação do plano de saúde dos beneficiários cobertos pelos valores pagos e, em caso de não atendimento, exigir a
devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem vinculação ao objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Processo 23076.051385/2013-18 novamente devolvido para a FADE em diligência no dia 05/08/2014 (conforme
consulta ao SIG@Processos – Anexo 31) e até o momento não retornou para conclusão da análise. Considerando que o
processo já passou por diversas análises pelo setor competente, a instituição não pode ser acusada de "falta de
resolutividade nas análises quando para os casos em que há um indicativo de possível irregularidade ou impropriedade
na aplicação dos recursos".
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 355 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 71
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080
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Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

71

201407314

NT 1459

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RELATÓRIO 201203144 - CONSTATAÇÃO 038 - RECOMENDAÇÃO 007
Adote providências junto à FADE para que restitua aos cofres públicos os valores das despesas atinentes aos
ressarcimento, cuja documentação disponibilizada pela Fundação de apoio não traga os elementos necessários para que
se vincule os gastos ao objeto do Contrato n° 94/2010.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 176/2014-DCCAc/PROPLAN, em 29 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU
através do Of. Nº 602/2014-GR:
Processo 23076.051385/2013-18 novamente devolvido para a FADE em diligência no dia 05/08/2014 (conforme
consulta ao SIG@Processos – Anexo 31) e até o momento não retornou para conclusão da análise. Considerando que o
processo já passou por diversas análises pelo setor competente, a instituição não pode ser acusada de "falta de
resolutividade nas análises quando para os casos em que há um indicativo de possível irregularidade ou impropriedade
na aplicação dos recursos".
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 356 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 72
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
72

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

2.1.2.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.2.3 - Recomendação 1:
Avaliar a conveniência e oportunidade de instituir previsão formal da existência da Auditoria Interna no Estatuto e
Regimento da UFPE, por ocasião da reforma do Estatuto, em curso na entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete do Reitor/ Auditoria Interna

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE através da Portaria nº 1965 datada de 18 de maio de 2012, instituiu uma Comissão para Recebimento de
propostas e Sistematização acerca da metodologia da elaboração do novo Estatuto da UFPE. No momento a comissão
está recebendo e consolidando as propostas e em seguida emitirá o documento (Regimento e Estatuto) para submissão e
aprovação do Conselho. Após aprovação será o momento em que os Centros, Departamentos, Órgãos Suplementares,
Reitoria alterar e/ou constituir eu próprio Regimento. Momento este que será oportuno para inserir o desempenho e a
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missão da unidade de Auditoria Interna.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias estão sendo adotadas pela AUDINT
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 357 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 73
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

73

201407314

2.1.2.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 2.1.2.3 - Recomendação 2:
Reformular o Regimento Interno da Auditoria Interna da UFPE de modo a regulamentar as omissões relativas a
diversos aspectos considerados relevantes para a atuação da Unidade, conforme tratado no Relatório de Auditoria nº
201315650.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

AUDINT

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Registre-se que a reformulação do Regimento Interno da Auditoria está previsto em nossas atividades de contemplando
os aspectos considerados relevantes para a sua atuação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias estão sendo adotadas pela AUDINT
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 358 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 74
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
74

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.1.2.6 - Recomendação 1:

2.1.2.6

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Elaborar e instituir formalmente uma política de desenvolvimento de competências para os auditores internos da
Auditoria Interna da UFPE, de modo que as ações de treinamento e capacitação incluídas anualmente no PAINT
estejam aderentes à referida política e que se viabilize o estabelecimento de objetivos e aferição de resultados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

AUDINT

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Medidas já estão sendo elaboradas para formalização de uma política de desenvolvimento de competências para os
auditores internos da Auditoria Interna. Está em processo de avaliação/correção o Manual de Atividades de Auditoria e
alterações no seu Regimento Interno que atenderá os propósitos e competências para os auditores internos da UFPE.
As “minutas” do Manual de Auditoria Interna e Atribuições para desenvolvimento de competências para os auditores
internos da AUDINT estão em processo de correção e/ou alterações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias estão sendo adotadas pela AUDINT
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 359 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 75
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

75

201407314

2.2.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 2.2.1.1 - Recomendação 1:
Instituir procedimentos para garantir um adequado acompanhamento do atendimento das determinações do TCU, com
instrumentos para avaliação de riscos, identificação e monitoramento dos pontos críticos e/ou gargalos para
implementação, com previsão de medidas corretivas em caso de ocorrência de eventos que prejudiquem o atendimento
a essas determinações e com a adoção de uma escala de prioridades para o atendimento a tais determinações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Ouvidoria

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
As determinações do TCU são cadastradas em formulários específicos de acompanhamento e registro em planilhas
Excel para controle das demandas e prazos. As solicitações são encaminhadas aos gestores e monitoradas pela
Auditoria Interna e a Diretoria de Controladoria da UFPE. No processo de monitoramento são realizadas revisões,
cumprimento de prazos e atendimento de tais determinações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pela AUDINT
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 360 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 76
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

76

201407314

3.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.1 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária -PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE. Paralelamente solicitamos a contratação de 02(dois)
Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro)
Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste documento, bem como mantermos o
padrão de vistorias, cadastro e demais informações atualizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já vem reforçando o quadro de pessoal com novas contratações
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 361 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 77
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
77

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

3.1.1.1

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 - Constatação 3.1.1.1 - Recomendação 2:
A Unidade deve compilar e apresentar um inventário das condições de conservação de cada prédio/bloco de seu
patrimônio, contendo no mínimo a identificação do prédio, estado de conservação das instalações elétricas, hidráulicas,
lógicas, de telefonia, de prevenção e combate a incêndio, tipo de estrutura, estado de conservação das estruturas, tipo de
coberta, estado da coberta, data da última manutenção, valor da última manutenção, data da última reforma, valor da
última reforma, entre outros que se fizerem necessários de acordo com o entendimento de seus profissionais. O
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inventário deve ser atualizado periodicamente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE. Paralelamente solicitamos a contratação de 02(dois)
Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro)
Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste documento, bem como mantermos o
padrão de vistorias, cadastro e demais informações atualizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 362 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 78
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

78

201407314

3.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.3 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Acrescentamos que o Contrato de Manutenção Predial com equipes fixas de eletricistas e encanadores terá o seu início
agora no mês de setembro/2014. O processo licitatório de Manutenção de Ar Condicionado está na fase de análise
financeira da proposta do licitante, a habilitação técnica já foi atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já vem reforçando o quadro de pessoal com novas contratações
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 363 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 79
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

79

201407314

3.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.3 - Recomendação 2:
A Unidade deve estabelecer e apresentar o inventário do estado de conservação das edificações e o planejamento anual
de manutenções preventivas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE. Paralelamente solicitamos a contratação de 02(dois)
Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro)
Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste documento, bem como mantermos o
padrão de vistorias, cadastro e demais informações atualizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 364 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 80
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
80

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.5 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a PCU dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação necessários ao desempenho das
atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE e acrescentamos a necessidade de pesquisa sobre o
Ciclo de Vida dos prédios e materiais nele empregados. Paralelamente solicitamos a contratação de 02(dois)
Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro)
Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste documento, bem como mantermos o
padrão de vistorias, cadastro e demais informações atualizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 365 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 81
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

81

201407314

3.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.5 - Recomendação 2:
A Unidade deve estabelecer procedimento formal de orçamentação das manutenções que considere o inventário do
estado de conservação das edificações e o planejamento anual de manutenções preventivas, entre outros dados que
aumentem a precisão do orçamento. A Unidade deve indicar o setor responsável pela execução do procedimento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Fora o redimensionamento da equipe técnica anteriormente citada, é necessária a aquisição de software de
orçamentação para serviços da Construção Civil em geral.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando providencias do gestor
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 366 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 82
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080
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Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

82

201407314

3.1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.6 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A celeridade exigida nesta Auditoria para emissão de mapeamento de riscos em todas as edificações do Campus
Joaquim Amazonas só pode ser realizada com a contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um)
Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Reforço de pessoal para melhor cumprimento desta recomendação
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 367 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 83
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
83

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.6 - Recomendação 2:
A Unidade deve estabelecer e apresentar procedimentos formais para avaliação, identificação e prevenção de riscos em
relação à gestão dos bens imóveis próprios. Para cada procedimento formal, a Unidade deve indicar o setor responsável
pela execução do procedimento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Alem do Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações deverão ser elaborados formulários e/ou Check Lists
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de mapeamento de riscos nas diversas áreas de atuação da Manutenção Predial.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta implementando esta recomendação
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 368 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 84
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

84

201407314

3.1.1.7

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.7 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE. Para atendimento eficaz desta ação solicitamos a
contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em
Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste
documento, bem como mantermos as especificações e demais informações atualizados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE já vem reforçando o quadro de pessoal com novas contratações
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 369 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 85
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
85

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

3.1.1.7

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.7 - Recomendação 2:
A Unidade deve estabelecer e apresentar regimento, estatuto, normas, manuais, organograma, fluxogramas que
disciplinem e formalizem as atividades e procedimentos de gestão dos bens imóveis, indicando inclusive o setor
responsável por cada atividade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos os fundamentos anteriormente expostos pela UFPE. Para atendimento eficaz desta ação solicitamos a
contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em
Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos não só dar a celeridade exigida neste
documento, bem como mantermos as especificações e demais informações atualizados. Segue anexo o Plano de ação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta reforçando o quadro de pessoal para melhor atendimento.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 370 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 86
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
86

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.8 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
A UFPE fará uma capacitação focada no uso do Spiunet para nivelamento de informação entre todos os funcionários do
setor - CPBI. Solicitamos a contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro
Mecânico, 01(um) Técnico em Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos atender a
celeridade exigida neste documento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta reforçando o quadro de pessoal para melhor atendimento.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 371 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 87
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

87

201407314

3.1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.8 - Recomendação 2:
A Unidade deve formalizar procedimentos para programar e acompanhar a manutenção dos imóveis, verificar o
vencimento da data de validade de avaliação dos imóveis, diagnosticar periodicamente a situação dos imóveis, executar
vistoria periódica acerca do uso e ocupação dos imóveis e verificar a correção e completude dos registros no Spiunet.
Para cada procedimento formal, a Unidade deve indicar o setor responsável pela execução do procedimento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Será necessário um estudo amplo sobre o ciclo de vida das edificações e materiais nela empregados. Solicitamos a
contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em
Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos atender a celeridade exigida neste documento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE está reforçando o quadro de pessoal para acompanhar o ciclo dos imóveis
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 372 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 88
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
88

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.10

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.10 - Recomendação 1:
O Reitor deve prover a Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) dos recursos tecnológicos, humanos e de capacitação
necessários ao desempenho das atividades atribuídas à Prefeitura.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

153095
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos as ações implantadas e projetadas anteriormente mencionadas e acrescentamos a necessidade de
contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em
Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos atender a celeridade exigida neste documento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta reforçando o quadro de pessoal para sanar as falhas apontadas .
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 373 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 89
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
89

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

3.1.1.10

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 3.1.1.10 - Recomendação 2:
A Unidade deve estabelecer e apresentar um planejamento e cronograma anual das manutenções preventivas de todas
as edificações de seu patrimônio.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi enviada resposta através de documento eletrônico no dia 29/08/2014. A resposta foi encaminhada à CGU pelo
Ofício nº 602/2014 – GR, datado em 25/09/2014.
Ratificamos as ações implantadas e projetadas anteriormente mencionadas e acrescentamos a necessidade de
contratação de 02(dois) Engenheiros Civis, 01(um) Arquiteto, 01(um) Engenheiro Mecânico, 01(um) Técnico em
Refrigeração e 04(quatro) Técnicos em Edificações para que possamos atender a celeridade exigida neste documento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta reforçando o quadro de pessoal para sanar as falhas apontadas .
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 374 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 90
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
90

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201407314

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

4.1.1.2

Comunicação Expedida
Of. 19153/2014/AUD/CGURegional/PE-NAC 01
Código SIORG
153080

479
Descrição da Recomendação
RA 201407314 – Constatação 4.1.1.2 - Recomendação 2:
Conclua as medidas para os ajustes no SIAPE das aposentadorias dos servidores de Matrículas nº 0275394, 1131220 e
1131245, providenciando também a reposição ao erário, caso seja devido.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE

153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Quanto aos servidores SIAPE nºs 0275394, 1131220, 1131245, foram aposentados voluntariamente pela média das
remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, como foi informado anteriormente, a parametrização gera proventos
em desacordo com os reajustes concedidos depois da aposentadoria nos termos da Lei nº 10.887/2004.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias adotadas
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 375 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 91
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

91

201205396

1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 004 Recomendação 57335
Aperfeiçoar os controles internos da DINE, no sentido de adotar uma rotina melhor estruturada e mais eficiente, de
modo a conhecer os diferentes benefícios e eventuais receitas decorrentes da propriedade intelectual - um dos aspectos
fundamentais inerentes a esta, assim como para permitir uma gestão mais eficiente e um melhor controle do acervo de
processos sob acompanhamento da DINE, além daqueles eventualmente desconhecidos ou fora do controle da DINE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE

Código SIORG

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. 05/2015- DINE, datado de 11/02/2015:
A DINE não adota um procedimento padrão para gerenciar os benefícios gerados pela Propriedade Intelectual na UFPE.
Diante deste fato, esta Diretoria se propõe a desenvolver, junto à Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças,
mecanismos/rotinas que possam mensurar os benefícios provenientes da PI na UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
UFPE mais atenta na fiscalização da execução
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 376 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 92
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

480
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

92

201205396

1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação 57417
Aperfeiçoar as políticas institucionais de gestão da propriedade intelectual, assim como estabelecer estratégias efetivas,
fundadas em princípios claramente estabelecidos. Neste sentido, ações e metas devem ser adequadamente especificadas,
quantificadas e devidamente acompanhadas, quanto &agrave; sua realização e consecução, definindo resultados e
produtos concretos a serem obtidos e não apenas resultados gerais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE

Código SIORG
153

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. 05/2015- DINE, datado de 11/02/2015:
A DINE não possui uma política de PI descrita em um documento oficial. Esta Diretoria adota como base uma política
quantitativa, ao incentivar o depósito de pedidos através da disseminação da cultura de proteção (seminários, cursos,
palestra); e uma política qualitativa, ao selecionar pedidos que serão depositados, baseando-se no parecer do escritório
de patente contratado para realizar buscas de anterioridade e redação do pedido patente.
Esta Diretoria se propõe a desenvolver uma proposta de Política de PI, levando esta proposta aos pesquisadores da
instituição, promovendo uma ampla discussão sobre o tema. A participação dos pesquisadores ajudará a aperfeiçoar a
proposta apresentada pela DINE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aprimorando as políticas institucionais
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 377 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício – 93
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

93

201205396

1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação 57418
Tendo em vista os planos e ações da UFPE relativos à pesquisa e desenvolvimento e gestão da propriedade intelectual,
assim como as competências regimentais da DINE, aferir e dar publicidade aos diferentes tipos de benefícios
decorrentes das ações de pesquisa e desenvolvimento na UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE

Código SIORG

481
Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. 05/2015- DINE, datado de 11/02/2015:
A DINE não adota mecanismos/rotinas pára gerir os benefícios gerados pelos projetos de PD&I.
Esta Diretoria tem acesso aos projetos de PD&I que são enviados a mesma para análise das cláusulas de sigilo,
confidencialidade e propriedade intelectual, originados dos diversos centros/departamentos da /UFPE.
A DINE vai propor à Administração Central da UFPE a inclusão de cláusulas nos contratos/convênios que
comprovem/demonstrem os benefícios gerados pelos projetos de PD&I à PROPESQ, Pró-Reitoria responsável pelos
assuntos de pesquisa. A responsabilidade da informação será tanto do gestor do projeto quanto da empresa parceira.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Mais planejamento nas ações da DINE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 378 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 94
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

94

201205396

1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 22780/2014/AUD/CGURegional/PE – NAC 01
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação 57419
Desenvolver e utilizar indicadores setoriais relacionados à pesquisa e desenvolvimento como ferramenta de gestão.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Inovação e Empreendedorismo - DINE
Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Of. 05/2015 - DINE, datado de 11/02/2015:
A DINE não possui os indicadores específicos listados no relatório da CGU. Os mecanismos/rotinas para obtenção
desses dados serão amplamente discutidos na formatação da política da gestão da PI, conforme descrito na resposta da
Recomendação 57417.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A DINE já possui planejamento estratégico
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 379 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 95
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
95

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

1.1.1.2

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

482
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 003 Recomendação: 001 No tocante aos serviços de proteção individual e
similares, executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, observe
o que estabelece a Lei nº 8.958/1994, quanto à necessidade de existência de um projeto específico para legitimar a
gestão administrativa e financeira das receitas arrecadadas pela FADE, ante a vedação expressa dessa Lei quanto à
contratação de objetos desvinculados de projetos específicos e tendo em vista o fato de que na atualidade os recursos
não transita na conta única da UFPE, sendo arrecadados diretamente pela FADE. Adicionalmente, o projeto deve ter
duração limitada e os serviços executados devem estar indissociavelmente ligados às funções precípuas da UFPE, quais
sejam, ensino, pesquisa ou extensão. Adicionalmente, observe que o projeto deve ser aprovado pelos colegiados
competentes da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido através do Of. 96/15 de 12/02/15 DEN/UFPE
Foi encaminhado o extrato da ata da 2ª Reunião ordinária do Conselho de Administração da UFPE de 17 de dezembro
de 2014, referente à aprovação do processo 4.591/14-10 – contrato 101/2014 – projeto de pesquisa e extensão “Gestão
da Qualidade no Laboratório de Proteção Radiológica”.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldade na elaboração do projeto na adequação da lei, porém a UFPE já esta atenta ao cumprimento da lei.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 380 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 96
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

96

201209730

1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 003 Recomendação: 003
Providenciar autorização formal dos setores competentes da UFPE para o funcionamento do Laboratório de Proteção
Radiológica do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, tendo em vista a prestação de serviços remunerados
contratados por pessoas jurídicas de direito privado ou público, a atuação de servidores públicos e de empregados
privados no local e devido ao fato do laboratório se encontrar instalado na UFPE, utilizando as dependências,
equipamentos e pessoal para o fim.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido através do Of. 96/15 de 12/02/15 DEN/UFPE
Foi enviado uma ratificação provisória da autorização para funcionamento do LPR-DEN/UFPE, expedida pelos setores
competentes da UFPE, tendo em vista que (1) não foi possível ainda localizar a autorização original nas atas do
Departamento de Energia Nuclear no período de 1970 – 1980 (2) encontra-se em tramitação a publicação da nova
edição da Resolução 03/2011.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldade na elaboração do projeto na adequação da lei, porém a UFPE já esta atenta ao cumprimento da lei.
Fonte AUDINT - UFPE

483

Quadro 381 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 97
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

97

201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 001
Requisitar à FADE demonstrativos financeiros, de movimentação de conta corrente e comprovantes de receitas e
despesas, procedendo então à análise de prestação de contas relativa a todos os serviços prestados pelo Laboratório de
Proteção Radiológica do Departamento de Energia Nuclear da UFPE (monitoramento individual e demais serviços
especializados), ao menos nos últimos cinco anos - estendendo este período conforme necessidade superveniente,
atentando em especial para os seguintes fatores: a) Verificação do resultado financeiro ao final de cada exercício
(superávit ou déficit) e destinação do eventual superávit; b) Comprovação do ressarcimento integral das despesas
realizadas pela UFPE com o funcionamento do LPR para a prestação dos serviços contratados; c) Realização das
despesas exclusivamente com o objeto relacionado aos serviços executados pelo LPR; d) Quantificação das despesas da
FADE para gestão administrativa e financeira dos serviços executados no LPR e confrotação deste valor com os
montantes efetivamente apropriados pela FADE com esta finalidade; e) Bens permanentes adquiridos e transferência de
titularidade dos mesmos para a UFPE; e f) Inadimplência e providências adotadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido através do Of. 96/15 de 12/02/15 DEN/UFPE
Foi enviado pelo DEN relatórios financeiro finais à UFPE com o recolhimento do saldo da conta.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
UFPE mais atenta ao acompanhamento da execução
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 382 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 98
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

98

201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 002
Redefinir os critérios de ressarcimento de valores à FADE a título de gestão administrativa e financeira das atividades e
serviços que geram receitas para a UFPE, incluindo os serviços executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica
do Departamento de Energia Nuclear, tendo em vista a inadequação das regras da Resolução nº 03/2011 do Conselho
Universitário da UFPE para estes casos, a qual estabelece o pagamento à FADE de um percentual fixo de 7% dos
valores arrecadados. Isto se deve ao fato de os custos incorridos pela FADE para este tipo de gestão não variar na

484
mesma proporção em que variam as receitas arrecadadas, nas hipóteses de ampliação da oferta dos serviços, não se
justificando a transferências de receitas que são públicas para o patrimônio da FADE, que deve ser ressarcida
exclusivamente em função dos custos efetivamente incorridos para concretização do apoio à IFES apoiada.
Adicionalmente, a Resolução nº 03/2011 foi concebida para projetos e as atividades geradoras de receitas em comento
são de natureza continuada e não se caracterizam como projetos, os quais possuem início e final claramente definidos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
Informamos que a UFPE está finalizando uma minuta de Resolução para normatizar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e de prestação de serviços à comunidade desenvolvidos pelos Laboratórios da UFPE e que a mesma será
submetida ao conselho universitário em no máximo 30 dias, onde constará inclusive os critérios de ressarcimento dos
valores à FADE a titulo de ressarcimento pela gestão administrativa e financeira.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Levantamento de dados em relação ao financeiro do laboratório
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 383 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 99
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
99

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 003
Realizar estudo para composição dos custos efetivamente incorridos para execução dos serviços prestados pelo
Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia Nuclear, com o objetivo de fixar os preços mínimos
para os referidos serviços, inclusive tendo em vista que a maior parte dos usuários deste serviço serem pessoas jurídicas
de direito privado que exploram atividade econômica e com fins lucrativos. A análise deve levar em conta a
individualização de custos associados a cada tipo de atividade realizada no LPR. A medida objetiva avaliar se os atuais
preços são suficientes para ressarcimento integral das despesas da UFPE e evitar a transferência indevida de patrimônio
público e ou subsídio não autorizado para os serviços. Atentar que devem ser contabilizados gastos atualmente não
computados ou computados apenas parcialmente, a exemplo de servidores alocados na realização dos serviços, uso e
despesas prediais, manutenção, tarifas públicas, etc.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido através do Of. 96/15 de 12/02/15 DEN/UFPE
Está sendo encaminhado o estudo dos custos mensais efetivamente incorridos para execução dos serviços prestados pelo
laboratório a fim de demonstrar que o preço cobrado atualmente pelos serviços é suficiente para ressarcimento integral
das despesas da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Levantamento de dados em relação ao financeiro do laboratório
Fonte AUDINT - UFPE

485

Quadro 384 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 100
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

100

201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 005
Instituir acompanhamento e fiscalização permanente dos serviços executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica
do Departamento de Energia Nuclear, abrangendo inclusive a análise, prestação de contas periódica e ressarcimento
tempestivo das despesas da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No que concerne à recomendação 004, 005 e 006, informamos que a UFPE está providenciando a criação do código de
referência no SIAFI para acompanhar as receitas geradas pelo LPR. Como informado foi criado um Conselho Gestor
formado pelas funções de Chefe do Departamento de Energia Nuclear; Coordenador da Pós- Graduação em Tecnologias
Energéticas e Nucleares (PROTEN) e Coordenador do Curso de Graduação em Energia Nuclear (GEE) responsável por
acompanhar as atividades desenvolvidas pelo LPR.
Aguardando visita da CGU para realizar novos exames.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Alerta no acompanhamento das atividades desenvolvidas no laboratório
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 385 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 101
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

101

201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 006
Instituir demonstrativos financeiros e operacionais periódicos e também anuais - incluindo tipos e quantitativos
executados, referentes aos serviços executados pelo Laboratório de Proteção Radiológica do Departamento de Energia
Nuclear, aos quais deve se dar publicidade efetiva no sítio da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

486
Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido através do Of. 96/15 de 12/02/15 DEN/UFPE
A FADE-UFPE informou que o sítio encontra-se em manutenção e que o prazo para dar publicidade dos demonstrativos
financeiros do projeto de Pesquisa e Extensão Gestão
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Mais atenção a fiscalização da execução financeira do laboratório
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 386 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 102
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria

102

201209730

1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201209730 - N° Constatação: 006 Recomendação: 008
Redefinir os termos da Resolução nº 03/2011 do Conselho Universitário da UFPE, no tocante ao pagamento pela gestão
de projetos pela FADE, de modo que os critérios de ressarcimento de valores à FADE - a título de gestão administrativa
e financeira dos projetos apoiados - tenham como fundamento os custos efetivamente incorridos para gerenciamento por
essa fundação de apoio e não percentuais fixos dos valores dos projetos ou dos valores arrecadados, que atualmente
corresponde a 7%, ressaltando-se a atual ambiguidade do artigo 8° da referida Resolução, no qual consta o percentual
estabelecido.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou resposta à GCU através do Ofício nº 647/2014 – GR, informando:
No que tange à recomendação 008, A UFPE realizará estudos objetivando a atualização da Resolução 003/2011 às
novas legislações e entendimentos dos órgãos de controle sobre o relacionamento das IFES com sua fundação de apoio,
com previsão de envio ao Conselho Universitário da UFPE em 90 dias.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providência em andamento
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 387 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 103
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
103

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201108956
1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

487
Descrição da Recomendação
Constatação: 73 - Recomendação 7609 - Reavalie os pagamentos realizados em decorrência do Contrato de Prestação
de Serviços nº 140/09 e respectivo Termo Aditivo e apresente ao Controle Interno, na próxima Auditoria de Gestão da
Unidade, a documentação comprobatória referente ao efetivo ressarcimento das despesas realizadas não condizentes
com o objeto do Contrato ou sem o devido suporte documental que respalde os gastos realizados pela FADE cujo
somatório se refere ao valor de cada nota fiscal citada no fato desta constatação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A DCCA mantem a manifestação da CGU no seguinte teor: “As informações prestadas da UFPE somente poderão ser
verificadas em futuros trabalhos de auditoria naquela universidade”.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando visita da CGU
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 388 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 104
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
104

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 54 – Recomendação 7961 - Adotar providências junto à FADE para que proceda a devolução dos
recursos pelos serviços executados em desacordo com o Plano de Trabalho, no montante de R$ 124.470,00.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129), conforme cópia do comprovante de recolhimento em anexo (ANEXO 2).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

488

Quadro 389 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 105
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
105

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 56 – Recomendação 7962 - Solicitar detalhamento dos serviços contratados e proceder a pesquisas de
preços a fim de obter os preços de referências de tais serviços e, se constatado sobrepreço, solicitar a devolução dos
valores pagos a maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129), conforme cópia do comprovante de recolhimento em anexo (ANEXO 2).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 390 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 106
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
106

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 57 – Recomendação 7963 - Pronunciar-se sobre a documentação apresentada pela FADE, em decisão
fundamentada, e solicitar a devolução dos recursos cuja documentação é insuficiente para comprovar a sua regular
aplicação.
Providências Adotadas

489
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 391 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 107
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
107

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 58 – Recomendação 7964 - Instar a FADE a apresentar justificativas, acompanhadas de documentação
probatória, que respaldem as diferenças de preços adotados e, na ausência dessas, providenciar a devolução dos valores
correspondentes a tais serviços.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Referente aos Convênios 721129/2009 e 721134/2009, foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº
4851, de 10/10/2013, conforme processo nº 23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos
Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº 62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de
julho de 2014 a referida comissão apresentou o relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que
sugere que seja devolvido pela FADE um total de R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios,
considerando a falta de justificativas para a utilização desses recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a
partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/201368 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela
referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV 721129).
Em relação ao Convênio 721111/2009, a sua prestação de contas final foi analisada através do processo nº
23076.022909/2013-63, que atualmente encontra-se na FADE para apresentar esclarecimentos para emissão de parecer
conclusivo pela UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

490

Quadro 392 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 108
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
108

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.6

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 109 – Recomendação 7965 - Solicitar maior detalhamento dos serviços contratados e proceder a
pesquisas de preços a fim de obter os preços de referências de tais serviços e solicitar a devolução dos valores pagos a
maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129), conforme cópia do comprovante de recolhimento em anexo (ANEXO 2).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 393 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 109

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
109

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.7

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 118 – Recomendação 7968 - Proceder a ampla pesquisa de preços, utilizando-se informações do
comprasnet dentre outras fontes de referências, a fim de obter os preços de referências de tais serviços, considerando o
período de realização dos eventos, e solicitar a devolução dos valores pagos a maior.
Providências Adotadas

491
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 5500, de 11/11/2014, conforme processo nº
23076.016024/2013-25, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 91/2010 (SICONV 750682) e nº
93/2010 (SICONV 751319). Em 24 de novembro de 2014 a referida comissão apresentou o relatório final, conforme
cópia do mesmo em anexo (ANEXO 3), que sugere que seja devolvido pela FADE o valor total de R$ 22.867,18
referente a despesas do Convênio 93/2010 (SICONV 751319), valor este devolvido à UFPE pela FADE-UFPE em
08/01/2015. A prestação de contas do Convênio nº 91/2010 (SICONV 750682) foi analisada pela Coordenadoria de
Prestação de Contas da PROPLAN/UFPE e disponibilizada à referida comissão de sindicância em 19/12/2014, através
do processo nº 23076.061166/2013-47, para emissão de parecer conclusivo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando parecer conclusivo da comissão.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 394 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 110

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
110

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.8

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 64 – Recomendação 9243 - Apurar responsabilidades pelas falhas no acompanhamento do convênio que
resultaram em pagamentos de serviços sem que houvesse comprovação da legitimidade dos preços de referência
adotados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
A prestação de contas final do Convênio nº 103/2010 (SICONV 752078) foi analisada através do processo
23076.0062584/2013-51 e encontra-se com a FADE (convenente) em diligência para apresentar esclarecimentos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 395 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 111

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
111

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.9

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014

492
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 54 – Recomendação 9244 - Apurar responsabilidades daqueles que deram causa as
impropriedades/irregularidades que resultaram no pagamento por serviços executados em desacordo com o Plano de
Trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 396 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 112

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
112

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.10

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 57 – Recomendação 9245 - Apurar responsabilidades daqueles que deram causa a pagamento indevido à
empresa LUZITUR Passagens e Turismo, por serviços para os quais não foi apresentada documentação comprobatória
de sua efetiva realização.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129).

493
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 397 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 113
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
113

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.11

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 60 – Recomendação 9246 - Apurar responsabilidades daqueles que deram causa as
impropriedades/irregularidades que resultaram na contratação de prestadores de serviços sem o devido processo
seletivo, em inobservância ao princípio da impessoalidade, apurando inclusive responsabilidades pela
elaboração\assinatura de documentos que integram os respectivos processos e que não guardam coerência com os atos
praticados para a escolha desses prestadores de serviços.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129), conforme cópia do comprovante de recolhimento em anexo (ANEXO 2).
Em relação ao Convênio 721111/2009, a sua prestação de contas final foi analisada através do processo nº
23076.022909/2013-63, que atualmente encontra-se na FADE para apresentar esclarecimentos para emissão de parecer
conclusivo pela UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 398 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 114
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
114

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.12

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014

494
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 109 – Recomendação 9257 - Apurar responsabilidades pelas falhas no acompanhamento do convênio que
resultaram em pagamentos de serviços sem que houvesse comprovação da legitimidade dos preços de referência
adotados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 399 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 115
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
115

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.13

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 118 – Recomendação 9258 - Apurar responsabilidades pelas falhas no acompanhamento do convênio que
resultaram em pagamentos de serviços sem que houvesse comprovação da legitimidade dos preços de referência
adotados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 5500, de 11/11/2014, conforme processo nº
23076.016024/2013-25, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 91/2010 (SICONV 750682) e nº
93/2010 (SICONV 751319). Em 24 de novembro de 2014 a referida comissão apresentou o relatório final, conforme
cópia do mesmo em anexo (ANEXO 3), que sugere que seja devolvido pela FADE o valor total de R$ 22.867,18
referente a despesas do Convênio 93/2010 (SICONV 751319), valor este devolvido à UFPE pela FADE-UFPE em
08/01/2015, conforme cópia do comprovante de pagamento em anexo (ANEXO 4). A prestação de contas do Convênio
nº 91/2010 (SICONV 750682) foi analisada pela Coordenadoria de Prestação de Contas da PROPLAN/UFPE e
disponibilizada à referida comissão de sindicância em 19/12/2014, através do processo nº 23076.061166/2013-47, para
emissão de parecer conclusivo.
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 400 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 116
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
116

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.14

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 79 – Recomendação 9262 - Apurar responsabilidades pela manutenção do Empenho 2009NE900566/UG
153095 em Restos a Pagar Não Processados, em inobservância aos termos do Decreto n.º 7.468/2011.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Prefeitura da Cidade Universitária/SPO

Justificativa para o seu não Cumprimento
Complementando as informações anteriormente respondidas foi anexado à cópia da ordem de Serviço e 1ª medição com
a respectiva nota fiscal, como também cópia do termo de recebimento provisório da obra e cópia da consulta da conta
zerada do empenho 2009NE900566/UG 153095 na resposta do relatório nº 201407314 através do Of. 602/14 GR em
25/09/14.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Atendida à solicitação
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 401 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 117
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
117

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
22884
1.1.15

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 1 – Recomendação 14206 - Recomendamos o encaminhamento de documento de cobrança aos órgãos
cessionários, informando os montantes devidos, e em caso do não reembolso pelos cessionários, deverão ser
adotadas as providências necessárias para o retorno do servidor, mediante notificação. Ressaltamos que o não
atendimento da notificação implicará suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês subseqüente,
consoante disposto no art. 10 do Decreto nº 4.050/01.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

PROGEPE
Justificativa para o seu não Cumprimento

Providenciada cobrança sentenciada aos órgãos cessionários pelo DCF/PROPLAN.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Inobservancia dos Órgãos Cessionários quanto ao cumprimento da legislação.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 402 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 118
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
118

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
243911
1.1.16

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 24 – Recomendação 37053 - Providencie o encaminhamento de documento de cobrança aos órgãos
cessionários, informando os montantes devidos, e em caso do não reembolso pelos cessionários, deverão ser adotadas as
providências necessárias para o retorno do servidor, mediante notificação. Ressaltamos que o não atendimento da
notificação implicará suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês subseqüente, consoante disposto no art.
10 do Decreto nº 4.050/01.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Justificativa para o seu não Cumprimento

Providenciada cobrança sentenciada aos órgãos cessionários pelo DCF/PROPLAN.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Inobservancia dos Órgãos Cessionários quanto ao cumprimento da legislação.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 403 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 119

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
119

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201108956
1.1.17

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080
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Constatação 27 – Recomendação 66681 - Providencie o encaminhamento de documento de cobrança ao(s) órgão(s)
cessionário(s), informando os montantes devidos, e em caso do não reembolso pelos cessionários, deverão ser adotadas
as providências necessárias para o retorno do servidor, mediante notificação. Ressalte-se que o não atendimento da
notificação implicará suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês subseqüente, consoante disposto no art.
10 do Decreto nº 4.050/01.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE
Justificativa para o seu não Cumprimento

Providenciada cobrança sentenciada aos órgãos cessionários pelo DCF/PROPLAN.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Inobservancia dos Órgãos Cessionários quanto ao cumprimento da legislação
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 404 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 120

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
120

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.18

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 29 – Recomendação 71863 - Adotar providências junto à FADE para que apresente a documentação
referente à seleção e contratação dos funcionários contratados com recursos do Contrato nº 30/2011, de forma que seja
evidenciada a natureza contratual utilizada, carga horária e valor contratado, e demonstre que as despesas constantes da
planilha demonstrativa dos valores pagos são condizentes com o valor contratual, e, em caso de não atendimento,
providenciar a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem comprovação de vinculação ao objeto do
contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 30/2011 foi analisada, conforme processos 23076.045132/2013-13 e
23076.042177/2014-17, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/06/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 405 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 121

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
121

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.19

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 29 – Recomendação 71866 - Adotar providências junto à FADE para que apresente o detalhamento dos
serviços não especificados prestados pelas pessoas físicas relacionadas no item "c" do fato da constatação, pagos com
recursos do Contrato nº 30/2011, assim como o produto porventura gerado, de forma que reste evidenciado as
atividades desempenhadas e o valor contratado, e, em caso de não atendimento, exigir a devolução das despesas
executadas sem detalhamento e sem comprovação de vinculação ao objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 30/2011 foi analisada, conforme processos 23076.045132/2013-13 e
23076.042177/2014-17, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/06/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 406 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 122
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
122

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.20

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 32 – Recomendação 71872 - Que a UFPE cientifique à regional da CGU-PE acerca do resultado obtido
com o exame da prestação de contas do Contrato 62/2011
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 62/2011 foi analisada, conforme processos 23076.052095/2013-91 e
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23076.060866/2013-14, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando resposta da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 407 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 123

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
123

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.21

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 33 – Recomendação 71873 - Adotar providências junto à FADE para que apresente as documentações
referentes à seleção e contratação do favorecido de CPF nº ***.949.724-**, contratado com recursos do Contrato nº
62/2011, de forma que reste evidenciada a natureza contratual utilizada, carga horária e valor contratado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 62/2011 foi analisada, conforme processos 23076.052095/2013-91 e
23076.060866/2013-14, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
Quadro 408 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 124

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
124

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.22

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 33 – Recomendação 71874 - Adotar providências junto à FADE para que apresente o devido
detalhamento e documentação comprobatória referente ao ressarcimento das despesas operacionais à dita fundação, no
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valor de R$ 6.841,25, e demonstre que as mesmas estão vinculadas ao objeto do Contrato nº 62/2011, e, em caso de não
atendimento, exigir a devolução das referidas despesas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 62/2011 foi analisada, conforme processos 23076.052095/2013-91 e
23076.060866/2013-14, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 409 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 125

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
125

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.23

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 33 – Recomendação 71950 - Adotar providências junto à FADE para que apresente o devido
detalhamento das despesas comprovadas e não comprovadas pela utilização de suprimento de fundos, e demonstre que
as mesmas estão vinculadas ao objeto do Contrato nº 62/2011, identificando em que atividade foi utilizada e em qual
período, e, em caso de não atendimento, exigir a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem
comprovação de vinculação ao objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 62/2011 foi analisada, conforme processos 23076.052095/2013-91 e
23076.060866/2013-14, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 410 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 126

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
126

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
20103144
1.1.24

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 33 – Recomendação 71951 - Adotar providências junto à FADE para que, para as despesas de
suprimento de fundos cujos pagamentos foram feitos por meio de transferência da conta FADE (231850-4) para a conta
FADE EMPRÉSTIMO (226359-9), apresente também o documento de transferência ou extrato bancário que comprove
que as despesas foram debitadas da conta FADE EMPRÉSTIMO (226359-9) para serem transferidas aos beneficiários
finais, e, em caso de não atendimento, exigir a devolução das referidas despesas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 62/2011 foi analisada, conforme processos 23076.052095/2013-91 e
23076.060866/2013-14, que encontram-se em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de
conclusão da análise da prestação de contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos
processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 411 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 127

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
127

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
20103144
1.1.25

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 35 – Recomendação 71955 - Apresente as documentações referentes à seleção e contratação dos
favorecidos contratados com recursos do Contrato nº 94/2010, de forma que reste evidenciada a natureza contratual
utilizada.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412
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Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 94/2010 foi analisada, conforme processo 23076.051385/2013-18, que encontramse em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de conclusão da análise da prestação de
contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos processos da FADE com os
esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de complementação e análise por outras
instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 412 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 128

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
128

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.26

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 36 – Recomendação 71956 - Adotar providências junto à FADE para que realize o devido rateio das
despesas de telefone/energia pagas com recursos do Contrato nº 94/2010 e exigir a devolução das despesas executadas
sem vinculação ao seu objeto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento/PROPLAN - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
As despesas evidenciadas demonstram efetivamente serviços prestados pela COVEST e eram remuneradas a UFPE por
meio da Resolução nr 05/2005/UFPE e Resolução 02/2005. O rateio solicitado pelo OCI torna-se extremamente
complexo em função da não existência de sistemas apropriados à época.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Inexistência de sistemas para controle efetivo.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 413 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 129

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
129

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.27

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 37 – Recomendação 71958 - Adotar providências junto à FADE para que apresente a documentação que
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evidencie que os beneficiários dos planos de saúde atuaram especificamente no objeto do Contrato nº 94/2010, dentre
elas o respectivo contrato de trabalho e a comprovação do plano de saúde dos beneficiários cobertos pelos valores pagos
e, em caso de não atendimento, exigir a devolução das despesas executadas sem detalhamento e sem vinculação ao
objeto do contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 94/2010 foi analisada, conforme processo 23076.051385/2013-18, que encontramse em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de conclusão da análise da prestação de
contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos processos da FADE com os
esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de complementação e análise por outras
instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 414 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 130

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
130

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.28

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 38 – Recomendação 71963 - Adote providências junto a FADE para que restitua aos cofres públicos os
valores das despesas atinentes aos ressarcimentos, cuja documentação disponibilizada pela Fundação de apoio não traga
os elementos necessários para que se vincule os gastos ao objeto do Contrato nº 94/2010.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 94/2010 foi analisada, conforme processo 23076.051385/2013-18, que encontramse em diligência na FADE para apresentar esclarecimentos. Há uma previsão de conclusão da análise da prestação de
contas até 30/07/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno dos processos da FADE com os
esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de complementação e análise por outras
instâncias da UFPE
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 415 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 131

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
131

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.29

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 40 – Recomendação 71967 - Adotar providências junto à FADE para que apresente a documentação
comprobatória referente ao valor total de R$ 1.222.228,07 não comprovado, e demonstre que tais despesas estão
vinculadas ao objeto do Contrato nº 75/2011, e, em caso de não atendimento, exigir a devolução do referido valor.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Encaminhamos em anexo CD (ANEXO 5) com os arquivos digitalizados das Notas Fiscais e dos Relatórios (com
anexos) apresentados pela FADE referentes às duas primeiras parcelas pagas do Contrato nº 75/2011-UFPE,
correspondentes à documentação comprobatória que respalda o valor total das notas fiscais apresentadas pela FADE,
em conformidade com o estabelecido no contrato.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 416 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 132
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
132

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.30

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 48 – Recomendação 72129 - Na análise da prestação de contas dos referidos convênios, solicite à
convenente o detalhamento dos bens/serviços adquiridos/contratados com os recursos repassados, a fim de verificar a
pertinência desses aos objetos pactuados e avaliar a compatibilidade dos seus custos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412
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Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Sobre a ausência de detalhamento quanto à especificação dos serviços a serem contratados em processos de convênios,
informamos que tal detalhamento já faz parte da lista de exigências da UFPE para a celebração de novos convênios,
feita através da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos.
Sobre os convênios listados nesta recomendação, seguem as informações no quadro abaixo:
Convênio
Nº SICONV
753916/2010

753672/2010

752951/2010

752078/2010

750682/2010

751697/2010
Análise Crítica dos Fatores
Gestor

Convênio
UFPE
109/2010

Nº

Informação

O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos.
112/2010
O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos.
104/2010
O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos. A prestação de
contas final foi aprovada, conforme cópia do
Termo de Aprovação nº 27/2013 em anexo
(ANEXO 6).
103/2010
Apresentada a prestação de contas final (processo
23076.062584/2013-51)
que
encontra-se
atualmente em diligência na FADE-UFPE para
esclarecimentos, dentre eles sobre o detalhamento
dos serviços contratados.
91/2010
Apresentada a prestação de contas final (processo
23076.061166/2013-47)
que
encontra-se
atualmente sob análise da Comissão de
Sindicância, para averiguação de falhas apontadas
pela CGU-PE.
94/2010
Aguardando apresentação da prestação de contas
pela convenente.
Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo

Providencias adotadas pelo Gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 417 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 133

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
133

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201203144
1.1.31

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 49 – Recomendação 72165 - Na análise da prestação de contas dos referidos convênios, realize pesquisas
a fim de confirmar a compatibilidade dos preços adotados aos praticados pelo mercado.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
Sobre a ausência de pesquisa de mercado que embase as estimativas dos custos de aquisição/contratação de
bens/serviços a serem realizados com recursos dos convênios, informamos que as cotações já fazem parte da lista de
exigências da UFPE para a celebração de novos convênios, feita através da Diretoria de Convênios e Contratos
Acadêmicos. Esclarecemos, ainda, que na época da celebração desses convênios o entendimento era de que apenas a
declaração da fundação de apoio de que os preços estavam de acordo com o praticado no mercado era suficiente, uma
vez que constava dentre as cláusulas do convênio que a FADE-UFPE realizaria procedimentos de acordo com a Lei
8666/93 para realização das despesas dos convênios.
Sobre os convênios listados nesta recomendação, seguem as informações no quadro abaixo:
Convênio
Nº SICONV
753916/2010

Convênio
UFPE
109/2010

753672/2010

112/2010

752951/2010

104/2010

752078/2010

103/2010

750682/2010

91/2010

751697/2010

94/2010

Nº

Informação
O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos.
O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos.
O convênio foi encerrado sem execução, tendo
sido devolvido para a UFPE todo o recurso do
convênio mais os rendimentos. A prestação de
contas final foi aprovada, conforme cópia do
Termo de Aprovação nº 27/2013 em anexo
(ANEXO 6).
Apresentada a prestação de contas final (processo
23076.062584/2013-51)
que
encontra-se
atualmente em diligência na FADE-UFPE para
esclarecimentos, dentre eles sobre o detalhamento
dos serviços contratados.
Apresentada a prestação de contas final (processo
23076.061166/2013-47)
que
encontra-se
atualmente sob análise da Comissão de
Sindicância, para averiguação de falhas apontadas
pela CGU-PE.
Aguardando apresentação da prestação de contas
pela convenente.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 418 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 134
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de

Item do RA

Comunicação Expedida
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Auditoria
134

201203144

1.1.32

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 52 – Recomendação 72167 - Solicitar à FADE que apresente documentação que comprove a efetiva
realização dos serviços relacionados no fato e, em caso de não atendimento, exigir a devolução dos valores
correspondentes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

PROPLAN - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi instituída Comissão de Inquérito pela Portaria de Pessoal nº 4851, de 10/10/2013, conforme processo nº
23076.016025/2013-70, para apurar responsabilidade na execução dos Convênios nº 69/2009 (SICONV 721135), nº
62/2009 (SICONV 721134) e nº 68/2009 (SICONV 721129). Em 31 de julho de 2014 a referida comissão apresentou o
relatório final, conforme cópia do mesmo em anexo (ANEXO 1), que sugere que seja devolvido pela FADE um total de
R$ 146.415,60 referente a despesas desses três convênios, considerando a falta de justificativas para a utilização desses
recursos. Tais valores estão sendo cobrados da FADE a partir de dezembro/2014 através dos processos de prestação de
contas nºs 23076.000350/2013-11, 23076.022200/2013-68 e 23076.023664/2013-91 respectivamente. Até o momento a
FADE devolveu os R$ 73.037,09 solicitados pela referida comissão referente ao Convênio nº 68/2009 (SICONV
721129).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A UFPE esta aguardando o ressarcimento dos valores informado no relatório conclusivo da Comissão de Sindicância.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 419 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 135

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
135

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
20103144
1.1.33

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 64 – Recomendação 72172 - Solicitar à FADE o detalhamento dos serviços contratados e proceder a
pesquisas de preços a fim de obter os preços de referências de tais serviços, e solicitar a devolução dos valores pagos a
maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O convênio nr 750682/2010 está em processo de sindicância para apuração dos fatos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando conclusão do processo.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 420 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 136

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
136

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201203144
1.1.34

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 21047/2014
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 65 – Recomendação 72174 - Verifique a prestação de contas do convênio, somente aceitando como
elegível os gastos que comprovadamente possam ser relacionados à execução do objeto do convênio, providenciando o
ressarcimento das despesas realizadas sem a devida comprovação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O convênio está pendente para conclusão da prestação de contas aguardando retorno da FADE com as justificativas
e/ou documentação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando documentação para conclusão.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 421 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 137

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

137

201203144

1.1.35

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 74 – Recomendação 72179 - Rever de ofício ato de exoneração de servidor e instaurar processo sumário
para apuração de abandono de cargo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Ratificamos as informações prestadas anteriormente e esclarecemos que numa situação semelhante, acatamos a
sugestão de consultar à Procuradoria Jurídica desta Universidade, a qual se manifestou no sentido de que deve a
Administração receber o pedido de exoneração e providencia-lo, conforme consulta e parecer em Anexo.
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias adotadas
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 422 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 138
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

138

201203144

1.1.36

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 75 – Recomendação 72180 - Notificar os servidores que ainda não tenham cumprido as determinações da
Portaria Normativa SRH/MPOG nº 2, de 8 de novembro de 2011, e adotar as providências cabíveis para os casos em
que as pendências não forem regularizadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

PROGEPE

Justificativa para o seu não Cumprimento
De acordo com as providencias adotadas pela PROGEPE, medidas foram tomadas para sanar as impropriedades
constatadas. Foram enviados ofícios de cobranças aos órgãos cessionários, bem como o retorno dos servidores.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências já adotadas pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 423 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 139
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

139

201203144

1.1.37

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 82 – Recomendação 72245 - Que a UFPE promova, se ainda não providenciou, análise da prestação de
contas do Contrato nº 06/2005, de forma a caracterizar que a mesma foi examinada, conclusivamente, quanto a aspectos
não somente contábeis, mas, também, da legalidade, efetividade e economicidade dos dados constantes da referida
prestação, adotando medidas cabíveis para regularização das falhas e inconsistências eventualmente identificadas,
apresentando ao Controle Interno, por ocasião do Plano de Providências Permanentes, o resultado dessa ação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

510
153412

Pró-Reitoria de Planejamento

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE considera a recomendação atendida, uma vez que foram esgotadas todas as medidas administrativas possíveis
para atender a supra citada recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencia atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 424 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 140

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

140

201203144

1.1.38

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 111 – Recomendação 72312 - Recomenda-se a universidade que verifique se os preços pactuados no 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº. 080/2010, entre a UFPE e a SOPHO Business Communications Soluções Empresariais
Ltda., celebrado em 24/08/2011, que gerou o reajuste de 8,36% em favor daquela empresa, são vantajosos para a
Administração, adotando, no caso de não se mostrarem favoráveis para a universidade, providências tendentes a evitar
prejuízos aos cofres públicos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153409

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - PROGEST

Justificativa para o seu não Cumprimento
Recebemos contratos com outras instituições referentes aos serviços prestados à época, estes serão analisados no intuito
de verificar se os preços pactuados no primeiro termo aditivo do contrato nº 80/2010 foram vantajosos para
administração.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 425 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 141
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

141

243911

1.1.39

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

511
Descrição da Recomendação
Constatação 52 – Recomendação 114879 - Reavalie os pagamentos realizados com recursos do Convênio nº
109/2007, glosando as despesas realizadas não condizentes com o objeto do Convênio e/ou não previstas no seu Plano
de Trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCA

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Convênio nº 109/2007 foi analisada, conforme processo 23076.016887/2014-83, que
encontram-se em diligência na FADE para apresentar documentação complementar e esclarecimentos. Há uma previsão
de conclusão da análise da prestação de contas até 30/04/2015, considerando que ainda estamos aguardando o retorno
dos processos da FADE com os esclarecimentos necessários e a possibilidade de ainda haver necessidade de
complementação e análise por outras instâncias da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento da FADE
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 426 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 142
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

142

243911

1.1.40

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 78 – Recomendação 114952 - Instaurar procedimento para apuração de responsabilidades acerca das
falhas apontadas nesta constatação, em especial acerca da não comprovação de atingimento dos objetivos estabelecidos
no Plano de Trabalho, da ausência de documentação comprobatória e da ausência dos equipamentos adquiridos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A prestação de contas do convênio final e os respectivos comprobatórios do convênio em questão foram enviados ao
Ministério da Cultura conforme determina a legislação, desta forma entendemos que a UFPE atendeu todas as
exigências conveniadas e que aguarda posição do órgão concedente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Processo em andamento
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 427 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 143

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

143

243911

1.1.41

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 79 – Recomendação 114956 - Instaurar procedimento para apuração de responsabilidades acerca das
falhas apontadas nesta constatação, em especial acerca da não comprovação de atingimento dos objetivos
estabelecidos no Plano de Trabalho, da ausência de documentação comprobatória e da inconsistência das
informações resultantes do projeto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento - DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido no memorando 05/15 DCCA/PROPLAN em 13/01/2015.
A prestação de contas do Contrato nº 61/2005-UFPE/FADE (processo nº 23076.033039/2014-39) foi analisada e
emitido o parecer técnico. Diante do parecer técnico esta Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN o
presente processo se encontra em diligencia para informações e conclusão do referido contrato.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento do Gestor.
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 428 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 144

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de
Auditoria

Item do RA

Comunicação Expedida

144

243911

1.1.42

Of. 21047/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 91 – Recomendação 115224 - Solicite à FADE, em virtude da rescisão do Contrato nº 06/05, para que
sejam apresentadas prestações de contas de todos os recursos movimentados pela Fundação desde a assinatura do
referido Contrato.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE considera que foram esgotadas todas as medidas administrativas possíveis para atender a recomendação do
OCI.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências adotadas.
Fonte AUDINT - UFPE
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Quadro 429 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 145

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
145

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201217334
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 001 - Conclua as medidas para os ajustes no SIAPE das aposentadorias dos
servidores de Matrículas nº 0275394, 1131220 e 1131245, providenciando também a reposição ao erário, caso seja
devido.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Quanto aos servidores SIAPE nºs 0275394, 1131220, 1131245, foram aposentados voluntariamente pela média das
remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, como foi informado anteriormente, a parametrização gera proventos
em desacordo com os reajustes concedidos depois da aposentadoria nos termos da Lei nº 10.887/2004. Diante disto,
estamos revisando os proventos, sendo os trabalhos concluídos até 31/10/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação atendida pelo gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 430 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 146

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
146

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201217334
1.1.1.1
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 001 – Recomendação 002 - Proceda a revisão da aposentadoria da servidora de matrícula nº 1133309,
tendo em vista que não houve alteração no texto do art. 40, § 1º, I , da Constituição pela Emenda nº 70/2012, portanto,
não foi garantida a integralidade dos proventos em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez permanente não
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, devendo, nesses
casos, ser aplicada a mesma proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo, com fração cujo numerador
corresponda ao total de tempo de contribuição do servidor e o denominador ao tempo total necessário para a obtenção
de aposentadoria voluntária com proventos integrais prevista no art. 40, § 1º, III a da Constituição Federal.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Justificativa para o seu não Cumprimento
Resposta enviada através do Memo. Nº 285/2014-DDP, em 28 de agosto de 2014 e encaminhada à CGU através do Of.
Nº 602/2014-GR:
Conforme registros funcionais a servidora SIAPE nº 1133309, ingressou no serviço público federal antes de
31/12/2003, inicialmente foi aposentada por invalidez pela portaria de pessoal nº 1643 de 16 de novembro de 2005, pela
media das remunerações nos termos da Lei nº 10.887/2004, contudo, foi beneficiada pela Emenda Constitucional nº
70/2012. Esclarecemos que já foi providenciada a revisão dos proventos de aposentadoria, através da portaria nº
1.643/2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Proventos devidamente corrigidos
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 431 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 147

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
147

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201308760
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
21.125/14/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 1 - Nos ajustes em que sejam parte a FADE e a UFPE, especialmente naqueles em que
a FADE é Contratada diretamente por entidades de natureza jurídica de direito privado ou de direito público, com a
interveniência da UFPE enquanto Executora, nos quais o interesse primário e/ou obrigação de fiscalizar a execução do
convênio, contrato ou parceria é da Contratante e não da UFPE enquanto entidade da Administração Pública, elaborar e
implementar sistemática de gestão, controle e acompanhamento complementares à atuação dos fiscais das entidades
Contratantes e também para supervisão da atuação dos fiscais designados pela UFPE para acompanharem a execução
administrativa e financeira sob a responsabilidade da FADE, objetivando salvaguardar os interesses e o patrimônio da
UFPE, comprovar o adimplemento tempestivo de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais
responsabilidades assumidas em decorrência do ajuste, além de eliminar ou mitigar os riscos, responsabilização e
eventuais penalidades para a UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE já vem adotando procedimentos para sanar as falhas apontadas pelo OCI
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias adotadas
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 432 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 148

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

515
Recomendações do OCI

Ordem
148

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201308760
1.1.1.1
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 2 - Tendo em vista as peculiaridades apontadas nos ajustes em que a FADE é
Contratada diretamente por entidades de natureza jurídica de direito privado ou de direito público, com a interveniência
da UFPE enquanto Executora, que assume responsabilidades, enfrenta riscos e pode sofrer eventuais penalidades,
definir os objetivos da fiscalização desses ajustes por parte da UFPE, elaborar um normativo e também um manual para
orientação dos fiscais designados para acompanhamento da execução administrativa e financeira realizada pela FADE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
DCCA

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE já vem adotando procedimentos para sanar as falhas apontadas pelo OCI
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providências já adotadas pelo Gestor
Fonte AUDINT - UFPE

Quadro 433 - Situação das Recomendações do OCI que Permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício - 149

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
149

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201308760
1.1.1.1
21.125/14/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação – Recomendação 3 - Tendo em vista o elevado tempo de resposta e de disponibilização de documentos
de execução de contratos e convênios por parte da FADE e até mesmo a não disponibilização tempestiva de toda a
documentação requerida em ações de controle, além das responsabilidades, riscos e eventuais penalidades a que a UFPE
está sujeita, nos ajustes em que a FADE é Contratada diretamente por entidades de natureza jurídica de direito privado
ou de direito público, com a interveniência da UFPE enquanto Executora, diligenciar a FADE para que proporcione
mecanismos e sistema de informação para acompanhamento direto e efetivo da execução administrativa e financeira dos
referidos ajustes ? incluindo documentação e registros de acompanhamento da atuação do fiscal designado pela UFPE ?,
a ser disponibilizado para o setor responsável pela Gestão de Contratos e Convênios da UFPE e também para os órgãos
de controle interno e externo da Administração Pública.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
DCCA
Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE já vem adotando procedimentos para sanar as falhas apontadas pelo OCI

Código SIORG
153412
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias adotadas pelo Gestor

Fonte AUDINT - UFPE
11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93

11.3.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei nº 8.730/93

Quadro 434 - Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigação de Entregar a DBR
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a
DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entregar a DBR

Autoridades
(Inciso I a VI do art. 1º da
Lei nº 8.730/93)

Situação em Relação às
exigências da Lei nº
8.730/93

Posse ou Início
do exercício de
Função ou
Cargo

Final do Exercício
da Função ou
Cargo

Final do
Exercício
financeiro

Obrigados a entregar DBR

-

-

-

Entregaram a DBR

-

-

-

-

-

-

Obrigados a entregar DBR

114

-

114

Entregaram a DBR

99

-

99

Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar DBR
Entregaram a DBR

15

-

15

238
195

-

550
550

43

-

0

Não cumpriram a obrigação
Cargos Eletivos

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

Não cumpriram a obrigação

Fonte: PROGEPE – UFPE

11.3.2 Situação do cumprimento das obrigações

O gerenciamento da entrega das DBRs é feito através de um sistema informatizado,
administrado pela Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE, no qual cadastra, registra e emite
relatórios para controle e recepção dos processos formalizados referentes às DBRs, entregues pelos
servidores.
Cabe a Unidade de Auditoria Interna da UFPE, efetuar uma avaliação objetiva sobre o
cumprimento das obrigações estabelecidas nas 8.429, de 02 de junho de 1992, e 9.730, de 10 de
novembro de 1993.
A universidade adota duas formas para a apresentação da DBR ou declaração do IRPF, a
primeira se dá com a entrega anual da DBR ou Declaração de IRPF e a segunda com a entrega de
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uma declaração pelo servidor permitindo o acesso às informações constantes da base de dados da
Receita Federal do Brasil. Em ambos os casos, os servidores imbuídos da obrigatoriedade de
entrega da DBR ou Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e das
respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, formalizam processo
(papel) para entrega à unidade de pessoal que em procedimento usual encaminha a Unidade de
Auditoria Interna que efetua uma avaliação objetiva sobre o cumprimento da base legal.
Após formalização do processo pelo servidor, a unidade de auditoria interna realiza uma
avaliação objetiva para identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração
recebida. Em seguida, a unidade de auditoria interna envia o processo ao Departamento de Gestão
de Pessoas para controle e guarda.
Os processos formalizados são recepcionados e arquivados sob a responsabilidade do
Departamento de Gestão de Pessoas/Diretoria de Divisão de Cadastro e Movimentação /PROGEPE.
No que se refere às providências adotadas pela universidade em relação às pessoas que não
cumpriram a obrigação de entregar a DBR, a Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE/UFPE,
emite anualmente um oficio circular a todos os servidores, ocupantes de cargos ou funções que,
com base no art. 1º, da Lei 8.730/93, estão obrigados a entregar a DBR, alertando da
obrigatoriedade de cumprimento a que aludem as Leis nºs 8.429, de 02 de junho de 1992, e 9.730,
de 10 de novembro de 1993.

11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário

Objetivando atender ao item 9.2 do Ácordão n° 6.232/2013-TCU-2ª Câmara, alusivo ao
Processo n° TC 019.314/2012-4, que determinou à Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
que adotasse medidas administrativas para a caracterização ou elisão dos danos decorrentes da
execução de contratos no âmbito do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco,
foi instaurada pelo Reitor da UFPE, através da Portaria n° 4.315, de 09 de setembro de 2014
(Processo n° 23076.042414/2014-31), processo de tomada de contas especial.
Sobre o andamento da tomada de contas especial, com prazo para encaminhamento ao
egrégio Tribunal de Contas da União prevista em 180 (cento e oitenta dias) dias a contar do término
do exercício financeiro de 2014, conforme estabelecido pela Instrução Normativa TCU 71/2012, em
seu art. 11, inicialmente a comissão teve seus trabalhos direcionados à coleta das informações e
dados relacionados à execução dos contratos, no âmbito do Hospital das Clínicas da UFPE, com
visitas in loco, entrevistas dos responsáveis e servidores com relação direta e indireta com a
execução dos contratos, bem como demandas às empresas contratadas para esclarecimentos
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necessários ao cumprimento das responsabilidades contratuais, objetivando atender às
determinações do Acórdão citado.

11.5 Alimentação SIASG E SICONV
Quadro 435 – Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e SICONV

Fonte: DCCAc/ PROPLAN - UFPE
Quadro 436 - Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e SICONV

Fonte: DLC/ PROGEST - UFPE
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

a) Aplicação os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10
A UFPE desde janeiro de 2010 adota a NBCT 16.9. Todos os bens incorporados ao
patrimônio da instituição são associados (dentro do sistema de gestão patrimonial) aos seus
respectivos índices de depreciação e valores residuais por conta.
b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a” acima

O cumprimento da alínea “a” deu-se parcial, por isso no que tange a realização das
atividades relacionadas à adoção da NBCT 16.10, estamos concluindo a implantação do módulo
patrimônio do novo sistema SIPAC da Universidade Federal do Rio Grande do Norte , adquirido
por meio do Termo de Cooperação 01/2013 com a UFRN, para viabilizar o atendimento as
exigências contidas na norma.

c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo

A vida útil de cada bem permanente foi determinada a partir da 'Instrução Normativa SRF nº
162, de 31 de dezembro de 1998'.

d) A metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão

Desde o lançamento do respectivo bem no Sistema de Gestão Patrimonial (por ocasião de
sua incorporação), o sistema calcula automaticamente a variação financeira usando os dados
referentes aos índices de depreciação, valor residual e vida útil a partir do método de COTAS
CONSTANTES.

e) As taxas utilizadas para os cálculos

As taxas utilizadas para os cálculos foram as seguintes:
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Quadro 437 – Taxas utilizadas para cálculo de depreciação
CONTA
14212.04.00
14212.06.00
14212.08.00
14212.10.00
14212.12.00
14212.13.00
14212.14.00
14212.18.00
14212.19.00
14212.22.00
14212.24.00
14212.26.00
14212.28.00
14212.30.00
14212.32.00
14212.33.00
14212.34.00
14212.35.00
14212.36.00
14212.38.00
14212.39.00
14212.40.00

DESCRIÇÃO DA CONTA
APARELHOS DE MEDICAO E
ORIENTACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICACAO
APAR.,EQUIP.E
UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E
DIVERSOES
APARELHOS E UTENSILIOS
DOMESTICOS
ARMAZENS ESTRUTURAIS COBERTURAS DE LONA
ARMAMENTOS
COLECOES E MATERIAIS
BIBLIOGRAFICOS
DISCOTECAS E FILMOTECAS
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E
PATRULHAMENTO
EQUIPAMENTO DE PROTECAO,
SEGURANCA E SOCORRO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E
ARTISTICOS
MAQUINAS E EQUIPAM. DE
NATUREZA INDUSTRIAL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ENERGETICOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
GRAFICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO
E FOTO
MAQUINAS, UTENSILIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTOS DE DADOS
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.
DE ESCRITORIO
MAQUINAS, FERRAMENTAS E
UTENSILIOS DE OFICINA
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
ELETRICOS
MAQ.EQUIP.UTENSILIOS
AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS

14212.42.00

MOBILIARIO EM GERAL

14212.46.00

SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE
MONTARIA

14212.48.00

VEICULOS DIVERSOS

14212.49.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL
SIGILOSO E RESERVADO

14212.50.00

VEICULOS FERROVIARIOS

14212.51.00

PECAS NAO INCORPORAVEIS A
IMOVEIS

14212.52.00

VEICULOS DE TRACAO MECANICA

14212.53.00

CARROS DE COMBATE

VALOR
RESIDUAL

VIDA ÚTIL
15

10%

10

20%

15

20%

10

10%

10

10%

10

10%

20

15%

10

0%

5

10%

20

10%

10

10%

20

10%

20
10
15
10
10
5
10
10
10
10
10
10
15
10
30
10
15
30

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
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14212.54.00
14212.56.00
14212.57.00
14212.58.00
14212.60.00
14212.83.00

EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS AERONAUTICOS
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES DE
PROTECAO AO VOO
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E
SALVAMENTO
EQUIPAMENTOS, PECAS E
ACESSORIOS MARITIMOS
EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE
PROT.VIG. AMBIENTAL

30
30
5
15
15
10

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Fonte: PROGEST - UFPE

f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido

A UFPE ainda não tem uma metodologia definida, pois encontra-se em fase de estudo.

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado pela UJ no exercício.

Após a implantação da NBCT 16.10 a UFPE realizará uma analise dos impactos gerados
pela adoção.

12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas

Conforme descrito no item 5.4, a UFPE não possui ainda uma metodologia que apure os
custos dos programas e de suas unidades administrativas. Reiteramos a grande complexidade de
criação de uma metodologia capaz de medir com segurança e exatidão o custo e o desempenho
setorial. Ainda demonstrando a complexidade do desenvolvimento desta metodologia, destacamos
que o próprio MEC possui um grupo de estudo para desenvolvê-la, porém até a presente data não
apresentou um modelo eficiente para avaliar os custos por cursos de graduação, pós-graduação e
extensão para as IFES.
Contudo, a UFPE em busca de uma maior eficiência e eficácia para o desenvolvimento de
suas atividades, incluindo nelas a apuração de custos, em 16 de agosto de 2013, objetivando atender
aos desafios supracitados, a UFPE assinou o Termo de Cooperação 01/2013 com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de receber 19 módulos do sistema SIPAC da
UFRN, além do acompanhamento, supervisão, fiscalização e prestação de assistência técnica
visando o alcance das metas de implantação previstas no instrumento por parte da UFRN.
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12.3 Conformidade Contábil
A conformidade contábil é realizada pelo Contador Geral da DCF/UFPE, verificando a
documentação de todas as Unidades Gestoras.
As ressalvas ocorridas neste exercício foram:
ü 315 - falta/conformidade de registro de gestão;
ü 642 - falta/evolução incompatível depreciação do ativo imobilizado;
ü 674- sld. along./indev. ctas. transit. pas circulante e equação;e
ü 017 - ob - cancelada
Justificamos as ressalvas quanto à conformidade de gestão desta instituição devido ao fado
de estarmos em processo de definição de um servidor responsável exclusivamente pela realização
da mesma.
Quanto à falta/evolução incompatível do ativo imobilizado, estamos regularizando no
exercício de 2015 com a implantação do novo sistema SIPAC e o saldo alongado/indev. ctas
transit. pas. circulante é referente Ordem Bancárias canceladas e em processo de regularização. Os
pontos serão ajustados no exercício de 2015.
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13

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO

13.1 Informações Consideradas Relevantes pela UJ

13.1.1 Janeiro

23.01.14
CIn firma parceria com universidade da Dinamarca
O Centro de Informática (CIn) da UFPE acaba de firmar mais uma importante parceria
internacional – desta vez, com a Dinamarca. O grupo de pesquisa Communication and Information
Systems Research Group (Cisg) do CIn trabalhará com pesquisadores da Technical University of
Denmark (DTU), em um projeto voltado para investigação de novas arquiteturas de redes de
comunicação
energeticamente
eficientes.
Trazendo como tema “Energy Efficient Future Telecommunications”, o projeto será coordenado
pelos professores Divanilson Campelo (CIn/UFPE) e Lars Dittmann (DTU) e contará com a
participação do também professor do CIn Daniel Cunha e de outros professores da DTU. O projeto
será financiado pelo Ministério da Ciência, Inovação e Educação Superior (Ministry of Science,
Innovation and Higher Education) da Dinamarca no âmbito do International Network Programme,
programa de redes bilaterais de P&D entre a Dinamarca e sete países selecionados: China, Índia,
Israel, Japão, Estados Unidos, Brasil e Coreia do Sul.
“O projeto financiará visitas científicas à Dinamarca e ao Brasil dos professores envolvidos e a
realização de dois workshops científicos, um no CIn/UFPE e outro na DTU, com a participação de
pesquisadores, cientistas, especialistas e estudantes de pós-graduação da Dinamarca e do Brasil”,
afirma o professor Divanilson Campelo.
24.01.14
Doutorando do CIn é selecionado para estágio na Microsoft Research
O aluno de doutorado do Centro de Informática (CIn) da UFPE Lucas Silva Figueiredo foi indicado
para um programa de estágio de doze semanas de duração na Microsoft Research, em Redmond,
Washington (EUA). Após a indicação do CIn à Microsoft, e desta aos pesquisadores da Microsoft
Research, o aluno foi contatado para entrevistas e selecionado para o programa de estágio.
O programa latino-americano de Intership e Fellowship da Microsoft Research dá oportunidades a
alunos de mestrado e doutorado que possuam linhas de pesquisas semelhantes às da empresa. Cada
estagiário faz parte um grupo de pesquisa de tema específico supervisionado por um pesquisador da
área por doze semanas. A seleção é feita preferencialmente por candidatos indicados pelas próprias
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universidades, como é o caso de Lucas Figueiredo. Sua indicação partiu do diretor do Centro de
Informática, professor André Santos.

13.1.2 Fevereiro

04.02.14
UFPE e Compesa firmam protocolo de intenções visando à instalação de laboratório de
pesquisa da água
O reitor Anísio Brasileiro e o diretor presidente da Compesa, Roberto Cavalcanti Tavares, vão
assinar, na próxima quinta-feira (6), protocolo de intenções, a ser firmado entre as duas instituições,
visando à execução de um programa de colaboração técnico-científica, que inclui a instalação do
L´acqua – Laboratório de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa da Água, no Campus Recife da
UFPE.
A solenidade vai acontecer às 10h, no auditório Reitor João Alfredo, no prédio da Reitoria. Pela
UFPE, também estarão presentes o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco Ramos, e o
diretor e o vice-diretor do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Antônio Antonino e
Alexandre Schuler, respectivamente.
O coordenador de Relações Institucionais do CTG, professor Frederico Dias Nunes, do
Departamento de Eletrônica e Sistemas, explica que as atividades de cooperação serão iniciadas no
Inove – Laboratório de Engenharia Multidisciplinar do CTG. Ele explicou que, em seguida, será
instalado o L´acqua – Laboratório de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa da Água, para
estudos ligados à conservação de energia, manutenção preditiva (aquela que indica as condições
reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo
de degradação), análise vibracional, localização de vazamentos de água nos dutos e no subsolo,
além de química da água.
“Vamos juntar as nossas expertises para oferecer melhor qualidade de vida à nossa população”,
destaca o professor. A parceria objetiva o desenvolvimento de soluções inovadoras e mais eficazes
para os processos de tratamento e distribuição de água e de coleta de esgoto no Estado. A ideia é
resolver problemas como vazamentos, aferição de consumo e mapeamento das redes de água e
esgoto a partir de pesquisas e estudos com a participação de professores e alunos da UFPE e
funcionários da empresa estatal.
O trabalho entre a UFPE e a Compesa também vai proporcionar ambiente de estudo e pesquisa para
professores e alunos de graduação e de pós-graduação, por meio de cursos, estágios e espaço para o
desenvolvimento de trabalhos de mestrado e de doutorado nas áreas relacionadas. O financiamento
dos estudos será feito pela Compesa e por instituições de fomento de pesquisa estadual e nacional.
20.02.14
UFPE aperfeiçoa sistema de segurança do Campus Recife
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Com o objetivo de reforçar a segurança no Campus Recife, a UFPE implantou um novo formato
operacional de segurança. Após a ocorrência de incidentes neste início de ano, foi realizada uma
análise de risco que resultou no manejo da segurança pelos pontos estratégicos da Universidade.
“Realizamos correções necessárias no sistema”, afirmou o superintendente de Segurança
Institucional, Armando Nascimento.
A área do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) agora conta com o auxílio de dois carros,
duas motos e seguranças da superintendência circulando no perímetro do centro e arredores. Nas
circunferências dos centros de Educação (CE), de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) e no de
Artes e Comunicação (CAC), o reforço está sendo realizado por um carro, um vigilante e
seguranças circulando em todo o espaço. Já no perímetro dos Niates (Núcleos Integrados de
Atividade de Ensino), Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Oceonografia e Almoxarifado,
estão posicionados um carro, um vigilante com moto e outro com uma viatura.
No perímetro do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), da Diretoria de Inovação e
Empreendedorismo (Dine), Núcleo de Atenção ao Idoso (NAI), Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
o reforço da segurança está sendo realizado com carro e vigilante motorizado. Um carro e um
vigilante estão nas áreas dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde, Serviço de Verificação de
Óbito e no portão do Hospital das Clínicas. No perímetro de Odontologia e Fonoaudiologia, a
segurança foi reforçada por um vigilante com moto e o Centro de Ciências Tecnológicas (CTG)
passou a contar com um vigilante. Já a entrada do campus teve a segurança reforçada por carro e
vigilante. Um novo formato operacional de segurança também será implantado nos campi de
Vitória de Santo Antão e de Caruaru.
O entorno da Universidade é de responsabilidade da Polícia Militar, mas a Superintendência de
Segurança da UFPE montou uma estrutura operacional e passou para a PM. “A polícia recebeu um
diagrama com os horários de maior movimento nas principais paradas de ônibus no entorno do
campus Recife para que ela reforce as incursões”, explicou Armando. Ele defendeu que os usuários
precisam conhecer o novo layout de segurança como uma forma de ajudar a superintendência na
fiscalização da operacionalização da mudança. Ainda segundo Armando, qualquer sugestão, crítica
ou denúncia pode ser feita pelo telefone (81) 2126.8900 da Central de Segurança, que fica
localizada na entrada do Campus Recife da UFPE.
21.02.14
UFPE e Governo oferecem especialização gratuita em Gestão da Inovação e Difusão
Tecnológica
Estão abertas, até 7 de março, as inscrições para o curso de pós-graduação lato sensu
(especialização) em Gestão da Inovação e Difusão Tecnológica, oferecido gratuitamente por meio
de parceria firmada entre o Governo do Estado de Pernambuco e a UFPE com objetivo de melhorar
os níveis de competitividade e qualidade das organizações pernambucanas. A inscrição deve ser
feita das 14h às 16h30, pessoalmente ou por procurador, na secretaria do Programa de PósGraduação em Inovação Terapêutica, situada no primeiro andar do prédio do Centro de Ciências
Biológicas da UFPE.
Para concorrer às 40 vagas, distribuídas entre órgãos, instituições do Estado e o público em geral, é
preciso ter curso de graduação reconhecido pelo Ministério de Educação e ser selecionado de
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acordo com avaliação de carta de intenções e currículo. O curso de especialização terá duração
média de 10 meses, tendo início em 27 de março. As aulas vão ser ministradas às quintas e sextasfeiras, das 17 às 22h, e aos sábados, das 8 às 13h. Confira o edital.
Mais informações
PPGIT
(81) 2126.8947
inovapernambuco@gmail.com

13.1.3 Março

12.03.14
Google realiza visita de recrutamento no Centro de Informática
Concluintes, formados ou pós-graduandos nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da
Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE com interesse em trabalhar ou estagiar na
Google devem ficar atentos à visita de recrutamento que a empresa irá realizar com os estudantes no
dia
3
de
abril.
Os interessados devem ter fluência em inglês e em programação (de preferência Java e C++), além
de paixão por desenvolvimento de produtos. Quem quiser participar da seleção deve enviar o
currículo para Brian Zaki (e-mail brianz@google.com). A empresa irá entrar em contato com os
candidatos para informar local e horário das entrevistas. A Google também irá realizar uma palestra
no Centro de Informática, também no dia 3 de abril, pela manhã.
14.03.14
Duas cientistas da UFPE são destacadas pelo CNPq
Duas pesquisadoras da UFPE estão entre as 22 jovens pesquisadoras escolhidas pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no Programa Mulher e Ciência,
como homenagem no Dia Internacional da Mulher. São elas: a vice-coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Biologia Vegetal (PPGBV), Andrea Pedrosa Harand; e a professora Danielle
Costa Morais, do Departamento de Engenharia de Produção.
A lista divulgada divulga contempla o trabalho de jovens cientistas brasileiras, pesquisadoras de
reconhecido mérito acadêmico, que se destacaram desde o período estudantil, construindo uma vida
acadêmica de reconhecimento nacional e internacional, com larga produção científica e importante
atuação na formação de recursos humanos.
Dentre tantos talentos, foram utilizados dois critérios para selecionar as jovens pesquisadoras: 1) o
de ter menos de quarenta anos; 2) o de estar com bolsa de Produtividade em Pesquisa, nível 1,
vigente (dados consultados em fevereiro de 2014). O critério de ser bolsista de Produtividade em
Pesquisa foi escolhido por representar um diferencial na carreira.
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O CNPq patrocina bolsas do tipo Produtividade em Pesquisa (PQ) e Desenvolvimento Tecnológico
e Extensão Inovadora (DT). A lista do CNPq representa 0,2% do total de bolsas PQ femininas. Ao
todo, o porcentual feminino de bolsas desse tipo concedidas em 2013 corresponde a 36%.
Mais informações
Departamento de Engenharia de Produção
(081) 2126.8728
dep@ufpe.br
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal/UFPE
Departamento de Botânica/CCB
(81) 2126.8348
secretaria_ppgbv@hotmail.com
17.03.14
UFPE ganha 100 Bolsas de Incentivo Acadêmico
A Universidade Federal de Pernambuco foi beneficiada com 100 das 180 Bolsas de Incentivo
Acadêmico (BIA) concedidas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(Facepe). Além da UFPE, ganharam as bolsas a UFRPE, a Univasf e o IFPE.
Essa modalidade de bolsa é concedida aos estudantes egressos da rede pública que obtiveram as
maiores notas, em cada curso, de acordo com a sua classificação no vestibular em que foram
aprovados. Para manterem-se no projeto, os estudantes precisam desenvolver atividades relativas à
pesquisa ou à extensão, com carga horária de 12 horas semanais.
Além das 100 bolsas concedidas pela Facepe, a UFPE vai oferecer uma contrapartida de outras
trinta, no segundo semestre, de acordo com o coordenador de Gestão da Extensão, Demócrito da
Silva. Para compor o valor da bolsa, a Facepe arca com R$ 300 e a UFPE acrescenta mais R$ 66.
Mais informações
Coordenação de Gestão da Extensão
(81) 2126.8134 / 2126.8609 / 2126.8633
proext.programaseprojetos@ufpe.br

21.03.14
Representantes de universidades do Reino Unido visitam a UFPE
Representantes de universidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales visitaram a
UFPE, na terça-feira (18), a fim de conhecer a estrutura, os programas de extensão e pesquisa e
visualizar possibilidades de parcerias em projetos de intercâmbio.
Os britânicos assistiram a uma conferência do reitor Anísio Brasileiro e da diretora de Relações
Internacionais, Leonor Maia, mediada pelo diretor do Conselho Britânico em Recife, Marcus
Machado. Na apresentação, foram mostrados laboratórios e instalações de ponta dos três campi da
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UFPE, que lideram pesquisas, principalmente, nas áreas de Engenharia e Saúde. Também foram
abordados os programas de cooperação da Universidade com a China e o Japão, formalizadas no
ano passado; com a Universidade de Toulouse, da França; e com o Instituto Politécnico de Turim,
da Itália. Ao todo, a UFPE possui mais de 200 acordos de cooperação internacional.
Os convênios de intercâmbio, inclusive, foram parte importante da apresentação, até por conta do
destaque que vem tendo a Universidade. Pernambuco é o sétimo estado do país que mais enviou
estudantes para o exterior pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
Desde 1999, a UFPE Pernambuco enviou 192 estudantes para o Reino Unido, mas recebeu apenas
seis (os países que mais enviaram estudantes neste período foram Alemanha e Portugal, com mais
de 200 estudantes cada). Este número éconsiderado baixo, mas que pode crescer caso sejam
estabelecidos interesses comuns entre os países. De acordo com o reitor Anísio Brasileiro, “a
definição de áreas estratégicas de interesse entre as universidades é fundamental para determinar
uma vinda maior de estudantes para Pernambuco.”
Para o reitor, o contexto de crescimento econômico do Estado também pesa para a vinda de
estudantes. Segundo ele, o Porto de Suape, a Cidade da Copa e novos polos farmacêutico e
automobilístico têm atraído empresas e gerado empregos em Pernambuco. Parcerias de centros da
UFPE com empresas privadas, como Fiat, Microsoft, Samsung e HP, poderão beneficiar futuros
intercambistas, destacou ele, em sua apresentação, que abordou ainda o Porto Digital, como outro
atrativo. Anísio Brasileiro afirmou que premiações como o 1º lugar na Competição Baja SAE Brasil
alcançado por alunos de Engenharia e outras premiações conquistas por estudantes são mostras da
proeminência da UFPE, o que pode ajudar em futuras parcerias de intercâmbio.
LIKA – Após a apresentação, os britânicos rumaram ao Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asami (Lika), onde puderam conhecer as instalações. A visita foi guiada pelo diretor do laboratório,
professor José Luiz de Lima Filho. No Laboratório de Neurogenética, dirigido pelo professor João
Ricardo Oliveira, foram abordadas as parcerias entre universidades que podem ajudar nas pesquisas
científicas: “Em uma pesquisa compartilhada, pesquisadores do Lika, juntamente com cientistas da
Espanha, Alemanha, Sérvia e do Reino Unido, pudemos chegar em meses a resultados importantes,
que, sem a divisão do trabalho e cooperação, demorariam muito mais”, contou João Ricardo.

25.03.14
Comitiva alemã visita o Centro Acadêmico do Agreste
Amanhã (26), às 14h, uma comitiva de empresários alemães da área de Saneamento Ambiental
visitará os laboratórios de Engenharia Ambiental (LEA) e de Química (LQ) do Núcleo de
Tecnologia do Centro Acadêmico do Agreste (CAA). A visita faz parte de um projeto de
cooperação técnica entre o Grupo de Gestão Ambiental Avançada (Gama), coordenado pelo
professor Gilson Lima, do Núcleo de Tecnologia do Centro Acadêmico do Agreste, Prefeitura de
Caruaru e a Prefeitura de Hof, no Estado da Baviera, na Alemanha.
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O objetivo da visita é conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo Núcleo de
Tecnologia na área de Saneamento e estabelecer parcerias visando à elaboração e à implantação dos
Planos de Saneamento e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o município de Caruaru.
Este intercâmbio com a UFPE iniciou-se em 2013 com a ida de um aluno do curso de Engenharia
de Produção para a cidade de Hof na Alemanha, onde participou de atividades na área de educação
ambiental e resíduos sólidos. Em abril deste ano, mais um aluno será enviado para participar do
treinamento na Alemanha, que terá duração de três meses.

13.1.4 Abril

02.04.14
UFPE dá andamento a projeto de gestão de resíduos
A Coordenação de Prevenção e Gerenciamento de Resíduos e Efluentes da Prefeitura da Cidade
Universitária (Coopere/PCU/UFPE) está implementando um projeto que visa à gestão de resíduos e
transformação de restos de alimentos em energia. A iniciativa é gerenciada pela diretora de Gestão
Ambiental da UFPE, Fátima Xavier; pelo professor Rômulo Menezes, do Departamento de Energia
Nuclear; e pelo aluno João Victor Costa.
A parte inicial, que consiste na conscientização dos funcionários para separação correta dos
resíduos, já recebeu a adesão de vários restaurantes da Universidade: Cantina CCEN/Área II, Rota
do Lanche (CCS), Planet Refeições (CTG, CCS e CE) e Chef Platão (CCSA). Já o Restaurante
Universitário está em fase de implantação do projeto.
A intenção é produzir, a partir dos restos de alimentos, energia elétrica e biofertilizantes para a
própria universidade, pelo processo de biodigestão anaeróbia.
03.04.14
UFPE adere ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de forma integral
O Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) aprovou a adesão integral da
UFPE ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC), em substituição
ao Vestibular aplicado pela Covest (segunda etapa). Serão mantidos apenas o Vestibular de meio de
ano das Engenharias CTG, os testes específicos para os cursos de Música e a atual terceira etapa do
bacharelado em Química. A proposta teve 36 votos a favor, dois votos contra e duas abstenções. A
votação aconteceu hoje (3) durante reunião do CCEPE, no Auditório Reitor João Alfredo, na
Reitoria, Campus Recife.
“Isso significa uma nova filosofia ao sistema Enem/Sisu. Fortalece a qualidade da entrada dos
nossos estudantes, que é o nosso principal objetivo, fortalece uma visão republicana e nacional da
educação pública superior, fortalece os laços com a educação básica e o ensino médio e aponta
também numa salutar mobilidade nacional”, explicou o reitor Anísio Brasileiro. Ele enfatizou ainda
que a decisão do Conselho foi tomada após um longo debate em todas as instâncias da UFPE.
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Com a adesão ao Sisu, a seleção de novos alunos, a partir de 2015, considerará exclusivamente as
notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema é válido para o ingresso em
quaisquer cursos presenciais de graduação do Campus Recife e dos Centros Acadêmicos de Vitória
(CAV) e do Agreste (CAA), em Caruaru. As vagas de primeira e segunda entradas serão ofertadas
na primeira chamada do Sisu, mantendo a sistemática já adotada no Vestibular da Universidade. Os
cronogramas do Enem 2014 e do Sisu serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/MEC.
A exceção é para as vagas do segundo semestre letivo do grupo Engenharias CTG (Recife), cujo
Vestibular de meio de ano continua a acontecer. Apenas nesse caso, está mantido o modelo por
meio do qual a nota do Enem equivale à primeira etapa, e as provas da segunda etapa são realizadas
pela Covest. Segundo Anísio Brasileiro, a realização desse Vestibular pode ser repensada caso o
MEC realize duas edições do Enem ao ano. As provas específicas dos cursos de Música e a atual
terceira etapa do bacharelado em Química também estão mantidas e serão aplicadas pela Covest.
A pró-reitora para Assuntos Acadêmicos, professora Ana Cabral, reforça a inclusão social
proporcionada pelo Sisu, pois o sistema dá oportunidade aos estudantes de escola pública e de
cidades do interior de participação no processo seletivo de grandes universidades públicas do
Brasil. Além disso, a adesão ao Sisu não tira a autonomia da instituição: “Não existe perda de
autonomia da universidade. Cada uma pode instituir, por exemplo, pesos diferentes por área e por
curso”, afirmou a pró-reitora. Segundo levantamento da Andifes, realizado em 2013, das 63
universidades federais brasileiras, 54 adotaram o Sisu, parcial ou totalmente.
O detalhamento sobre número de vagas, pesos e políticas afirmativas para moradores de cidades do
interior será divulgado pela UFPE, ainda neste semestre. O percentual de vagas para o sistema de
cotas, em 2015, também será definido.
A UFPE já possuía dois cursos de graduação vinculados ao Sisu, para a primeira entrada.
Oceanografia (Centro de Tecnologia e Geociências – CTG – Recife) aderiu ao sistema, a partir do
ingresso de alunos em 2011. Já Estatística (Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN –
Recife) teve as vagas ofertadas via Sisu, pela primeira vez, para o ingresso em 2013.
Para a seleção de alunos, em 2014, esses dois cursos totalizaram 55 vagas (Oceanografia – 25 e
Estatística – 30), para as quais também foi aplicado o percentual mínimo de 25% de reserva para o
sistema de cotas.
A reunião de hoje (3) teve participação da reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), professora Maria José de Sena. Ela explanou a experiência positiva com o Sisu na
UFRPE, que aderiu ao sistema, no ano de 2010. Segundo a reitora, a Rural tem 98% de ocupação
das vagas e a mobilidade é de 3,5%, o mesmo índice dos anos anteriores à adesão da universidade
ao Sisu.
AJUSTES – Apesar dos avanços alcançados pelo Sisu, nos últimos anos, ajustes ainda são
necessários. Um ponto importante, segundo Ana Cabral, diz respeito aos procedimentos
relacionados à inscrição e à escolha dos cursos no sistema, de modo a evitar trocas excessivas
devido à visualização da nota de corte. A pró-reitora afirmou que o MEC sinaliza para mudanças
relativas a esses aspectos, a partir de 2015.
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Sobre a evasão acadêmica, o reitor Anísio Brasileiro lembrou que a problemática é anterior ao Sisu.
Para reduzir os índices, é preciso investir em políticas nacionais de assistência estudantil, além do
fortalecimento da educação básica.
HISTÓRICO – A partir do Vestibular 2010, a UFPE adotou a nota do Enem em substituição à
primeira etapa do processo seletivo. Naquele ano, a redação ainda era aplicada pela Covest,
juntamente com a segunda etapa do Vestibular. A partir do Vestibular 2011, a Universidade
manteve o uso do Enem como primeira etapa, mas passou a utilizar também a nota da redação do
Exame Nacional do Ensino Médio. A segunda etapa continuou a cargo da Covest. Esse modelo foi
mantido até o Vestibular 2014.
No último processo seletivo realizado pela Covest, a UFPE ofereceu 6.607 vagas, sendo 4.897 para
livre concorrência e 1.710 (25,88%) para o sistema de cotas. As vagas foram distribuídas em 97
cursos
no
Campus
Recife,
CAV
e
CAA.
>> Confira áudio da entrevista coletiva do reitor Anísio Brasileiro e da pró-reitora Ana Cabral.

04.04.14
Reitor assina ordem de serviço para obras do acesso viário do Campus do Agreste
O reitor Anísio Brasileiro e o diretor da Construtora Ancar, Paulo de Gusmão, assinaram na terçafeira (1º) a ordem de serviço para pavimentação e drenagem do sistema viário e dos
estacionamentos do Centro Acadêmico do Agreste (CAA). A obra tem prazo de seis meses para
conclusão e será entregue em duas etapas. A primeira etapa corresponde ao sistema viário e
estacionamento da praça principal e dos acessos ao Restaurante Universitário, Casa do Estudante e
dos blocos já concluídos, será entregue até maio deste ano. A obra está orçada R$ 5,6 milhões.
Para o reitor Anísio Brasileiro, “há muito que comemorar no dia em que o Centro Acadêmico do
Agreste completa oito anos. Com mais de três mil estudantes, a ordem de serviço beneficia obras
importantes para o acesso e possibilitará a inauguração do Restaurante Universitário ainda nesse
ano e, no ano que vem, a inauguração da Casa do Estudante, para melhorar o bem-estar da
comunidade”, afirmou.
O diretor em exercício do CAA, professor Osmar Veras, disse que “a conclusão do acesso viário
interno vai dar mobilidade à comunidade acadêmica”.
08.04.14
Mestrado Profissional do CIn chega à 150ª dissertação
Dando continuidade às comemorações pelos 40 anos de criação do Centro de Informática (CIn), o
Mestrado Profissional (MPROF) do centro terá a sua 150ª dissertação defendida nesta quinta-feira
(10), às 10h, no anfiteatro do CIn. Fundado no ano de 2006, o MPROF possuiu um foco
diferenciado, desejando aliar o mercado de trabalho à Universidade e, dessa forma, capacitar melhor
os profissionais.
A dissertação, intitulada “Impacto na realização de consultas de médicos cardiologistas com a
utilização do módulo de evolução eletrônica de pacientes de um sistema de gestão integrada de

532
clínicas”, é de autoria do pesquisador Luiz Manzella, que teve o professor Hermano Perrelli de
Moura como orientador. A banca também será composta pelos professores Simone Cristiane dos
Santos Lima (CIn) e Fernando Gomes de Paiva Júnior (CCSA).
De acordo com Luiz Manzella, que tinha tido sua última experiência acadêmica na área de
tecnologia ainda na década de 1980, o fato do Mestrado Profissional ter um caráter voltado para o
mercado foi essencial para o seu ingresso e conclusão satisfatória do processo. “Representou uma
atualização profissional excelente para mim, depois de 30 anos afastado da experiência acadêmica
em tecnologia”, disse.

11.04.14
UFPE participa de conferência da Faubai
A diretora de Relações Internacionais da UFPE, Maria Leonor Alves Maia, e a diretora adjunta da
área, Suzana Queiroz de Melo Monteiro, participarão da Faubai Conference & Exhibition 2014 ,
que ocorrerá de amanhã (12) até o dia 16 deste mês, em Joinville (SC). O evento, organizado pela
Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos
Internacionais (Faubai), é o mais importante sobre internacionalização da educação superior no
Brasil. O tema da conferência deste ano será “Educação superior brasileira: construindo parcerias
estratégicas”.
A Faubai Conference reunirá cerca de 400 pessoas, entre diretores de Relações Internacionais de
instituições de ensino superior, especialistas em internacionalização da educação superior e
membros de organizações governamentais e empresariais do Brasil e do exterior. O objetivo do
evento é promover discussões sobre políticas para a educação internacional e apresentar práticas de
cooperação entre instituições brasileiras e internacionais. A programação do evento incluirá
workshops, conferências, sessões de apresentação e matchmaking.
A Faubai – A Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para
Assuntos Internacionais, criada em 1988, é uma associação sem fins lucrativos. Com 250
associados, promove o processo de internacionalização das instituições de ensino superior
brasileiras, a divulgação da diversidade e das potencialidades do sistema de educação superior
brasileiro no exterior e a capacitação e treinamento de seus associados.
14.04.14
Progepe abre inscrições para curso na área de gestão e fiscalização de contratos
Estão abertas, de hoje (14) até o dia 6 de maio, as inscrições para o curso de capacitação “Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos”, destinado aos servidores técnico-administrativos da
UFPE, com prioridade para quem atua nessa área. São oferecidas 40 vagas. Os interessados devem
se inscrever na Coordenação de Capacitação e Qualificação (CCQ) da Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), localizada na sala 126 da Reitoria. O atendimento é das 8h
às 11h30 e das 14h às 16h30.
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O curso tem por objetivos entender os procedimentos de aquisição pública; conhecer as cláusulas
essenciais e necessárias para formalização dos contratos; planejar e dominar o uso de instrumentos e
técnicas básicas aplicadas à gestão e à fiscalização dos contratos; conhecer os aspectos legais e
gerenciais da área; entre outros assuntos.
As aulas serão ministradas no período de 12 de maio a 13 de junho, com aulas às segundas, quartas
e sextas-feiras, das 14h às 17h, na sala B-10 do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). A
carga horária é de 40 horas-aula.
No ato da inscrição, o servidor deve apresentar ficha de inscrição assinada pela chefia imediata. O
documento está disponível no site da Progepe.
15.04.14
Estudantes do curso de Medicina de Caruaru participam de campanha de saúde pública
Os 80 estudantes de Medicina do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE (CAA), em Caruaru, irão
participar da primeira ação pública do curso recém-inaugurado. A lavagem simbólica de pés será
amanhã (16), no Marco Zero de Caruaru, das 8h às 16h. Durante o evento, serão realizados quatros
tipos de atendimentos para a população: avaliação nutricional, orientação sobre conservação e uso
de medicamentos, cuidados odontológicos e exame dos pés dos pacientes com diabetes.
Promovido pela Secretaria de Saúde de Caruaru em parceria com as Secretarias de Participação
Social e da Mulher, ambas do município, a UFPE e a Faculdade Asces, a campanha de saúde
pública conta com o apoio da Igreja Católica. A ideia da ação foi proposta pela UFPE e acatada pela
gestão municipal.
“A importância da ação para os alunos do curso é pedagógica. Os médicos não têm o costume de
examinar os pés dos pacientes diabéticos e nós queremos que os estudantes mudem essa postura”,
explicou o coordenador do curso de Medicina do CAA, professor Rodrigo Cariri. A ideia da
campanha de saúde pública foi aproveitar a tradição do ritual cristão, muito celebrado no Agreste,
do lava-pés, ação que acontece sempre na Quinta-Feira Santa.
Mais informações:
Professor Rodrigo Cariri
rodrigocariri@gmail.com

23.04.14
Inauguração da Antena Toulouse na UFPE lota auditório do Ceerma
A UFPE conta, desde ontem (22), com uma Antena Toulouse, um escritório que representará a
Universidade de Toulouse (França) em toda a América Latina e funcionará de forma permanente
dentro do Campus Recife, na sede do Centro de Estudos e Ensaios em Riscos e Modelagem
Ambiental (Ceerma). A Universidade cedeu todo o espaço e a estrutura necessários para a sua
instalação, reservou uma vaga e uma bolsa de professor visitante para que um pesquisador da
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instituição francesa venha coordenar a Antena e está colaborando na organização do “1º Seminário
de Grandes Desafios em Pesquisa e Formação: Pernambuco – Universidade de Toulouse”, que teve
início na tarde de ontem (22), logo após a cerimônia de inauguração do escritório.
>> Confira a reportagem, em vídeo, da repórter Sueli Márcia sobre a inauguração da Antena
Toulouse. As imagens são de Emmanuel Guimarães e a edição, de Sueli Márcia. Veja
ainda fotografias da inauguração e do seminário do repórter fotográfico Passarinho.
O seminário, que conta com a presença de 200 pesquisadores, dentre brasileiros e franceses, será
realizado até amanhã (24), no Hotel Golden Tulip Palace, em Boa Viagem. A programação pode ser
conferida no site do evento.
Durante a cerimônia de inauguração da Antena, com um auditório lotado de pesquisadores ligados
tanto à UFPE quanto à instituição francesa, dentre outras autoridades, a presidente da Comunidade
das Universidades e Estabelecimentos de Toulouse, Marie France Barthet, destacou o empenho do
reitor Anísio Brasileiro no sentido de possibilitar a instalação de um escritório permanente na
UFPE: “Nós o agradecemos pela generosidade e abertura que sempre demonstrou em relação à
criação deste bureau, não tendo hesitado o reitor Anísio em nenhum momento, desde a concepção
da ideia de implantação da Antena até a sua concretização.”
De acordo com Marie France Barthet, as razões que levaram à escolha de Pernambuco e da UFPE
para a instalação do escritório francês foram muitas, pois o Brasil já apresentava um panorama
favorável como um todo. Segundo a presidente, dentre elas, destacam-se, principalmente, a tradição
das relações estabelecidas com a Universidade de Toulouse em Pernambuco e a presença de muitos
pesquisadores que passaram pela instituição francesa ou que ainda mantêm cooperação com ela. Por
outro lado, a Universidade de Toulouse também se mostra interessada em criar parcerias mais
permanentes entre as instituições, para além dos convênios já existentes. Marie France Barthet
afirmou que também pesou o fato de Pernambuco e a Região Midi-Pirineus se encontrarem em
franco
desenvolvimento
econômico.
COOPERAÇÃO – O reitor Anísio Brasileiro considerou a criação da Antena um fato inédito no
Brasil. “Essa inauguração envolve a assinatura de dois acordos de cooperação acadêmica, além de
uma ampla agenda paralela, que envolve interesses de empresas e do governo do Estado, em torno
de parcerias conjuntas para o desenvolvimento das duas regiões”, destacou.
Foram assinados, na ocasião da inauguração da Antena, dois acordos: um firmado entre a UFPE e a
Universidade de Toulouse e outro estabelecido, especificamente, entre o Hospital das Clínicas, a
Université Toulouse III Paul Sabatier e o Centro Hospitalar Universitário de Toulouse. Este último
convênio vai possibilitar o envio, até setembro, de dois médicos residentes da UFPE para período
de residência de um ano. Também vai permitir o estudo de modelos de gestão e serviços de
interesse comum.
Estiveram presentes na cerimônia mais de 70 representantes da Universidade de Toulouse, além do
embaixador da França no Brasil, Denis Pietton, e do presidente da Região Midi-Pirineus, Martin
Malvy. Todos seguiram em comitiva para a abertura do 1º Seminário de Grandes Desafios em
Pesquisa e Formação: Pernambuco – Universidade de Toulouse, em que se distribuíram, juntamente
com pesquisadores do Estado, em ateliês temáticos a fim de discutirem ações concretas no sentido
de consolidar a parceria entre a Região Midi-Pirineus e Pernambuco, tanto do ponto de vista
acadêmico, quanto empresarial e de inovação.
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TOULOUSE - A Universidade de Toulouse está ligada à Região Midi-Pirineus e representa uma
comunidade com 14 estabelecimentos de ensino superior e de pesquisa, além de 15 escolas
doutorais, que ofertam formação, em todos os níveis, em quatro principais áreas: Artes e Línguas;
Direito, Economia, Gestão; Ciências Humanas e Sociais; e Ciência, Tecnologia, Saúde e Ciências
da Engenharia. Trata-se do maior polo de pesquisa e tecnologia da França localizado fora de Paris.
Além desta Antena, existe apenas uma outra representação da Universidade de Toulouse fora do
território francês, instalada na cidade de Chongqing, na China.
25.04.14
Pesquisadores da UFPE e de Toulouse firmam parcerias em seminário
Pesquisadores da UFPE, da Universidade de Toulouse e de outras instituições de ensino e pesquisa
do Estado estiveram reunidos, entre 22 e 24 deste mês, no Seminário Grandes Desafios da Pesquisa
e Formação Pernambuco-Universidade de Toulouse, para discutir e estabelecer parcerias
acadêmico-científicas a partir de sete oficinas temáticas, que foram chamadas de ateliês. Nos três
dias do evento, realizado no Recife, os pesquisadores identificaram áreas de interesse comuns e
apresentaram, no encerramento, projetos conjuntos que já se encontram em andamento ou em que
serão focados esforços no sentido de estabelecer uma cooperação mais intensa.
Foram apresentados como aspectos centrais para a consolidação das parceiras apresentadas pelos
ateliês o aumento da oferta de mobilidade e de estágio, tanto estudantil quanto docente; o
compartilhamento de laboratórios de pesquisa; a necessidade de criação de mais cursos em regime
de cotutela e de dupla titulação; e o desafio da busca por mais fundos de financiamento. Os
coordenadores gerais do seminário e relatores da sessão plenária, Laurent Grosclaude (Universidade
de Toulouse) e Armèle Dornelas (UFPE), pontuaram a importância da criação de uma comissão de
acompanhamento dos projetos, a formação de um corpo-técnico e a criação de dispositivos
inovadores para a concretização dessas ações.
O reitor Anísio Brasileiro explicou como os resultados do seminário e da instalação da Antena
Toulouse, inaugurada na última terça-feira (22), já estão repercutindo na UFPE. Até o mês de
setembro, serão enviados dois médicos vinculados ao Hospital das Clínicas para Toulouse, fruto
direito de acordo de cooperação assinado com a Universidade de Toulouse III - Paul Sabatier e o
Centro Hospitalar Universitário de Toulouse. Além disso, Anísio afirmou que estudantes de
graduação terão apoio para aquisição de passagens aéreas para realizar estágio em laboratórios de
pesquisa na universidade francesa, em associação com pesquisadores enviados em missões.
O reitor lembrou que todas essas ações se somam à vinda à UFPE do pesquisador francês que vai
coordenar a Antena Toulouse. “Nós identificamos pontos muito fortes em comum, tendo a
pesquisa-ação como eixo central, e formamos uma agenda de pesquisa, desenvolvida em torno da
Antena, que vai permitir, de maneira solidária e cooperativa, trabalharmos no longo prazo, mas com
ações concretas desde já, com recursos da UFPE e em parceria com as diversas agências de
fomento”, afirmou.
No encerramento do seminário, a presidente da Comunidade das Universidades e Estabelecimentos
de Toulouse, Marie France Barthet, também demonstrou satisfação com os resultados apresentados
pelos pesquisadores pernambucanos e franceses: “Estou muito feliz. Em princípio, não imaginava
que seria um evento tão completo, mas, durante o desenrolar do seminário, percebemos como os
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ateliês trabalharam de maneira bastante produtiva e como muitas ideias surgiram, com a
identificação, inclusive, de possibilidades de financiamentos para os projetos. Foi realmente um
seminário completo em todos os sentidos”.
28.04.14
Prefeitura e UFPE apresentam o Projeto Parque Capibaribe – Caminho das Capivaras
Professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e o prefeito do Recife, Geraldo
Júlio, apresentaram hoje (28) o Projeto Parque Capibaribe – Caminho das Capivaras, que propõe
intervenções urbanísticas ao longo de 30,64 quilômetros das margens do rio. Fruto de convênio
entre a prefeitura e a Universidade, o projeto prevê corredor para pedestres e ciclistas no trecho que
vai da Várzea até a Boa Vista, integrando ao rio parques, praças e equipamentos públicos. A
apresentação ocorreu no auditório do Banco Central (BC), na Rua da Aurora, e contou com a
participação do reitor Anísio Brasileiro.
Já de acordo com os conceitos do Parque Capibaribe, a primeira obra será iniciada no próximo
semestre, promovendo adequações no projeto de requalificação da Avenida Beira-Rio, no trecho de
860 metros entre as pontes da Torre e da Capunga. Ao invés das quatro faixas previstas
inicialmente, serão duas, além de ciclovia, corredor para pedestre, passeio e jardins. “A licitação
para execução dessa primeira fase deve ser lançada em junho e o prazo de conclusão da obra é de
18 meses”, disse Geraldo Júlio. A prefeitura já obteve R$ 57 milhões – recursos do Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal – para a obra da Beira-Rio. O prefeito
também anunciou a requalificação da área em torno do baobá às margens do rio, na altura da Ponte
d´Uchôa, também como parte do Parque Capibaribe. O projeto básico ficará pronto em junho.
Segundo o professor da UFPE e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Pernambuco (CAU-PE), Roberto Montezuma, o Parque Capibaribe envolve 35 bairros ou um terço
do Recife. “Estamos trabalhando com bairros ao redor do rio que serão transformados em bairrosparques”, explicou. Realizado durante cinco meses, o estudo contou com participação de 42
pesquisadores de 12 grupos de pesquisas da UFPE, da UFRPE e outras instituições. “O projeto
valoriza os espaços públicos para que todos possam usá-lo. Isso é muito importante para a
qualidade de vida da população”, destacou o reitor Anísio Brasileiro.
Para Montezuma, os moradores do Recife poderão viver melhor a cidade e não tê-la apenas como
um dormitório, mas um espaço de bem-estar e lazer. “Você vai viver melhor num lugar arborizado,
com equipamentos públicos, com parques, campos de futebol, com praças, parques temáticos, essa
coleção toda vai dar a qualidade que precisamos”, afirmou. A intenção dos pesquisadores é de que o
Recife seja reconhecido como uma cidade-parque até 2037.
A professora Circe Monteiro, arquiteta e urbanista, apontou os três âmbitos que permearam a
pesquisa: socioeconômico, ambiental e urbanístico. “O estudo constatou que o rio está vivo e que
existe uma vida animal bastante importante”, enfatizou Circe. Biólogos do projeto encontraram,
entre outras espécies, uma garça azul e uma lontra, além das muitas capivaras que habitam o rio.
“As propostas de intervenções serão negociadas e não impostas, sendo resultado das necessidades
da população”, explicou o professor Luiz Vieira. Ele apresentou o que os pesquisadores definiram
como a primeira etapa do projeto, que vai do Parque do Caiara até a Praça do Derby. O Parque
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Capibaribe será discutido em debates públicos e a população também poderá enviar propostas por
uma plataforma na internet que será lançada em um mês. Até julho, o projeto executivo da primeira
etapa, já com estimativa de custo, será apresentado pelos professores da UFPE, de acordo com a
secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, Cida Pedrosa.
28.04.14
MDU promove workshop internacional para debater a Avenida Norte
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE e a Architectural
Association School of Architeture (AA), de Londres, promoverão amanhã (29) e quarta-feira (30) e
também no dia 9 de maio, no Museu da Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas), o 4º Workshop
Internacional de Desenho Urbano UFPE/AA - Projeto Avenida Norte: Habitação Social +
Mobilidade Urbana. As palestras e apresentações são abertas ao público.
O objetivo central do workshop é propor estratégias e alternativas para promover a articulação entre
mobilidade, desenho urbano e habitação social para as diversas áreas circunvizinhas à Avenida
Norte, um dos principais corredores de infraestrutura urbana do município e de importância central
para a economia da Região Metropolitana do Recife.
O evento é coordenado pelos professores da UFPE Zeca Brandão (arquiteto e urbanista, com
doutorado pela Architectural Association School of Architeture) e Luiz Amorim (arquiteto e
urbanista, com doutorado pela University College London) e pelo professor Jorge Fiori (sociólogo e
urbanista, da AA-Londres) e reunirá professores e alunos de pós-graduação da AA e do MDU,
professores de outras universidades do Brasil (UFBA e UFMG) e arquitetos e urbanistas da esfera
pública e privada do Recife.
São parceiros da UFPE e da AA no seminário o Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de
Habitação (SNH), o Governo do Estado de Pernambuco/Secretaria das Cidades (Secid), Prefeitura
da Cidade do Recife/Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano/ Instituto Pelópidas
Silveira e a empresa Geosistemas – Engenharia & Planejamento.

13.1.5 Maio

02.05.14
Sobe para oito o número de pós-graduações de nível internacional na UFPE
Subiu para oito o número de programas de pós-graduação (PPGs) da UFPE considerados de nível
internacional (conceito 6), após a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) ter divulgado, no dia 23 de abril, o resultado final da Avaliação Trienal 2013 com a análise
de pedidos de reconsideração. O novo PPG contemplado com a nota 6 foi Serviço Social, que vem
se somar aos Programas de Pós-Graduação em Biologia Vegetal; Ciência da Computação; Ciência
Política; Engenharia de Produção; Física; Nutrição; e Química. Também conseguiram resultados
positivos os programas de Oceanografia e Desenvolvimento Urbano, que se mantiveram na nota 5,
concedida aos PPGs que se destacam nacionalmente.
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Para o diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), Ernani
Carvalho, a UFPE consolida sua posição entre as melhores universidades do Brasil. “Temos agora
oito programas de excelência internacional e 20 programas de alto nível (que são os programas de
nota 5). Ampliamos, significativamente, o número de programas com avaliação 4 (considerados
bons programas) e diminuímos o número de programas com avaliação 3. Observando as bases
competitivas em que está pautada a avaliação da Capes, a Universidade se saiu muito bem, com
destaque para o aumento de 300% no números de programas de excelência internacional (conceito
6)”, afirma ele.
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Ana Cristina Vieira, lembra
que, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, o programa da UFPE é o único com mestrado e
doutorado na área de Serviço Social. “No país, há apenas um programa com nota 7 (nota máxima) e
seis programas com nota 6. Somos referência na região, com reconhecimento em todo o país na
formação de pesquisadores, docentes e profissionais para atuação em diversas áreas de atuação”,
explica.
Confira aqui as notas finais dos Programas de Pós-Graduação da UFPE, divulgadas pela Capes, que
estão disponíveis no site da Propesq.

05.05.14
UFPE lança edital inédito de apoio ao empreendedorismo jovem
A UFPE lançou, nesta segunda-feira (5), o Edital do Programa de Empreendedorismo Jovem UFPE,
uma chamada inédita que tem como objetivo estimular a criação, o desenvolvimento e a
consolidação das empresas juniores na Universidade. O edital, que recebe candidaturas até o dia 5
de junho, é publicado por meio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da PróReitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq).
Serão disponibilizadas às empresas selecionadas bolsas na modalidade empreendedorismo jovem
por um período de dois anos (serão concedidas até 25 bolsas); serviços de assessoria, capacitação e
orientação; participação em seminário anual para apresentação das soluções desenvolvidas; e acesso
ao auditório da Dine.
Podem participar da seleção as empresas juniores da UFPE que possuam CNPJ e/ou estatuto
registrado. Os alunos candidatos às bolsas de empreendedorismo deverão estar regularmente
matriculados. O resultado final será divulgado nos sites da Dine e da Propesq no dia 20 de junho.
Mais informações
Diretoria de Inovação e Empreendedorismo
secdine.propesq@ufpe.br
06.05.14
UFPetro vai trazer especialistas na área de petróleo, gás natural e bicombustíveis
De 12 a 16 deste mês, no Centro Regional de Ciências Nucleares (CRCN), será realizado o Fórum
UFPetro. Organizado pela empresa júnior do Departamento de Engenharia Química da UFPE, a
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Elementus Consultoria, em parceria com a Petrobras e a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis), o evento trará especialistas na área para palestras e minicursos.
O objetivo é oferecer aos estudantes e profissionais o contato com o que há de mais inovador e
complexo no tema. Estarão presentes profissionais de empresas do setor, como Petrobras, Radix e
Schneider Electric. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site do evento .
Mais informações
http://www.ufpetro.com/
https://www.facebook.com/UFPETRO?fref=ts
https://twitter.com/ForumUFPETRO

13.05.14
Documentário celebra os 50 anos da Extensão na UFPE
Já está no ar o documentário “SEC – 50 anos de Extensão”, produzido pelo Núcleo de Audiovisual
(NAV), ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFPE (Proext). A produção foi lançada no dia 9 deste
mês, dentro do IV Seminário Paulo Freire, que discutiu o tema “A contribuição de Paulo Freire na
atualidade para o ensino, pesquisa, extensão e gestão da educação”. O seminário é anual e é
organizado pela Cátedra Paulo Freire da UFPE.
O documentário conta a história do Serviço de Extensão Cultural (SEC), criado pelo professor
Paulo Freire na antiga Universidade do Recife. Seu objetivo era levar cultura e letramento às
camadas mais pobres da sociedade, historicamente excluídas do poder político, dos direitos e
serviços mais básicos. O programa evoluiu com o tempo e a Proext é fruto desse desenvolvimento.
Em comemoração ao aniversário de 50 anos da criação do SEC, este documentário visa rememorar
o breve período de efervescência cultural e política que deu visibilidade a grandes nomes da
educação e cultura nacional, como, Paulo Freire, Jarbas Maciel e Jomard Muniz de Britto. A
produção se encontra disponível no canal do NAT no Youtube .
13.05.14
UFPE implanta Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato
Será nesta quarta-feira (14) o lançamento institucional do Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contrato (Sipac). O evento, a ser presidido pelo reitor Anísio Brasileiro, será às
14h, no auditório reitor João Alfredo, localizado na Reitoria da UFPE. “O projeto Sipac, que está
tendo o seu lançamento institucional nessa quarta-feira, tem como objetivo implantar o sistema na
Universidade. É um projeto de três anos que conta com a parceria da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), onde o sistema foi desenvolvido e é mantido, e a Sig Software, a
empresa implantadora”, explicou o presidente do conselho de TI da UFPE, o professor Hermano
Perrelli de Moura.
O Sipac informatiza os fluxos da área administrativa através da informatização de todo o orçamento
distribuído no âmbito interno e das requisições que demandam este orçamento. O sistema
informatiza também os almoxarifados (centrais e setoriais), o controle patrimonial, as compras e
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licitações, o controle de atas e pedidos em registros de preços, o acompanhamento de entrega de
empenhos (liquidação), o controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de livros
pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle dos contratos e convênios celebrados, o
fluxo de processos e documentos eletrônicos, o registro e o pagamento de bolsistas, o
acompanhamento das despesas com automóveis e combustíveis. O Sipac também disponibiliza
portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e para a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da UFPE (Fade).
“O sistema vai colocar as áreas administrativas da UFPE em um novo patamar. Ele vai permitir a
informatização integrada de vários serviços administrativos. A importância também está revestida
no desejo da comunidade universitária (em particular técnicos e professores) em ter tal sistema”,
finalizou Perrelli. O Sipac está em funcionamento na UFRN desde março de 2006.
27.05.14
II Simpósio de Produção Acadêmica de Servidores Técnico-Administrativos será em junho
O II Simpósio de Produção Acadêmica de Servidores Técnico-Administrativos em Educação da
UFPE será realizado, nos dias 5 e 6 de junho, no anfiteatro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
(CCSA), no Campus Recife. O reitor Anísio Brasileiro fará a abertura do evento, às 9h do dia 5. A
cerimônia também terá participação da pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida,
Lenita Almeida, e da presidente da Comissão Organizadora do simpósio, professora Sylvana Maria
Brandão de Aguiar.
O evento trará painéis sobre os seguintes temas: Políticas Públicas; Gestão Pública, Educação e
Saúde; Gestão Pública e Desenvolvimento de Pessoas; Comunicação e Informação; Inserção Social;
Administração Pública e Indicadores. A carga horária será de 20 horas e será fornecido certificado a
participantes ouvintes. A programação completa, incluindo a lista dos trabalhos a serem
apresentados, pode ser conferida no site da Progepe (www.ufpe.br/progepe).
28.05.14
HC realiza pela primeira vez um implante coclear e traz de volta a audição de um paciente
O Hospital das Clínicas da UFPE realizou, na sexta-feira (23), pela primeira vez na unidade, um
implante coclear – que consiste na inserção de um dispositivo eletrônico no ouvido, possibilitando a
recuperação auditiva daqueles com surdez profunda e bilateral. A cirurgia foi coordenada pelo chefe
do Serviço de Otorrinolaringologia do HC, Silvio Caldas, e pela otorrinolaringologista Mariana
Leal e contou com a participação do residente Thiago Vale. Dos hospitais públicos em Pernambuco,
apenas dois oferecem tal procedimento. A ideia é que o HC seja a terceira unidade a ter esse serviço
disponível para a população. Mais cinco implantes estão programados para os próximos meses.
“Para que o implante coclear entre na agenda de procedimentos oferecidos pelo HC, o hospital
tentará se credenciar ao SUS para que este possa financiar a compra dos equipamentos. Um
implante custa em torno de R$ 40 mil e o HC adquiriu todos esses seis dispositivos com recursos
próprios”, explicou o chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do HC, Silvio Caldas.
Ele ressaltou ainda a importância da realização inédita do procedimento na unidade. “Com o
implante coclear, complementamos o nosso programa de residência. Antes, nossos residentes não
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tinham acesso a esse tipo de cirurgia. A partir de agora, eles já contam com ela. Além do mais, o
HC se torna mais um hospital público a oferecer essa tecnologia aos pacientes com deficiência
auditiva, beneficiando assim a população da rede SUS”, destacou.
A médica Mariana Leal explicou que o implante coclear é considerado um procedimento de alta
complexidade. “Nem todos os pacientes podem se submeter à cirurgia. É necessário que,
antecipadamente, sejam feitas várias avaliações, como, por exemplo, verificar que tipo de
comunicação o paciente estabelece (oral ou de sinais) e se ele possui o nervo auditivo”, resumiu.
Mariana Leal acrescentou que o paciente só volta a escutar, de fato, 30 dias após a cirurgia, quando
o procedimento é concluído. Isso porque, em linhas gerais, pode-se dizer que o implante coclear é
feito em duas etapas: interna e externa. A primeira ocorre durante o procedimento cirúrgico, quando
é inserido o aparelho, estimulando o nervo auditivo. A segunda etapa, que acontece 30 depois após
a cirurgia, é quando é colocado externamente um dispositivo (semelhante a um aparelho auditivo
comum) que, quando ligado, permite que o paciente comece a ouvir. “Trinta dias é o tempo que se
leva para a cicatrização e adaptação para que possamos ligar o implante”, afirmou ela.
A paciente que se submeteu a cirurgia foi uma mulher de 23 anos que vinha perdendo a audição.
Inicialmente, ela tentou usar um aparelho auditivo convencional, mas não houve resultado. Foram
feitos testes e o uso do implante foi a melhor solução encontrada.
PROCEDIMENTO – Adultos e crianças podem receber o implante coclear, caso preencham os
requisitos necessários. Tal procedimento é relatado na literatura desde 1970. No entanto, nesse
período, os resultados não eram muito satisfatórios. Só a partir da década de 1990, devido ao
avanço tecnológico, é que houve melhoria e desenvolvimento do dispositivo, trazendo resultados
excelentes e se consolidando como uma das alternativas para recuperação auditiva.
29.05.14
Equipe Mangue Baja fica em 9º lugar na SAE Baja Kansas 2014, nos EUA
A equipe Mangue Baja da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ficou em 9º lugar na
competição de carros off road SAE Baja Kansas 2014, realizada na Pittsburg State University, nos
Estados Unidos, de 22 a 25 deste mês, e que contou com 90 equipes participantes de diversos
países. A equipe vencedora foi a FEI Baja, formada por estudantes do Centro Universitário da FEI,
de São Bernardo do Campo (SP). Esta é a quinta vez que o Brasil conquista as competições
mundiais da SAE International.
Já a equipe Poli Audax da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli USP) se
consagrou ao final com a 7ª colocação. A grande estreia do Brasil no pódio internacional da
modalidade foi em 1998, com a equipe Car Kará, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN); seguida em 2004, 2007 e 2008 por equipes da FEI.
Além da liderança no pódio da competição de engenharia, a equipe da FEI venceu nas provas de
design e também foi a terceira melhor nas provas de custos e apresentação de marketing. A equipe
Poli Audax foi a 1ª colocada na apresentação de marketing. O resultado mostrou o elevado nível
técnico das equipes brasileiras em torno do Projeto Baja.
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As três equipes brasileiras projetaram e construíram os veículos dentro das instituições de ensino, e
foram os destaques no pódio da 20ª Competição Baja SAE Brasil-Petrobras, em março deste ano,
em Piracicaba (SP). Nesta competição, compareceram 67 equipes de quase todo o País, mas apenas
os destaques foram levados a competirem no SAE Baja Kansas, em Pittsburg, no Estado do Kansas.
Os Baja SAE são montados em estrutura tubular em aço, feito para uso fora de estrada, com motor
de 10 HP e quatro ou mais rodas. O veículo só transporta uma pessoa por vez, com, no máximo,
1,90m de altura e pesando até 113,4 kg. Todas as partes (sistemas de suspensão, transmissão, freios
e chassi) são desenvolvidas pelos próprios alunos, sob orientação dos professores das instituições de
ensino.
O Baja SAE foi o primeiro programa de apoio ao ensino da Engenharia organizado pela SAE
Brasil. Nele, os estudantes montam equipes através da orientação de professores, desenvolvendo os
veículos que irão competir representando a sua instituição de ensino.
30.05.14
UFPE busca compreender o perfil inovador dos seus professores
Identificar as experiências práticas de inovações pedagógicas realizadas pelos docentes da UFPE é
o objetivo principal da pesquisa preparada pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (Proacad),
por meio da sua Diretoria de Desenvolvimento do Ensino (DDE) e Coordenação de
Acompanhamento das Atividades Docentes e Inovação Pedagógica. Hoje (30), será disponibilizado
um formulário eletrônico para os professores da instituição. Os docentes devem encaminhar as
respostas até o dia 5 de junho e a análise do levantamento deve ser concluída no dia 30 do mesmo
mês.
“Com esse levantamento, a Proacad pretende compreender o perfil inovador dos professores da
Universidade e promover um Seminário de Socialização de Práticas Inovadoras dos professores da
UFPE, além de desenvolver ações para a formação continuada e o incentivo à produção de materiais
didáticos para as aulas de graduação”, esclareceu a coordenadora do projeto, a professora Rosalie
Belian. A previsão é que o seminário – que terá como finalidade socializar informações com os
docentes sobre inovação pedagógica, apresentando as experiências de professores da UFPE e de
convidados – seja realizado ainda em setembro deste ano.
Mais informações
(81) 2126.8109
coordinova.proacad@gmail.com

13.1.6 Junho

09.06.14
UFPE inaugura Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e Núcleo de Atenção à Saúde do
Estudante (Nase)
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A UFPE inaugura, nesta quarta-feira (11), às 11h, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e o
Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (Nase), instalados em prédios vizinhos localizados na
Avenida Acadêmico Hélio Ramos, por trás do Centro de Artes e Comunicação (CAC). No local,
serão disponibilizados serviços nas áreas de Psicologia e Saúde para estudantes da Universidade e
público em geral. A cerimônia de inauguração será conduzida pelo reitor Anísio Brasileiro.
Ligado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), o SPA
é um serviço-escola voltado ao desenvolvimento de pesquisa e extensão, além de atividades práticas
para estudantes de Psicologia em diversas áreas de atuação – clínica (grupo e individual), trabalho,
escolar, jurídica, comunitária, orientação vocacional, psicopedagogia, entre outras.
O local possui duas salas de ludoterapia para atendimento às crianças, nove salas para atendimento
aos adolescentes e adultos, um miniauditório, duas salas para atendimento de dinâmica de grupo,
sala para estagiários, sala de supervisão, recepção, secretaria, almoxarifado, coordenação e copa. A
área total é de 708,25 m².
A equipe é composta por três psicólogos, um psiquiatra, duas secretárias e dois bolsistas
administrativos. Estudantes de graduação também farão atendimento com orientação e supervisão
de professores e profissionais. A coordenação e a vice-coordenação do SPA estão a cargo das
professoras Lucinda Rocha Macedo e Maria Lucicleide Rodrigues, respectivamente.
O SPA amplia as atividades da já existente Clínica de Psicologia da Universidade, atualmente em
funcionamento no 7º andar do CFCH e com serviços voltados apenas para a área clínica. “O
Serviço de Psicologia Aplicada atenderá progressivamente a todas as áreas de atuação do psicólogo,
em conformidade com o perfil do seu corpo docente”, explica a professora Lucinda. O atendimento
será destinado tanto à comunidade acadêmica quanto ao público em geral.
A capacidade de atendimento pode chegar a cem pacientes. Os serviços do SPA podem ser
agendados por telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e por e-mail.
Já o Nase é destinado somente aos estudantes de graduação da UFPE, prioritariamente aos alunos
beneficiados pelos programas de assistência estudantil da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis
(Proaes). No local, serão disponibilizados serviços nas áreas de Psicologia, Psiquiatria,
Enfermagem, Nutrição e atendimento médico clínico (eletivo). O Núcleo está sob a
responsabilidade da Proaes. A coordenadora administrativa é a técnica Glória Gouveia.
A estrutura, que tem área total de 374 m², conta com 12 salas para atendimento dos alunos, sala da
administração, miniauditório, copa, dois almoxarifados e recepção. O Projeto Incluir, do Núcleo de
Acessibilidade e vinculado à Proaes, também ficará instalado no Nase. Esse grupo dedica-se à
questão da acessibilidade na UFPE e está sob a coordenação da professora Adriana de Donato, do
Departamento de Fonoaudiologia.
Integram a equipe do Nase duas psicólogas, dois psiquiatras, dois médicos clínicos gerais, duas
enfermeiras, uma nutricionista e duas recepcionistas. De acordo com a pró-reitora para Assuntos
Estudantis, professora Silene Nascimento, o espaço dará um importante apoio à saúde emocional
dos graduandos.
O funcionamento do Nase será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. A logística
de atendimento aos estudantes será divulgada em breve.
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INVESTIMENTO – O investimento no SPA e no Nase é de, aproximadamente, R$ 2,8 milhões,
com verbas provenientes do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni) e do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).
Mais informações
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)
(81) 2126.8731
clinica.psi@ufpe.br
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes)
(81) 2126.8193
25.06.14
Equipe do CIn/UFPE fica em 36º lugar na Maratona Internacional de Programação
Da Assessoria de Comunicação do CIn
A equipe do Centro de Informática (CIn) da UFPE terminou a edição de 2014 da ACM
International Collegiate Programming Contest (Maratona Internacional de Programação) na 36ª
posição, com dois problemas resolvidos e 291 pontos de penalidade. A equipe do CIn foi formada
pelo alunos Sérgio Filho, Davi Duarte e Pedro Silvestre, que tiveram como coach a professora
Liliane
Salgado.
O evento, uma competição anual de programação entre universidades do mundo todo promovida
pela IBM, ocorreu de 22 a 25 de junho na Ural Federal University, em Ekaterinburg, na Rússia.
Neste ano, o primeiro lugar da competição ficou com a St. Petersburg State University, instituição
russa. A universidade com melhor colocação na América Latina foi o Instituto Militar de
Engenharia (IME), no 22º lugar, com 3 problemas resolvidos e 561 pontos de penalidade. A lista
com o resultado final pode ser conferida aqui.
18.06.14
HC faz um balanço das ações realizadas neste semestre
A realização de concurso público para contratação de 881 profissionais é uma das ações em
andamento que objetivam solucionar problemas existentes no Hospital das Clínicas da UFPE. Os
aprovados no concurso, cujas provas foram realizadas em maio, preencherão vagas nas áreas
médicas, assistenciais e administrativa. A expectativa é de que os aprovados sejam nomeados em
julho deste ano.
Outra ação importante é a recuperação da infraestrutura predial do HC. O hospital não possui em
seu quadro engenheiros nem equipe de manutenção própria. Com o concurso, há vagas para
profissionais da área. Uma equipe de profissionais, através da Ebserh – Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares, que dirige o hospital – está analisando toda a infraestrutura predial com o
intuito de produzir um diagnóstico situacional da unidade e apontar as soluções para os problemas.
Além disso, um processo de licitação está em andamento para contratação de uma empresa que fará
o serviço de manutenção.
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Em relação aos elevadores, seis dos nove equipamentos já foram modernizados e estão funcionando
de forma plena. Os entulhos do subsolo já foram retirados, e o lixo, bem como todos os resíduos
sólidos, tem sido gerenciado e sua coleta vem sendo feita de forma correta e eficaz, atendendo às
exigências legais.
Ações como a reforma da ala norte do 11° andar, que irá liberar 24 leitos de clínica médica, a
conclusão da infraestrutura para instalação dos equipamentos PET-CT e do grupo gerador novo
(ambos parados há três anos ), além da aquisição de nova torre de tratamento d'água, são avanços no
HC já sob a direção da Ebserh.
GREVE - A Superintendência do HC ressalta que, devido à paralisação dos servidores, diversos
serviços do hospital foram prejudicados, tais como marcação de consulta, atendimentos nos
ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos. Para se ter uma ideia da redução do número de
atendimentos, em fevereiro deste ano (antes da greve), foram realizadas 5.378 consultas na Clínica
Médica, enquanto que, em abril, o número foi de 2.015. Já na Pediatria, foram 428 atendimentos em
fevereiro e 227 em abril. Na psiquiatria, de 66 atendimentos em fevereiro, caiu para dois no mês
seguinte. Com uma média mensal de 530, os procedimentos cirúrgicos foram reduzidos para 109 no
mês de maio.
16.06.14
NTI realiza melhorias nos serviços de rede dos três campi da UFPE
Os Centros Acadêmicos do Agreste (CAA) e de Vitória de Santo Antão (CAV), que antes
operavam com uma banda de 8 MB e 4 MB, respectivamente, passaram a operar com um link
corporativo de 40 MB. O Campus Recife também vem recebendo investimentos para a ampliação
da capacidade da sua rede, que foi ampliada de 1 GB/s para 10 GB/s. As melhorias foram
promovidas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFPE.
As negociações com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) - que oferece conexão gratuita à
internet para as instituições federais de ensino superior ligadas ao Ministério da Educação (MEC) para o aumento da velocidade da banda vinham sendo realizadas desde 2013. “Com o aumento dos
campi e, consequentemente, da quantidade de alunos, precisamos fazer atualizações para atender à
comunidade acadêmica com maior qualidade e segurança”, explicou o diretor do NTI, Alexandre
Vasconcelos. Ainda segundo ele, outras melhorias nos serviços de rede ainda serão realizadas nos
campi da UFPE até o final deste ano.
Mais informações
Núcleo de Tecnologia da Informação
(81) 2126.7525
roberta.lsantos@ufpe.br

13.1.7 Julho

02.07.14
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UFPE lança o Plano Estratégico Institucional com metas até 2027
A UFPE está lançando o Plano Estratégico Institucional UFPE 2013-2027, documento fundamental
para as atividades atuais e futuras da instituição, em que estão definidas a missão, a visão, os
objetivos estratégicos e as ações para os próximos 15 anos. No documento, essa projeção está
amparada no propósito de a Universidade ser uma instituição pública, de qualidade, formadora de
pessoas e geradora de conhecimentos de referência mundial.
Para atingir essa posição, foram definidos 17 objetivos estratégicos para a UFPE que contemplam
áreas como a formação acadêmica; pesquisa, inovação, extensão e cultura; gestão; pessoas;
infraestrutura; informação; e recursos orçamentários. Entre estes objetivos estão tornar a UFPE uma
das cem melhores universidades do mundo; consolidar e expandir a interiorização; implantar uma
política de internacionalização e promover a expansão de cursos garantindo a qualidade, além de
viabilizar a integração da Universidade com a sociedade, dentro de um programa de pesquisa,
extensão e inovação.
Para o reitor Anísio Brasileiro, “a capacidade de atuar prospectivamente, antecipando-se aos
problemas futuros, é um desafio que só pode ser vencido com capital humano, com o labor da
pesquisa científica, com inovação e com interação social”. Este é o sentido do PEI, que prevê a
implantação de medidas até o ano de 2027, quando a UFPE completará 200 anos, tendo como
referência a data de criação a Faculdade de Direito do Recife (FDR).
O documento foi elaborado pelo Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico da UFPE (Gape),
formado por 17 professores dos diversos centros acadêmicos da Universidade, com as contribuições
da Comissão Consultiva do PEI, dos diretores de Centro, diretores de órgãos suplementares,
docentes e discentes e de representantes da sociedade.
A equipe gestora foi formada por: Hermano Perrelli de Moura (pró-reitor de Planejamento,
Orçamento e Finanças), Hermino Ramos de Souza (secretário de Gestão Estratégica), Maria
Cristina Falcão Raposo (diretora de Avaliação Institucional e Planejamento da Proplan) e Nathália
Luiza Farias da Silva (Proplan).
No dia 27 de junho, o reitor Anísio Brasileiro apresentou o documento a 63 reitores das
universidades federais durante reunião da Associação de Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes), tendo recebido elogios por seu conteúdo. Na ocasião, atendendo aos anseios dos
gestores, o reitor Anísio Brasileiro explicou a metodologia utilizada no processo de elaboração do
PEI.
15.07.14
UFPE concede título a 586 mestres e doutores nesta quinta-feira (17)
A UFPE vai realizar, na próxima quinta-feira (17), a cerimônia de colação de grau conjunta de
mestres e doutores no Teatro Guararapes do Centro de Convenções de Pernambuco, localizado em
Olinda. A cerimônia terá início às 15h e contará, na abertura, com as apresentações musicais do
grupo Opera Studio da UFPE e do tenor e professor de canto Adriano Pinheiro, coordenador do
grupo. Ao todo, colam grau 586 mestres e doutores formados pelos cursos de mestrado e de
doutorado dos programas de pós-graduação ligados aos três campi da UFPE: Recife, Vitória e
Caruaru.
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Vão estar presentes na solenidade o reitor Anísio Brasileiro, o pró-reitor de Pesquisa e PósGraduação, Francisco Ramos, e professor Amaro Lins, homenageado da cerimônia. Docente
associado do Departamento de Engenharia Civil, Amaro Lins foi diretor do Centro de Tecnologia e
Geociências (CTG) durante dois mandatos, de 1996 a 2003; reitor da UFPE, também por dois
mandatos, no período de 2003 a 2011; e secretário de Educação Superior do Ministério da Educação
(MEC),
no
período
2012
a
2013.
O evento terá como oradora a aluna Raissa Gomes Fonseca Moura, mestre pelo Programa de PósGraduação em Saúde da Comunicação Humana do Centro de Ciências da Saúde (CCS). O grau de
doutorado será concedido a Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos, na representação de todos
os doutores. Márcia está se formando no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Design,
vinculado ao Centro de Artes e Comunicação (CAC). A concessão do grau aos mestrandos será
entregue a Lucicleide Bezerra da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e
Tecnológica, ligado ao Centro de Educação (CE), na representação de todos os mestres.
Mais informações
Secretaria da Diretoria de Pós-Graduação (Propesq)
Marleide Souza
(81) 2126.7040
15.07.14
Diretoria promove encontro para orientar estudantes da UFPE que realizarão intercâmbio
A Diretoria de Relações Internacionais realizará, na próxima segunda-feira (21), às 10h30, encontro
com os estudantes da UFPE que realizarão intercâmbio em outros países nos próximos meses. No
evento, que tem o objetivo de fornecer informações e esclarecer dúvidas dos alunos, a professora
Suzana Queiroz Monteiro, diretora adjunta da DRI, realizará uma palestra orientando os
intercambistas sobre tópicos como a arrumação das malas, preparação para a viagem, alfândega,
alojamento, comportamento e procedimentos antes do retorno, dentre outros. O encontro é aberto
ao público, não sendo necessária inscrição prévia, e ocorrerá no auditório João Alfredo, no prédio
da Reitoria, 1º andar.
Mais informações
secci@ufpe.br
(81) 2126.8006
22.07.14
Cooperação acadêmica e científica entre a UFPE e a França é formalizada e ampliada
A UFPE e o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD, na sigla em francês), da França,
vão ampliar as atividades de cooperação acadêmica e científica, principalmente nas áreas de
Oceanografia e Ciências do Mar, iniciadas há mais de 15 anos. No dia 15 deste mês, o reitor Anísio
Brasileiro e o representante no Brasil do IRD, Frédérich Huynh, assinaram o acordo de cooperação
acadêmica e científica, durante cerimônia na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), em Brasília. “Ele abrange várias áreas, mas o carro-chefe do
acordo é a área das Ciências do Mar. Desde 1998, a UFPE estabelece uma relação com os colegas
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franceses do IRD neste setor”, explicou o professor Moacir Araújo, do Departamento de
Oceanografia da UFPE, responsável pela coordenação do acordo na área.
O objetivo também abrange cooperação acadêmica e científica nas áreas de ciência da terra e
ciências humanas e sociais. Para o professor Moacir, com a formalização do acordo, será facilitada
a obtenção de bolsas e o reconhecimento das instituições de fomento à ciência e tecnologia. Para
ele, o acordo vem contribuir para o processo de internacionalização da própria UFPE. “A
Universidade só ganha com o reforço da cooperação com o IRD, com a formação dos alunos, o
intercâmbio, a mobilidade estudantil, a participação em programas de pós-graduação no exterior”,
afirmou Moacir.
Na opinião do reitor Anísio Brasileiro, a França é “um modelo de país que sabe conciliar
solidariedade e ciência”. “Essa associação permitirá que pesquisadores franceses e brasileiros
trabalhem na ponta do conhecimento fundamental para a integração do Brasil através dos nossos
rios e mares”, afirmou ele. Já o representante do IRD no Brasil, Frédéric Huynh, reforçou a ideia
defendida pelo professor Moacir Araújo. “A assinatura deste convênio permite reconhecer e
valorizar mais de 15 anos de cooperação científica na busca do conhecimento dessa interação entre
oceano e clima,” afirmou Frédéric.
Para o diretor de Cooperação Internacional do CNPq, Sérgio Beirão, o acordo entre UFPE e IRD é
um exemplo inovador de esforço de internacionalização da ciência brasileira. “De maneira geral,
esse estímulo vem de agências, como nós e a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior], mas é importante que a universidade se envolva e tome iniciativa.”
O professor Moacir Araújo explicou, ainda, que o acordo foi assinado para os próximos cinco anos,
mas pode ser renovado. “Nós estamos recebendo uma cientista francesa, que vai ficar aqui dois
anos. Cinco alunos do Departamento de Oceanografia estão com orientação de colegas franceses no
programa de pós-graduação”, comentou. A ideia é que a cooperação não só continue depois de
cinco anos, como se fortaleça.
22.07.14
Propesq publica editais de apoio a grupos de pesquisa, laboratórios e eventos científicos
A Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), por meio da Diretoria de
Pesquisa (DPQ), lançou, na sexta-feira (18), as edições 2014 de quatro chamadas voltadas ao apoio
à pesquisa na UFPE. São elas os Editais de Apoio à Manutenção de Instalações e Laboratórios
Multiusuários; de Apoio à Realização de Eventos (PQ-Eventos); de Apoio a Grupos de Pesquisa; e
de Apoio Eventual aos Grupos de Pesquisa (Manutenção/Suporte/ Situações Emergenciais). Ao
todo, será disponibilizado o montante de R$ 1,14 milhão, oriundo de recursos da própria
Universidade, para o financiamento de atividades relacionadas a grupos de pesquisa, manutenção de
laboratórios e realização de eventos científicos.
Os editais estão disponíveis no site da Propesq.
PRAZOS E NOVIDADES – A submissão de propostas em resposta ao Edital de Apoio Eventual
aos Grupos de Pesquisa será realizada em regime de fluxo contínuo, conforme calendário mensal
indicado na Chamada. O prazo para submeter proposta neste mês de julho termina no dia 30. O
prazo para solicitar apoio à Propesq por meio dos demais editais se encerra no dia 15 de agosto. A

549
novidade deste ano, em relação às outras edições, é que a execução dos recursos dos Editais de
Apoio à Manutenção de Instalações e Laboratórios Multiusuários; de Apoio a Grupos de Pesquisa;
e de Apoio Eventual aos Grupos de Pesquisa (Manutenção/Suporte/ Situações Emergenciais) será
feita conforme previsto na nova Resolução nº 10/2014 do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão- (CCEPE).
A exemplo de outros órgãos de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), os
recursos serão repassados diretamente aos pesquisadores, que serão os responsáveis por sua
execução (em compras, por exemplo), assim como também pela prestação de contas. De acordo
com a diretora de Pesquisa, Armèle Dornelas, a novidade representa um grande avanço, pois irá
imprimir agilidade à execução dos investimentos destinados à pesquisa na Universidade com
recursos oriundos de editais da UFPE.
Confira mais detalhes sobre cada Edital:
Edital de Apoio à Manutenção de Instalações e Laboratórios Multiusuários: Visa dar apoio à
manutenção regular ou emergencial de equipamentos e bens de consumo, com vistas ao bom
andamento das atividades de pesquisa realizadas nesses locais.
Edital de Apoio a Grupos de Pesquisa: Tem como objetivo permitir que grupos de pesquisa de áreas
consideradas estratégicas para a UFPE possam contar com recursos mínimos para consolidação de
suas atividades.
Edital de Apoio Eventual aos Grupos de Pesquisa (Manutenção/Suporte/ Situações Emergenciais):
Visa apoiar finaceiramente, de forma emergencial, o desenvolvimento de projetos de pesquisa
científica, tecnológica e de inovação, para assegurar o andamento de atividades de pesquisa, dando
suporte à ampliação da produção científica global da UFPE.
Edital de Apoio à Realização de Eventos (PQ-Eventos): Sua finalidade é auxiliar docentes da UFPE
a iniciarem as atividades necessárias à organização de um evento científico no Estado.
Mais informações
Diretoria de Pesquisa
dpq.propesq@ufpe.br
(81) 2126.7050 ou 7051
28.07.14
Firmado acordo de cooperação técnica entre UFPE e Unilab
A UFPE e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), cuja
sede é no Estado do Ceará, firmaram acordo de cooperação técnica nasexta-feira (24). O
documento, que foi assinado pelos reitores Anísio Brasileiro (UFPE) e Nilma Gomes (Unilab),
enfoca as áreas de Saúde e Humanidades, possibilitando a troca experiências, a realização de
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convênios e de intercâmbios. A cerimônia foi realizada no Auditório Reitor João Alfredo, na
Reitoria da UFPE.
Segundo o reitor Anísio Brasileiro, o acordo está em sintonia com a tríade ensino, pesquisa e
extensão, além de promover a internacionalização acadêmica ao ampliar a integração com a África,
particularmente com os países de língua portuguesa. “Essa interface nos permite conhecer a
identidade brasileira, contribuir para a formação de recursos humanos qualificados e realizar
pesquisas de comum interesse do Brasil e da África”, ressaltou.
A reitora Nilma Gomes também comemorou a parceria, já que a integração com instituições
brasileiras e estrangeiras faz parte da missão da Unilab. “Para nós, é importante estabelecer laços
com instituições brasileiras, especialmente com universidades federais, porque temos o grande
desafio da integração internacional”, afirmou.
A Unilab é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação da República Federativa do Brasil,
com sede no município de Redenção (CE). Foi criada pela Lei nº 12.289, de20 de julho de 2010, e
instalada em25 de maio de 2011. Tem como objetivos ministrar ensino superior, desenvolver
pesquisas e promover a extensão universitária.
A missão institucional específica é formar recursos humanos para contribuir com a integração entre
o Brasil e os demais países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente
os países africanos, além de promover o desenvolvimento regional e os intercâmbios cultural,
científico e educacional.
Essa universidade possui unidades acadêmicas no Ceará (municípios de Redenção e Acarape) e na
Bahia (município de São Francisco do Conde). Nos cursos presenciais de graduação, estão
matriculados 2.056 estudantes brasileiros e estrangeiros, estes oriundos da África (Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique) e da Ásia (Timor Leste). Nos cursos
presenciais de pós-graduação, a Unilab possui 93 discentes. Na educação a distância, são 1.360
alunos no total.
ENCONTRO – O evento também contou com apresentações sobre a Diretoria de Relações
Internacionais (DRI), as pró-reitorias e cursos da UFPE. O evento teve a presença do vice-reitor da
UFPE, Silvio Romero Marques, dos pró-reitores Ana Cabral (Assuntos Acadêmicos/UFPE) e
Edilson Fernandes (Extensão/UFPE), de representantes da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propesq)/UFPE e Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes)/UFPE, de
docentes vinculados ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e a diversos cursos de
graduação da UFPE, além de professores e gestores da Unilab.
31.07.14
UFPE assina Memorando de Entendimento com Estaleiro Atlântico Sul e multinacional
japonesa
A UFPE, o Estaleiro Atlântico Sul (EAS) e a Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) assinam
Memorando de Entendimento, no dia 1º de agosto, em Brasília, com o objetivo de facilitar a
integração entre a UFPE e a indústria por meio da realização de ações conjuntas. A solenidade de
assinatura terá presença da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e do primeiro-ministro do Japão,
Shinzo Abe.
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O vice-reitor Silvio Romero Marques representará a UFPE durante a cerimônia. O EAS será
representado pelo diretor-presidente, Harro Ricardo Schlorke Burmann, e pelo diretor-vicepresidente, Masatoki Utsunomiya. Já a IHI será representada pelo presidente do Conselho, Kazuaki
Kama.
Os representantes da UFPE no Comitê Gestor Misto do acordo são os professores Paula Michima,
do curso de Engenharia Naval, e Armando Shinohara, do curso de Engenharia Mecânica, ambos do
Campus Recife da Universidade.

13.1.8 Agosto

04.08.14
Alunos da UFPE contam com Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante
Os alunos da UFPE, prioritariamente os beneficiários da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis, a
Proaes, já contam com os serviços do Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (Nase), localizada
na Avenida Acadêmico Hélio Ramos, por trás do Centro de Artes e Comunicação (CAC). No
espaço, inaugurado no dia 11 de junho, são disponibilizados serviços de Psicologia, Psiquiatria,
Enfermagem, Nutrição e atendimento médico clínico. Para marcar uma consulta é preciso
comparecer à Proaes, na reitoria da UFPE, que irá fazer o encaminhamento do paciente.
No mesmo endereço do Nase, estão as novas instalações do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) ligado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) – que
serão abertas ao público ainda este semestre. O atendimento, até lá, continua ocorrendo na Clínica
de Psicologia, no sétimo andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE.
Voltado à pesquisa, à extensão e às atividades práticas dos estudantes de Psicologia em diversas
áreas de atuação, o SPA é um serviço-escola, no qual alunos de graduação atendem com a
supervisão de professores e profissionais. O atendimento é destinado tanto à comunidade acadêmica
quanto ao público em geral.
ESTRUTURA – O Nase tem área de 374 m², conta com 12 salas para atendimento aos alunos, sala
da administração, miniauditório, copa, dois almoxarifados e recepção. O Projeto Incluir, do Núcleo
de Acessibilidade e vinculado à Proaes, também está instalado no Nase. Esse grupo dedica-se à
questão da acessibilidade e é coordenado pela professora Adriana de Donato, do Departamento de
Fonoaudiologia.
Com área de 708,25 m², o prédio do SPA possui duas salas de ludoterapia para crianças, nove salas
para atendimento aos adolescentes e adultos, um miniauditório, duas salas para dinâmica de grupo,
sala para estagiários, sala de supervisão, recepção, secretaria, almoxarifado, coordenação e copa.
Mais informações
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)
(81) 2126.8731
clinica.psi@ufpe.br
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Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes)
(81) 2126.8193
04.08.14
Progepe e técnicos administrativos debatem metas do Plano de Desenvolvimento Institucional
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) reúne-se com representantes
dos servidores técnico-administrativos em educação (TAE) da UFPE para elaboração do novo Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), na área de gestão de pessoas. O encontro será no dia 7
deste mês, nos turnos da manhã e tarde, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Campus
Recife.
Participam da reunião a pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Lenita Almeida,
além de aproximadamente 50 TAEs, dos quais dois representantes indicados por cada centro
acadêmico – Campi Recife, Agreste (Caruaru) e Vitória; um TAE de cada pró-reitoria e do
Gabinete do Reitor; dois técnicos do Hospital das Clínicas; um servidor de cada órgão suplementar;
e representante da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos TAEs.
O PDI traz a missão e os princípios que norteiam a UFPE. O plano quinquenal é um desdobramento
do Plano Estratégico Institucional (PEI).

05.08.14
UFPE inicia as atividades do Instituto Futuro
As atividades do Instituto Futuro (IF) da UFPE serão abertas oficialmente amanhã (6), às 16h, no
auditório da Biblioteca Central. Na oportunidade, o professor Carlo Ratti, do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), proferirá a conferência intitulada “Future Senseable Cities”.
O Instituto Futuro (IF) foi concebido a partir do desejo do reitor Anísio Brasileiro de criar um
instituto de estudos avançados na Universidade, com o propósito de discutir questões emergentes
nos diversos campos científicos e alcançar padrões acadêmicos de reconhecimento internacional. O
objetivo do IF é promover um ambiente acadêmico reflexivo dedicado às prospecções sobre o
futuro, fundamentado nas conjecturas do presente, incentivando estudos transdisciplinares, com o
propósito de estabelecer novas fronteiras para a ciência, arte e cultura. Espera-se que as atividades
promovam constantes inovações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. O professor Luiz
Amorim, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, é o coordenador do instituto. Neste
primeiro
momento,
o
tema
em
discussão
serão
as
cidades.
O Plano de Ação para o biênio 2013-2015 inclui: organizar e realizar o Primeiro Prospecta I Recife,
programa de atividades públicas, fomentador de estudos transdisciplinares, reunidos em torno de
um objeto de estudo – a cidade;?e lançar e consolidar as Edições Futuro, das quais fazem parte o
Portal Futuro, projeto de comunicação e divulgação da sua produção em meio digital; os Periódicos
Futuro, as revistas Estudos Universitários e Futuro; e a série Livros Futuro. Também estão previstas
a inscrição do Instituto Futuro no University-Based Institutes for Advanced Study e a busca de
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parcerias com instituições de fomento, públicas e privadas, no âmbito estadual, federal e
internacional.
CONFERÊNCIA – O conferencista de amanhã, Carlo Ratti, é arquiteto e engenheiro por formação.
Leciona no Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde dirige o Laboratório SENSEable
City. É formado pelo Politecnico di Torino e pela École Nationale des Ponts et Chaussées (Paris),
tendo obtido o seu mestrado e doutorado na University of Cambridge (Reino Unido).
Ratti é coautor de mais de 200 publicações e detém várias patentes. Seu trabalho tem sido exibido
em todo o mundo, como na Bienal de Veneza, no Design Museum em Barcelona, no Museu da
Ciência em Londres, no Gafta em San Francisco e no Museu de Arte Moderna de Nova York. Foi
incluído nas listas de melhores e mais brilhantes pela Esquire Magazine, das 25 pessoas que vão
mudar o mundo do design pela revista Blueprint e dos mais influentes em 2011 pela revista Forbes.
Ele é um colaborador da revista Domus, do jornal italiano Il Sole 24 Ore, da BBC, La Stampa,
Scientific American e The New York Times.

06.08.14
Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE com novas instalações
As novas instalações do Departamento de Hotelaria e Turismo da UFPE serão inauguradas amanhã
(7), às 17h30, no Campus Recife. O local passou por reformas e também recebe novos espaços para
alunos, professores e técnicos administrativos, aumentando o bem-estar e reforçando a qualidade do
ensino, da pesquisa e da extensão. Foram investidos R$ 1,4 milhão na reforma e R$ 500 mil em
mobiliário e equipamentos.
A cerimônia de inauguração terá a presença do reitor Anísio Brasileiro, do diretor do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), professor Jeronymo Libonati, e da chefe do Departamento de
Hotelaria e Turismo, professora Gloria Maria Widmer.
O Departamento de Hotelaria e Turismo recebeu novo piso, pintura, cobertura (telhado), instalação
elétrica, iluminação interna e externa, além de ter passado por reformas nas salas de aula e de
professores e nos banheiros. A rede telefônica foi ampliada e, agora, todas as salas de professores
contam com ramais. O sistema de segurança do prédio foi reforçado com a instalação de três
catracas eletrônicas, 30 câmeras de segurança e sensor de presença.
Também foram adquiridos equipamentos para as salas de aula e de professores, laboratórios e para
o novo auditório, tais como projetores interativos, computadores, impressoras, aparelhos de
televisão, caixas de som, microfones, câmeras de vídeo, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário.
O Laboratório de Hospedagem ganhou iluminação para funcionamento nos turnos da tarde e noite.
O Laboratório de Informática recebeu nova aparelhagem. A Empresa Júnior (Plantur) e as salas dos
Diretórios Acadêmicos de Turismo e de Hotelaria também passaram por reforma e receberam
equipamentos e mobiliário.

554
O departamento ganhou um auditório com capacidade para cem pessoas, expansível para mais 150
pessoas na área do mezanino, por intermédio de sistema de transmissão simultânea; e o Laboratório
de Eventos, cujos objetivos são promover atividades práticas e apoiar a realização de eventos
internos e externos. “Há uma demanda recorrente por organizadores de eventos, por isso investimos
mais nessa área”, ressalta a professora Gloria Maria.
Também foi implantado o Núcleo de Pesquisa e Informação (NPI), originário de um projeto de
2008, que visa ao fomento da pesquisa de alunos e docentes. Ainda foram criadas áreas de estudo
para os alunos, copa para funcionários e professores externos, depósito e um espaço de apoio
administrativo. Com as obras, foi feita também a integração do Laboratório de Bar e Restaurante,
que antes eram estruturas separadas.
A praça localizada em frente ao prédio do Departamento de Hotelaria e Turismo recebeu novo
sistema de iluminação, com cabeamento subterrâneo, tratamento do jardim e bancos, tornando-se
um espaço integrado ao prédio que pode funcionar como área de convivência e como espaço
ampliado para eventos e aulas ao ar livre. O estacionamento também foi tratado, contando agora
com faixas demarcatórias.
06.08.14
Professor japonês ministra curso na UFPE de projeto e construção de navios
O professor japonês Hidetoshi Sueoka, que atuou na divisão de design de engenharia naval e
oceânica da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e foi docente da Universidade de Tóquio, está
ministrando curso de projeto e construção de navios, na UFPE. A vinda de Sueoka, segundo o
professor Armando Shinohara, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade, foi
proporcionada pelo convênio firmado em agosto do ano passado entre a UFPE e a Universidade de
Tóquio, com apoio financeiro do programa de formação de RH da Petrobras em Tecnologia de
Construção Naval.
O curso de 40 horas é destinado a alunos de graduação e de pós-graduação em Engenharia Naval e
Mecânica da UFPE. Hoje (6), às 15h, na piscina do Clube Universitário da UFPE, haverá uma
competição de barcos para avaliar a velocidade com e sem carga (peso).
Mais informações
Professor Armando Shinohara
shinohara@ufpe.br
12.08.14
UFPE sedia reunião de avaliação da implementação do Plano Nacional de Pós-Graduação no
Nordeste
A UFPE vai sediar nesta quarta-feira (13), das 9h às 17h30, a I Reunião de Avaliação da
Implementação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) no Nordeste, que será promovida
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, por meio da Comissão
Nacional de Acompanhamento e Avaliação do PNPG 2011-2020. O objetivo é discutir os avanços e
desafios do processo de implementação do PNPG e as demandas para o Nordeste a serem
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contempladas na Agenda Nacional de Pesquisa. O evento vai ocorrer no auditório João Alfredo no
prédio da Reitoria da UFPE.
A reunião contará com a participação do reitor Anísio Brasileiro e do presidente da Capes, Jorge
Almeida Guimarães, que será homenageado na ocasião pela passagem dos dez anos de sua gestão
frente à presidência da instituição. A homenagem será feita pelos membros da Comissão do PNPG
2011-2020 e do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa do Nordeste (Foprop-NE).
A coordenação local do evento está a cargo do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE,
Francisco Ramos, e da professora Maria do Carmo Sobral, do Departamento de Engenharia Civil
20.08.14
Edital de Auxílio Financeiro para apresentação de trabalhos beneficia 27 estudantes
A Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (Proacad) divulgou o resultado do Edital n. 6 – Programa
de Auxílio Financeiro para apresentação de trabalhos em eventos internacionais 2014 relativo aos
meses de setembro e outubro. A lista está disponível no site da Proacad. Cada solicitante poderá
receber até R$ 3 mil.
O edital se destina, exclusivamente, a apoiar a participação de estudantes de graduação e do Colégio
de Aplicação da UFPE em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, culturais e esportivos de
abrangência internacional que venham a ocorrer no ano de 2014.
Mais informações
proacad@ufpe.br
ampc@ufpe.br
(81) 2126.7015
29.08.14
Universidade ganha laboratório de línguas do Programa Inglês sem Fronteiras
A UFPE terá um laboratório de línguas do Programa Inglês sem Fronteiras, com inauguração
prevista até o final deste ano. A iniciativa foi anunciada ontem (28) durante visita da presidente do
Inglês sem Fronteiras, Denise Abreu e Lima, ao Campus Recife da Universidade. O espaço ficará
no Centro de Artes e Comunicação (CAC) e dará suporte ao aprendizado da língua inglesa aos
interessados no intercâmbio acadêmico pelo Programa Ciência sem Fronteiras (CsF). A UFPE é a
única instituição de ensino superior da Região Nordeste a receber o espaço.
O laboratório abrigará 20 computadores equipados com microfone, webcam e softwares específicos
para realização de testes de proficiência em língua inglesa, além de um servidor. O investimento
será de R$ 77 mil, oriundos do Grupo Mais Unidos (composto por empresas norte-americanas com
instalações no Brasil articuladas para fomento de programas sociais), em parceria com o Ministério
da Educação (MEC) e o Programa Inglês sem Fronteiras, do Governo Federal.
“Acreditamos que, com a doação desse laboratório, o grupo de línguas estrangeiras, ou de línguas
de uma forma geral, possa ter maior flexibilidade de trabalho, articulação de infraestrutura e melhor
aproveitamento do uso das novas tecnologias para ensino de línguas”, ressaltou Denise Abreu e
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Lima. Ela explicou que a UFPE foi escolhida porque apresenta um dos maiores núcleos de línguas
do Inglês sem Fronteiras no Nordeste e pela sua representatividade institucional.
Em contrapartida, a Universidade concederá a estrutura física e o mobiliário para instalação dos
equipamentos. Segundo a coordenadora geral do Núcleo de Línguas – Idiomas sem Fronteiras –
UFPE (NucLi-IsF – UFPE), professora Simone Reis, o local que abrigará o laboratório do Inglês
sem Fronteiras já funciona como um laboratório de línguas, mas será ampliado com a chegada dos
novos equipamentos. O espaço, localizado no primeiro andar do CAC, no Campus Recife, passará a
ser usado para realização de provas on-line de proficiência, atividades do My English Online,
reuniões e aulas.
“Nós disponibilizamos toda a nossa estrutura de gestão na DRI [Diretoria de Relações
Internacionais], na Propesq [Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação], na Proacad
[Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos], no Centro de Artes [e Comunicação] para que nós
tenhamos uma ampliação e uma massificação da formação em língua inglesa, inicialmente, para os
técnicos administrativos, docentes e estudantes”, afirmou o reitor Anísio Brasileiro.
O NucLi-Isf – UFPE existe desde agosto de 2013 e é voltado ao ensino do inglês para estudantes
que visam ao intercâmbio acadêmico pelo CsF. Atualmente, o núcleo possui mais de 300 alunos.
Dez professores dão aulas no local.
BRASIL – Além da UFPE, outras quatro universidades brasileiras receberam a doação de um
laboratório do Programa Inglês sem Fronteiras, sendo uma de cada região do país: Universidade
Federal do Pará – UFPA (Norte), Universidade de Brasília – UnB (Centro-Oeste), Universidade
Federal de São Carlos – UFSCar (Sudeste) e Universidade Federal de Pelotas – UFPel (Sul).
VISITA – Em visita à UFPE, ontem (28), Denise Abreu e Lima participou de reunião com o reitor
Anísio Brasileiro, no Gabinete dele. Também estiveram presentes ao encontro os pró-reitores Ana
Cabral (Proacad), Francisco Ramos (Propesq), o diretor do CAC, Walter Franklin Marques Correia,
docentes e técnicos administrativos da Universidade.
29.08.14
UFPE assina Protocolo de Cooperação com organização italiana na área de Astrofísica
Relativística
A UFPE assinou hoje (29) um Protocolo de Cooperação com o International Center for Relativistic
Astrophysics (ICRA), sediado na Itália. O acordo busca promover o desenvolvimento e a difusão da
pesquisa científica e tecnológica nos campos da Cosmologia, Gravitação e Astrofísica Relativística
entre a UFPE e o International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet), rede de
instituições coordenada pelo ICRA.
O protocolo prevê intercâmbio de docentes e discentes, desenvolvimento de pesquisas conjuntas,
realização de eventos técnico-científicos e culturais e de cursos de curta duração, entre outras ações.
O documento é válido por três anos, podendo ser prorrogado por mais três anos mediante Termo
Aditivo.
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“Este acordo envolve áreas estratégicas nas quais a UFPE historicamente sempre se destacou”, disse
o reitor Anísio Brasileiro. “Essa cooperação reafirma o reconhecimento internacional da UFPE e
possibilita a abertura de novas fronteiras no campo da Astrofísica Relativística”, completou.
O diretor do ICRANet, Remo Ruffini, destacou a importância do acordo com a UFPE e outras sete
instituições de ensino superior brasileiras, de modo a estabelecer uma rede colaborativa nessa área e
“trazer ao Brasil este setor que une conhecimentos de áreas como Energia Nuclear e Matemática ao
conhecimento do universo”.
O documento foi assinado pelo reitor Anísio Brasileiro; por Remo Ruffini; por Jorge Rueda, em
nome de César Vasconcellos, do Comitê Internacional – ICRA; por Airton Castro, chefe do
Departamento de Matemática/UFPE; por Antônio Azevedo da Costa, chefe do Departamento de
Física/UFPE; e por José Araújo dos Santos Júnior, chefe do Departamento de Energia
Nuclear/UFPE.

13.1.9 Setembro

09.09.14
Ministro da CT&I elogia integração de áreas do conhecimento no Litpeg
Por Ana Célia de Sá
A UFPE recebeu hoje (9) a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clelio Campolina
Diniz. Ele foi recepcionado pelo reitor Anísio Brasileiro, em seu Gabinete, para uma apresentação
sobre o Laboratório Integrado de Tecnologia em Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Litpeg), que está
em construção no Campus Recife da Universidade. Em seguida, ele conheceu o canteiro de obras
do laboratório, o qual alavancará a pesquisa e consolidará a formação em recursos humanos nesse
setor.
O Litpeg agregará 12 laboratórios vinculados à área de petróleo, integrando pesquisadores de
departamentos e programas de pós-graduação do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) e do
Centro de Informática (CIn) em um espaço físico comum. O investimento total é de R$
76.565.851,57, oriundos da Petrobras, via Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
No local, serão desenvolvidos estudos que contemplam os três segmentos básicos da cadeia
produtiva do petróleo (exploração, produção e refino), de modo a atender às demandas regionais e
nacionais do setor. “Vocês se anteciparam fazendo um esforço de integração, que é o caminho que o
mundo está trilhando: integrar várias áreas de conhecimento para buscar combinar o avanço
científico com respostas e ações concretas de cada país ou de cada região”, disse o ministro Clelio
Campolina Diniz.
“O impacto econômico para a região é muito grande. A formação de recursos humanos em todas as
áreas da cadeia do petróleo também. E o compromisso social da Universidade e da Petrobras se
expressa através desse projeto. É um projeto estruturador, fundamental para alavancar o
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desenvolvimento econômico e social do Nordeste e de Pernambuco”, ressaltou o reitor Anísio
Brasileiro.
O edifício terá um piso térreo mais seis pavimentos. A área total será de 12.222 m², além de 829 m²
do galpão anexo para instalação de plantas piloto e de 228 m² do bloco técnico. Segundo o
professor Edmilson Lima, vice-coordenador do Litpeg e responsável pela apresentação de hoje (9),
o laboratório integrado fortalecerá a construção do conhecimento mediante “a inter-relação entre os
diversos projetos de pesquisa e o compartilhamento da infraestrutura e de recursos humanos”.
O projeto prevê a construção dos seguintes laboratórios: Laboratório de Petróleo e Derivados –
LPD; de Bioprodutos – LB; de Química – LQ; de Geologia Sedimentar – Lagese; de Petroquímica
– LP; de Refino – LR; de Síntese e Lubrificantes – LSL; de Biocorrosão e Corrosão – LBC; de
Simulação e Gerenciamento de Reservatórios – Siger; de Computação Científica e Visualização –
RTCCV; de Biologia Molecular e Tecnologia Molecular – Labiota; e de Asfalto – LA.
No prédio, também serão abrigados biblioteca, salas de pesquisadores, auditórios, restaurante, salas
de reunião, de videoconferências e de trabalho colaborativo. Haverá ainda instalações físicas do
futuro Programa de Pós-Graduação em Petróleo, além de salas de estudo dos Programas de
Recursos Humanos (PRH) da ANP, do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo
e Gás Natural (Prominp) e dos cursos de extensão em Petróleo e Gás do CTG/UFPE.
O canteiro de obras foi instalado no dia 21 de julho deste ano. A construção está prevista para ser
concluída em 23 meses. O Litpeg é coordenado pelo professor Paulo Lyra.
12.09.14
Intercambistas estrangeiros são recepcionados na Reitoria da UFPE
A Diretoria de Cooperação Internacional recepcionou ontem (11) os alunos intercambistas
estrangeiros que irão realizar parte de seus estudos na UFPE nos próximos meses. A recepção
aconteceu no Auditório João Alfredo, na Reitoria, e contou com a presença da diretora adjunta de
relações internacionais, Suzana Monteiro, e pela assistente administrativa da Cooperação
Internacional, Mariana Alves, que fizeram uma apresentação da estrutura da Universidade e seus
cursos. Logo após, houve uma breve apresentação de cada aluno presente e à tarde, eles visitaram o
Museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife.
A UFPE está recebendo 58 estudantes que vão passar de seis meses a um ano estudando na
instituição, a depender do programa de intercâmbio ao qual se inscreveram. Eles são provenientes
de vários países da Europa, América e África, e realizarão estudos na graduação, principalmente, e
na pós-graduação. Os cursos mais procurados são Ciências Sociais, Antropologia, Ciência Política,
Direito e Engenharias.
A alemã Insa Olshausen, que veio de Hamburgo, irá cursar Ciências Sociais e está bastante curiosa
em relação ao ensino da UFPE de um modo geral e, em particular, da Sociologia. “Espero muito
melhorar meu português e conhecer a cultura daqui”, comentou.
16.09.14
UFPE sedia incubadora Pernambuco Criativo para apoiar empreendedores culturais
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A Incubadora Pernambuco Criativo, um escritório para prestar serviços e dar suporte técnico aos
empreendedores culturais no Estado, foi inaugurada hoje (16) no Campus Recife da UFPE, em
cerimônia com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy. A gestão do escritório, localizado
no Centro de Convenções da Universidade, será feita pelo professor Marcos Galindo (UFPE) e por
Patrícia Reis (Fundarpe). Começará a operar a partir da segunda quinzena de novembro, após o
treinamento, por 60 dias, da equipe técnica que vai operacionalizar o serviço.
A ferramenta cultural em Pernambuco possui o diferencial de ser a única incubadora instalada
dentro de uma universidade. Segundo a ministra, a localização valoriza o espaço. “Por ser dentro
de um centro de cultura, que contará com teatro, cinema, terá o espírito que esperamos”, afirmou.
Integrante da Rede de Incubadoras do Ministério da Cultura (MinC), este é o sétimo escritório
inaugurado com essa finalidade no país. O Pernambuco Criativo conta com quatro servidores da
UFPE, um da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) e um da Fundarpe. Em outubro, será
lançado um edital para completar a equipe de gestores culturais que vai atuar na incubadora.
EVENTO – A ministra Marta Suplicy e sua comitiva iniciaram a visita à UFPE na Biblioteca
Central, para conhecer o Memorial Denis Bernardes, espaço onde fica o acervo e está conservada a
memória da instituição, através da guarda e digitalização de documentos. Já no Centro de
Convenções, onde foram conhecer o espaço destinado à Incubadora, a comitiva assistiu às
apresentações do Maracatu Piaba de Ouro e das Orquestras Sinfônica e de Frevo da Universidade.
Na parte solene da cerimônia, foram assinados os protocolos de intenção entre a Universidade e a
Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco (Secult-PE) e entre a UFPE e o MinC,
instrumentos que viabilizam a incubadora. O reitor em exercício, Edmilson Lima, mostrou-se
otimista com a iniciativa. “O espaço é importante para a economia criativa do nosso Estado, mas
também é fundamental para a formação dos nossos alunos”, destacou.
A gestora da Incubadora Pernambuco Criativo, Patrícia Reis, elogiou a iniciativa e chamou a
sociedade a participar da ferramenta cultural. “A economia criativa também somos nós”, afirmou.
Já o secretário estadual de Cultura, Marcelo Canuto Mendes, enfatizou a importância do
compromisso com a política cultural. “Estamos conscientes que é um desafio muito grande, mas
estamos animados”, disse ele. O convênio firmado com o Ministério é de dois anos, mas há a
possibilidade de renovação.
INCUBADORA – O projeto atende a um dos eixos estratégicos da Política de Cultura de
Pernambuco, que visa potencializar a cadeia produtiva das linguagens culturais, de acordo com as
especificidades próprias de cada uma e de setores que possuem interlocução de ações em comum:
meio ambiente, ciência e tecnologia, trabalho e renda, turismo, políticas de gênero,
desenvolvimento econômico, entre outros.
Mais informações
incubadorapecriativo@fundarpe.pe.gov.br
19.09.14
UFPE inaugura complexo de laboratórios na área de Educação Física
O Complexo de Laboratórios Professor José César de Albuquerque Farias (Plic) será inaugurado, na
próxima segunda-feira (22), às 11h. Localizado dentro do Departamento de Educação Física, no
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Núcleo de Educação Física e Desportos, no Campus Recife da UFPE, o complexo é composto por
quatro laboratórios inter-relacionados que irão alavancar o ensino, a pesquisa e a extensão na área
de Educação Física. O investimento total foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão.
A cerimônia de inauguração terá presença do reitor Anísio Brasileiro, do diretor do Centro de
Ciências da Saúde, Nicodemos Teles de Pontes Filho, do diretor do Núcleo de Educação Física e
Desportos, Pedro Pinheiro Paes, e do chefe do Departamento de Educação Física, Paulo Roberto
Cavalcanti Carvalho.
Compõem o espaço os Laboratórios de Cineantropometria (subdividido em Laboratórios de
Antropometria e Ergoespirometria), de Condicionamento Físico e de Ultrassonografia. O primeiro é
formado por duas salas de 30 m² e 45 m2 e destina-se à realização de medidas antropométricas de
composição corporal e testes ergoespirométricos, que são a associação de um teste ergométrico
convencional com a análise do ar espirado pela pessoa testada, servindo para estabelecer medidas
diretas relacionadas à saúde e ao desempenho aeróbio e anaeróbio. O laboratório possui uma esteira
para a realização de testes de alto desempenho, uma bicicleta ergométrica, eletrocardiograma digital
e analisador de gases para a medida direta do consumo de oxigênio.
No Laboratório de Antropometria, há equipamentos para medição de massa corporal, estatura,
circunferências, dobras cutâneas, diâmetros ósseos, composição corporal, somatotipia de HeathCarter, avaliação da imagem corporal e medida indireta de atividade física. No Laboratório de
Ergoespirometria, há uma esteira, sistemas de monitoração de gases com módulo de telemetria,
bicicleta ergométrica eletromagnética, oxímetro digital, desfibrilador portátil, computadores,
impressoras, bancada para preparação de testes cardiorrespiratórios, entre outros.
O Laboratório de Condicionamento Físico possui aproximadamente 90 m² e é destinado ao
treinamento cardiorrespiratório e resistido, além dos testes de força e desempenho neuromuscular.
O laboratório tem equipamentos como esteiras ergométricas, bicicletas ergométricas, máquinas de
abdução/adução em pé, de abdominal, de extensão lombar, de supino sentado, para ombros, para
peitoral e para extensão de pernas, halteres, colchonetes, computador e impressora.
O Laboratório de Ultrassonografia tem área aproximada de 20 m². No local, estão um aparelho de
ultrassonografia, maca, computador e impressora. Segundo o professor Paulo Carvalho, a aplicação
da ultrassonografia à Educação Física é útil nos estudos de lesão muscular e alterações
neuromusculares decorrentes de esforços realizados. Por meio do efeito doppler, é possível
conhecer o sentido e a velocidade do fluxo sanguíneo e as possíveis adaptações decorrentes do
treinamento físico.
PLIC – O professor Plic foi um docente do Departamento de Educação Física que contribuiu com o
desenvolvimento e o crescimento dessa área em Pernambucano. Ele faleceu no ano de 2009.
25.09.14
Iniciado processo de compostagem do lixo na UFPE
A Diretoria de Gestão da Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) da Universidade Federal de
Pernambuco deu início ao processo de compostagem da biomassa e dos resíduos orgânicos
produzidos no Campus Recife, com o treinamento do pessoal da limpeza urbana da PCU na terçafeira (23). A capacitação contou com a palestra da gestora do programa ambiental do Centro de
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Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa/PE), Fátima Gonçalves, que falou sobre as
atividades do processo que vão da seleção do material orgânico de origem animal ou vegetal até a
obtenção da biomassa que será utilizada em aterro sanitário no Campus.
Em dois dias de treinamento foram formadas as primeiras pilhas de compostagem que serão
transformadas em adubo nos próximos três meses. Segundo a diretora de Gestão Ambiental da
PCU, Fátima Xavier, o tratamento do lixo vai gerar redução de custos da utilização do aterro
sanitário e da compra de adubo utilizado no Campus. O pátio de compostagem está localizado em
área próxima ao Centro de Convenções da UFPE.
Mais informações
Diretoria de Gestão Ambiental (DGA)
(81) 2126.8084
29.09.14
Audiência pública sobre Estatuinte da UFPE conta com presença do reitor da Universidade
Federal do Sul da Bahia
O reitor Anísio Brasileiro e o vice-reitor Silvio Romero Marques, presidente da Comissão Geral da
Estatuinte da UFPE, convidam a comunidade acadêmica para participar de audiência pública sobre
a Estatuinte da Universidade, a ser realizada às 15h da quinta-feira, dia 2 de outubro, no auditório
da Biblioteca Central, no Campus Recife da UFPE.
Com o tema “A Universidade e seus fins”, o evento terá a presença do reitor da Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB), Naomar Almeida. Professor titular de Epidemiologia no Instituto
de Saúde Coletiva da UFBA, Naomar é médico, mestre em Saúde Comunitária e Ph.D. em
Epidemiologia. Docentes, técnicos administrativos, estudantes e toda a sociedade estão convidados
a conhecer o processo e defender suas sugestões ao novo estatuto da Universidade.
ESTATUINTE - A audiência faz parte do processo de discussão do novo Estatuto da Universidade,
que teve início em outubro do ano passado. De forma democrática e com a participação de todos os
segmentos da UFPE, o processo tem como objetivo apresentar ao Conselho Universitário uma nova
proposta de Estatuto. Os objetivos específicos do Estatuto são definir os princípios e as finalidades
da Universidade e detalhar a estrutura, a administração, o funcionamento e as atividades da UFPE,
considerando os direitos e as obrigações dos seus membros.

13.1.10

Outubro

03.10.14
UFPE conquista prêmio e menções honrosas no Prêmio Capes de Tese 2014
O Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da UFPE recebeu o Prêmio Capes de
Tese edição 2014, que é outorgado aos autores das melhores teses de doutorado defendidas em
2013. Outros três Programas de Pós-Graduação da Universidade foram premiados com a Menção
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Honrosa. O objetivo da homenagem é dar distinção aos respectivos orientadores, coorientadores e
programas de pós-graduação, conforme a área de conhecimento.
Isis Didier Lins, de Engenharia de Produção, que faz parte das Engenharias III da Capes, foi
premiada pelo trabalho “Models for quantifying risk and reliability metrics via metaheuristics and
support vector machines”. A tese teve a orientação de Enrique López Droguett. A área de
Engenharias III da Capes engloba Engenharia Mecânica, de Produção, Naval, Energia,
Aeroespacial, Aeronáutica, dentre outras. Esta é a terceira vez que o PPGEP, em seus 16 anos de
existência,
recebe
esse
prêmio.
“Este trabalho tem destaque acadêmico por apresentar proposições de modelos para quantificação
de risco e confiabilidade de sistemas e equipamentos em diferentes fases do seu ciclo de vida, tais
como projeto e operação. Tais modelos propostos representam uma grande contribuição para o país
na área de engenharia de produção, tendo um deles sido aplicado para um caso de uma empresa no
setor de óleo e gás”, explica a coordenadora do PPGEP, Danielle Morais.
Os programas que receberam a menção honrosa foram Física, Nutrição e Serviço Social. Carlos
Alberto Batista da Silva Filho, de Física, foi premiado pelo trabalho, orientado por Bruno Geraldo
Carneiro da Cunha, “Em busca de Generalizações para a Classificação de Petrov e o Teorema de
Goldberg-Sachs”. Rafael Miranda Tassitano, de Nutrição, foi premiado pela tese “Impacto de uma
intervenção para o aumento da atividade física e consumo de frutas, legumes e verduras em
estudantes universitários: ensaio clínico randomizado”. O trabalho foi orientado por Giselia Alves
Pontes da Silva e teve coorientação de Poliana Coelho Cabral. Já Miriam de Oliveira Inácio, de
Serviço Social, foi premiada com a tese “A emancipação das mulheres no projeto ético-político do
serviço social: contribuições e dilemas das relações entre Marxismo e Feminismo”. O trabalho teve
a orientação de Zélia Maria Pereira da Silva.
15.10.14
Conselho de Administração aprova diretrizes para alteração de jornada de trabalho de
técnicos administrativos
O Conselho de Administração da UFPE aprovou ontem (14), por unanimidade, durante reunião
extraordinária, diretrizes para a regulamentação da flexibilidade da jornada de trabalho de
servidores técnico-administrativos. Essas diretrizes foram consensuadas por um grupo de trabalho
formado por representantes da administração da Universidade e do Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco (Sintufepe).
O reitor Anísio Brasileiro destacou que houve uma construção conjunta de forma pactuada para
atender às necessidades da comunidade universitária. A pró-reitora de Gestão de Pessoas e
Qualidade de Vida, Lenita Almeida, disse que os pontos apresentados também haviam sido
discutidos com os diretores de centro, além da representação sindical. Ela fez o detalhamento das
diretrizes, focando inicialmente na necessidade do atendimento à legislação em vigor (Lei 8.112/90,
Decreto 1.590/95, alterado pelos Decretos 1.867/96 e 4.836/2003) e que algumas categorias
profissionais contam com jornadas de trabalho diferenciadas, conforme a Portaria 97/2012, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Em seguida, ela enfatizou que a flexibilização da jornada de trabalho, prevista no artigo 3º do
Decreto 1.590/95, com a nova redação dada pelo Decreto 4.836/2003, está fundamentada na
necessidade de funcionamento da instituição, o que permite jornada de seis horas diárias e carga
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horária de 30 horas semanais, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno.
A pró-reitora destacou ainda que a concessão da flexibilidade da jornada deve levar em conta a
suficiência de quantitativo e qualitativo de servidores técnico-administrativos nas unidades, além de
atender à supremacia do interesse público.
Lenita Almeida disse que, para o servidor, a flexibilização da jornada não gera direito adquirido, já
que o setor em que atua é que demanda a jornada diferenciada, podendo haver alteração em caso de
descumprimento do horário de trabalho estabelecido e déficit no quadro de pessoal. A última
diretriz apresentada diz respeito à participação dos servidores em cursos de capacitação e de
qualificação, que deverão ser feitos fora do horário flexibilizado, havendo jornada especial para os
que estão regularmente matriculados em cursos de educação formal presencial, em até 25% da
jornada. Situação semelhante ocorrerá nas ações de capacitação previstas no Plano de Capacitação e
Qualificação da UFPE. “O processo pressupõe responsabilidades, visando atender à legislação em
vigor e garantir o atendimento às demandas da comunidade universitária e da sociedade”, finalizou.
Após a explanação, Fernando Maranhão, representante do Sintufepe, destacou que, nos últimos
anos, houve expansão do número de vagas da Universidade e da infraestrutura, mas que a
contratação de pessoal não acompanhou esse ritmo. “Os cursos ainda não funcionam na qualidade
que se espera. Daí nossa preocupação com a permanência e o acesso do aluno à Universidade”,
disse ele, lembrando que é preciso haver funcionamento de diversos serviços para o aluno do turno
da noite.
A partir da aprovação dessas diretrizes, os próximos passos serão a discussão de pontos ainda não
consensuados, como o acompanhamento e o controle da frequência, até a definição de atividades e
locais de trabalho em que será implantada a flexibilização. A regulamentação se dará por meio da
aprovação de resolução específica pelo Conselho de Administração.
30.10.14
Professor da UFPE é selecionado para Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais da
Universidade de Oxford
O professor Marcelo de Almeida Medeiros, do Departamento de Ciência Política do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE, foi o único selecionado no país para ocupar a
Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2015.
Por meio da cátedra, pesquisadores, intelectuais e formuladores de políticas públicas são enviados à
Universidade de Oxford, onde podem desenvolver estudo acadêmico sobre o Brasil, as questões e
os problemas internacionais sob a ótica brasileira.
O projeto de pesquisa do professor Marcelo Medeiros intitula-se “Integração Regional, Política
Externa e Relações Executivo/Legislativo: o Brasil no Mercosul e a França na União Europeia
(Brasil: Nova Potência do Século XXI?)”. De acordo com o docente, o período na Inglaterra servirá
para desenvolver esse estudo junto com pesquisadores ingleses, promover a troca de conhecimentos
com estudantes de graduação e pós-graduação e abrir caminho para futuras parcerias entre a
Universidade de Oxford e a UFPE.
Marcelo Medeiros, que também é pesquisador PQ-1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), irá a Oxford no primeiro semestre de 2015. Nesse período, terá
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acesso às bibliotecas da universidade inglesa e a uma sala de trabalho no Centro Latino-Americano,
localizado na St. Antony’s College, unidade da Universidade de Oxford especializada em relações
internacionais, economia, política e história. A bolsa também inclui auxílio financeiro.
A Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais é auspiciada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo Itamaraty e pela Universidade de
Oxford. Visa a aprofundar a cooperação entre instituições de ensino superior, centros de ciência e
tecnologia, pesquisadores e educadores do Brasil e da Inglaterra. Além disso, busca aumentar o
conhecimento na Universidade de Oxford sobre as contribuições de pesquisadores e educadores
brasileiros, por meio da concessão de bolsa em todas as áreas de conhecimento.
O processo seletivo é de âmbito nacional. O objeto da seleção é a ampliação do conhecimento e a
compreensão do Brasil como uma das "novas potências" do século XXI, por meio da análise da
função desempenhada pelo Brasil no cenário mundial e das posições adotadas pelo país em temas
globais.
CÁTEDRAS – A Capes selecionou também um pesquisador brasileiro para a Cátedra Rio Branco
em Relações Internacionais do King's College London: Jaime Ginzburg, da Universidade de São
Paulo (USP). O projeto dele intitula-se "Culture and violence: politics and society in contemporary
brazilian and british film". Os resultados das Cátedras Rio Branco em Relações Internacionais
foram divulgados na última sexta-feira (24).
Mais informações
Professor Marcelo de Almeida Medeiros
mam14@pq.cnpq.br

13.1.11

Novembro

10.11.14
Equipe de robótica da UFPE representa o Norte-Nordeste em competição nacional
A equipe de robótica da Universidade Federal de Pernambuco, Maracatronics, participou no período
de 18 a 23 de outubro da 12a Competição Brasileira de Robótica (CBR), em São Paulo.
Competindo na categoria Futebol de Robôs – SmallSize Soccer, a equipe foi a única do NorteNordeste a participar da modalidade, e já em seu ano de estreia na competição obteve um grande
resultado. A Maracatronics chegou às quartas-de-final e galgou um 5º lugar na competição mais
tradicional de robôs autônomos do país.
A competição reuniu 144 equipes em diversas categorias e foi um dos 11 eventos relacionados à
robótica e inteligência artificial realizados no município de São Carlos, no interior de São Paulo,
por ocasião do JCRIS – Joint Conference on Robotics and Intelligent Systems, a maior conferência
sobre robótica já organizada no Brasil.
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A líder da equipe pernambucana, Beatriz Asfora, comentou a participação na CBR: “Competições
como esta nos dão a oportunidade de ver nossos esforços transformados em resultados, e ainda nos
motivam para continuar as pesquisas tão importantes nessa área.”
O grupo Maracatronics existe desde 2012 e é formado por 20 alunos dos cursos de Engenharia
Mecânica, Engenharia Eletrônica e Engenharia da Computação, que participam em competições em
nível regional e nacional. Focados no desenvolvimento de robôs de combate e autônomos, os alunos
da equipe desenvolvem conhecimentos técnicos, além de noções na gestão de projetos, trabalho em
equipe, gerenciamento de recursos, orçamentos e prazos.
Mais informações
Equipe Maracatronics
flavio.figueiredo@ufpe.br
13.11.14
UFPE estreita laços acadêmicos com instituições de ensino e pesquisa da Finlândia
Com os três protocolos de intenções firmados ontem (12) com instituições de ensino superior
finlandesas, a UFPE ampliou as condições de promoção de intercâmbio de conhecimento de
pesquisas e de docentes, técnicos e estudantes com mais um país de referência nos rankings
internacionais de educação e inovação. Os acordos foram assinados ontem (12) pelo reitor Anísio
Brasileiro e autoridades da Finlândia, no evento de encerramento do seminário Turnê do Brasil –
Ações conjuntas brasileiras e europeias para o Desenvolvimento Azul, organizado pela Secretaria
de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Sectec) e o Ministério da Educação, Ciência e
Cultura da Finlândia, juntamente com a União Europeia.
Duas das instituições de ensino superior finlandesas – Turku University of Applied Sciences Ltd e
University of Turku –, agora parceiras da UFPE, são sediadas no sudeste do país, onde existe forte
tradição de oferta de serviços e tecnologia naval. A outra conveniada é a Satakunta University of
Applied Sciences. Todos os acordos preveem, além do intercâmbio de conhecimentos e recursos
humanos, a implantação de projetos de extensão, pesquisas e educação partilhada; e o
compartilhamento de informações sobre eventos acadêmicos como congressos, colóquios e
seminários e a promoção de formação educacional para técnicos, professores e estudantes.
Para o reitor Anísio Brasileiro, que mencionou o crescente empenho da UFPE em reforçar suas
estratégias de internacionalização, “é grade a satisfação de a Universidade poder ampliar os
conhecimentos sobre as ciências do mar, com vistas ao desenvolvimento social e formação de
recursos humanos a partir dos nossos alunos e professores”. Segundo o professor do Departamento
de Economia da UFPE (Decon), Lamartine Távora, a Finlândia busca novos mercados em países
emergentes para implantar pequenas e médias empresas.
O próprio professor Lamartine integrou equipe do Programa de Pós-Graduação em Economia da
UFPE (Pimes) que já fez prospecção de condições e procedimentos de marcado para
empreendimentos da cidade de Turku. “Por eles estarem entre os cinco melhores posicionados em
qualquer lista relativa a educação e inovação, a UFPE tem muito a ganhar ao firmar convênios com
suas universidades”, avalia. Desde 2011, 13 alunos da UFPE já foram para Turku University of
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Applied Sciences e dez alunos de lá vieram fazer intercâmbio aqui, desde 2012, todos nas áreas de
Engenharia Naval e Mecânica.
17.11.14
Seminário discute práticas de inovação pedagógica na UFPE
A troca de experiências e ideias sobre práticas de inovação pedagógica de professores de graduação
e a discussão de temas relacionados com o objetivo de estimular a renovação, atualização e
flexibilização dos cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco são os objetivos
do Seminário UFPE: Inovando a Graduação. O evento será realizado na quinta (20) e sexta-feira
(21) no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN/NE) e no Campus Recife da
UFPE.
Serão debatidos temas como tecnologias, metodologias, gestão compartilhada do ensino e
protagonismo estudantil, entre outros. Também serão apresentados os resultados do levantamento
sobre as práticas pedagógicas inovadoras realizadas pelos docentes da UFPE em suas turmas de
graduação. Veja a programação.
“O seminário propiciará um conhecimento por parte do nosso corpo docente das estratégias de
inovação para graduação e antecipa um edital específico no ano de 2015 para investimentos em
projetos inovadores para os cursos de graduação. Os docentes passarão dois dias juntos e em
grupos, poderão conhecer as experiências dos outros e expor as suas próprias. A ideia aqui é
integrar, juntar, compartilhar”, esclareceu a pró-reitora para Assuntos Acadêmicos (Proacad), Ana
Cabral.
Esta é a primeira edição do seminário. “Esperamos realizar novamente o evento, no ano que vem,
durante a Jornada Pedagógica”, afirmou a diretora de Desenvolvimento do Ensino (DDE) da
Proacad, professora Rosalie Belian.
A organização do seminário é da Proacad, com apoio da Universidade Aberta do Brasil/Conect[e],
Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica dos Professores da UFPE (Nufope) e Saber
Tecnologias Educacionais e Sociais. A comissão organizadora é composta por Rosalie Belian
(DDE/Proacad), Patrícia Tedesco (DDE/Proacad), Patrícia Smith (Conect[e]), Sergio Abranches
(Nufope), Auxiliadora Padilha (DDE/Proacad) e Roseane Vasconcelos (DDE/Proacad).
26.11.14
Universidades pernambucanas firmam consórcio de cooperação pioneiro no país
A cooperação interuniversitária para o desenvolvimento da pesquisa e de outras atividades
acadêmicas e culturais é a meta do Consórcio Pernambuco Universitas, firmado entre a
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Católica de Pernambuco (Unicap),
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Vale do São
Francisco (Univasf) e Universidade de Pernambuco (UPE). O convênio, inédito no Brasil, foi
assinado na manhã de ontem (25), no Salão Receptivo da Unicap, no Recife, na presença dos
reitores das cinco instituições de ensino.
O Consórcio Pernambuco Universitas tem como objetivo promover a cooperação técnica, científica,
educacional e cultural entre as cinco universidades pernambucanas, visando ao desenvolvimento e à
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execução conjunta de programas e projetos, além de ações de intercâmbio. Desta forma, o acordo
integra as diferentes competências e amplia as possibilidades de atuação das instituições na esfera
internacional.
“Este convênio permite que nós busquemos pontos em comum, as complementaridades entre as
nossas instituições em torno de uma agenda que fortaleça a educação superior”, afirmou o reitor da
UFPE, Anísio Brasileiro. “O retorno concreto será o fortalecimento da educação superior, a sua
expansão e o aproveitamento das competências de cada um”, completou.
O consórcio foi assinado pelos reitores Pedro Rubens Ferreira Oliveira (Unicap), Anísio Brasileiro
(UFPE), Maria José de Sena (UFRPE), Julianeli Tolentino de Lima (Univasf) e Carlos Calado
(UPE). O convênio vigorará por cinco anos, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado
por meio de aditivo. Inicialmente, a Unicap assume a liderança do consórcio, mas essa tutoria será
rotativa.
A cooperação abarca áreas de interesse comum em ações de intercâmbio de docentes, pesquisadores
e estudantes; na implementação de projetos de pesquisa; na promoção de eventos científicos e
culturais; e no intercâmbio de informações e publicações acadêmicas. Os recursos materiais,
humanos e financeiros necessários à execução das atividades serão fornecidos pelas universidades
componentes do convênio, de acordo com as respectivas disponibilidades ou mediante captação
junto a organismos oficiais, governamentais ou privados, nacionais ou estrangeiros.
“Nossa intenção é incorporar políticas públicas e fazer avanços na inclusão”, disse o padre Pedro
Rubens, da Unicap. Ele explicou que o acordo vence as barreiras universitárias individuais e
constroi uma plataforma comum em benefício de toda a sociedade.
A reitora da UFRPE, Maria José de Sena, ressaltou o papel das universidades no processo de
desenvolvimento social, uma vez que representa a base da formação de pesquisadores, o que reforça
a relevância do consórcio. O reitor Julianeli Tolentino de Lima, da Univasf, comemorou a
assinatura do acordo e espera que as ações apresentem novas visões e resultados úteis para a
sociedade em prol do desenvolvimento.
Para o reitor da UPE, Carlos Calado, o compartilhamento de compromissos e responsabilidades é a
chave para a união dos sistemas de ensino superior brasileiros, servindo de exemplo na promoção
de políticas perenes no setor de educação.
MÚSICA – A cerimônia de assinatura do Consórcio Pernambuco Universitas contou com
apresentação musical dos professores Tomás Lapa (UFPE) e Percy Marques (Unicap).
ORIGEM – A ideia do consórcio começou a surgir a partir da participação dos reitores das cinco
universidades no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, a convite do então
governador Eduardo Campos. O modelo de atuação consorciada entre as instituições
pernambucanas foi inspirado no protocolo de intenções para fortalecer a cooperação acadêmica
entre as universidades de Pernambuco e as principais universidades de Toulouse, na França,
assinado no dia 12 de dezembro de 2013, em Brasília, com a presença do presidente francês,
François Hollande, e do ministro da Educação do Brasil, Aloizio Mercadante.
A atuação consorciada foi implantada com sucesso na França, na região do Midi-Pyrénées, onde se
originou o consórcio francês. Essa iniciativa teve repercussão em toda a França, contribuindo para a
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edição de uma lei nacional sobre o ensino superior e a pesquisa, com o objetivo de transformar os
Polos de Pesquisa e Ensino Superior em Comunidades de Universidades e Estabelecimentos de
Ensino.

13.1.12

Dezembro

11.12.14
UFPE lança programa de descontos para servidores
A partir de hoje (11), os servidores da ativa, aposentados e pensionistas da UFPE, além de seus
dependentes legais, podem dispor de preços especiais em 200 empresas comerciais e prestadores de
serviços. O benefício foi formalizado ontem (10) com a assinatura do protocolo de adesão ao Clube
do Desconto UFPE, em reunião dirigida pelo vice-reitor, Silvio Romero Marques, com a presença
da pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), Lenita Almeida, diretores da
pró-reitoria e representantes da empresas parceiras.
Os produtos e serviços incluídos no programa de fidelidade contemplam hotéis, óticas, cursos de
idiomas, academias, faculdades, farmácias, lazer, serviços automotivos e vestuário, entre outros. A
lista completa as empresas parceiras será disponibilizada no site da Progepe. Para se credenciar ao
benefício, que varia entre 10% a 50% de abatimentos nos valores dos produtos ou em mensalidades,
o beneficiário deve apenas apresentar a identificação funcional (crachá) ou contracheque e RG. No
caso dos dependentes, é exigida ainda a presença do próprio servidor vinculado à UFPE.
Segundo a diretora de Qualidade de Vida da Progepe e gestora do programa, Rossana Guerra, a
escolha das empresas levou em conta os perfis da Universidade e dos parceiros. “Buscamos associar
os serviços e produtos ao conceito de bem-estar, como viagens, aprendizado de novos idiomas e
atividades físicas, por exemplo”, explica. Já para o vice-reitor, todos os envolvidos no programa
“têm algo em comum, pois buscam prestar serviços de qualidade por meios mais acessíveis à
população”.
Na solenidade de assinatura, a pró-reitora Lenita Almeida lembrou que a Universidade já
desenvolve ação com esse mesmo propósito, ao citar o programa Colégios Parceiros, que oferece
descontos para os servidores e seus dependentes em mais de 100 instituições do ensino fundamental
e médio. Membro do comitê gestor da Aliança Francesa, uma das instituições que aderiram ao
programa, Aridete da Motta Silveira afirma que a iniciativa da UFPE atende às expectativas tanto
da universidade quanto dos parceiros, “pois oferecer a oportunidade de ensino aos servidores é uma
forma de manter a mente aberta a novas vivências”.
Mais informações
Diretoria de Qualidade de Vida da Progepe
(81) 2126.8190
12.12.14
Procit lança (12) hoje aplicativos da UFPE para celulares e tablets
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A Pró-Reitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (Procit) lançou hoje (12)
dois aplicativos para dispositivos móveis, como celulares e tablets: o UFPE Mobile e o UFPE
Notícias (foto ao lado).
O UFPE Mobile é um aplicativo que reúne um conjunto de informações relevantes sobre a
Universidade Federal de Pernambuco. Através dele é possível consultar eventos, telefones, e-mails,
últimas notícias, linhas de ônibus, horários de funcionamento dos principais serviços, além do
cardápio do restaurante universitário, mapas dos campi e bibliotecas. O UFPE Mobile prevê ainda
um serviço de mensagens gerido pelos próprios usuários. O UFPE Mobile foi desenvolvido pelo
Laboratório de Inovação e Tecnologia, vinculado à Procit.
Por sua vez, o UFPE Notícias é um aplicativo voltado para a divulgação de conteúdo informativo a
partir de estações flexíveis de notícias que vão compor a Rede Virtus de Informação. A primeira
estação da rede é da própria UFPE, que será alimentada com conteúdo gerado pela Ascom e pela
Procit. O aplicativo permitirá ainda que outras unidades da instituição (formais ou informais)
possam organizar redações virtuais para a produção e distribuição de conteúdo noticioso. O
aplicativo foi totalmente desenvolvido por alunos da UFPE, orientados pelo professor aposentado
do CIn Sílvio Meira.
Os aplicativos já podem ser baixados para os dispositivos que utilizam Android na Google Play
Store. A versão para o sistema iOS ainda está sendo desenvolvida e estará disponível na Apple
Store em breve.

15.12.14
UFPE fecha parceria com a Fiat na área de engenharia automotiva
A Universidade Federal de Pernambuco assinou um protocolo de intenções com o grupo Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) que estabelece uma parceria ampla para o estímulo à pesquisa
científica e inovação tecnológica na área da engenharia automobilística. O produto inicial da
parceria é a criação de um curso de pós-graduação lato sensu em engenharia automotiva, em nível
de especialização. A assinatura foi feita na última sexta-feira (12), em evento realizado no Polo
Automotivo Jeep, instalado em Goiana, junto a outras instituições de ensino de Pernambuco e
Paraíba.
O vice-reitor substituto, Edmilson Lima, que representou a Universidade no evento, comentou a
importância da assinatura do protocolo: “A universidade abriu diversas portas de relacionamento
não só com a indústria FCA, mas com todo o seu rol de fornecedores. O curso de especialização é
um primeiro passo, pois nosso desejo é que essa parceria se estenda para os cursos de graduação,
principalmente de Engenharia Mecânica e Engenharia de Controle e Automação”.
A UFPE abrirá inscrições para a especialização já no primeiro semestre de 2015. O curso será
aberto a candidaturas de engenheiros de modo geral. A carga horária será de 480 horas, com aulas
ministradas no Centro de Tecnologia e Geociências (CTG)do Campus Recife e visitas à fabrica em
Goiana. O projeto do curso está sendo montado considerando as potencialidades da UFPE e da
FCA, inclusive a grade de disciplinas, que já está fechada e contempla 23 matérias.
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De acordo com o pró-reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), Francisco
Ramos, o protocolo de intenções poderá abranger diversos tipos de parcerias e convênios. “Se um
professor ou departamento quiser celebrar um acordo específico com a empresa, será abrangido por
este protocolo, de caráter ‘guarda-chuva’. Isso significa que, partir desta assinatura, outras ações
serão estimuladas”, explica.
A gerente de Recursos Humanos para a América Latina da FCA, Erika Morreale, frisou que o
espírito da parceria é, prioritariamente, beneficiar a região e não criar cursos customizáveis para o
grupo: “Queremos estabelecer vínculos duradouros em prol de toda a sociedade, visando o aumento
da empregabilidade e o desenvolvimento socioeconômico da região. Do ponto de vista tecnológico,
nós temos a montadora mais moderna do mundo. Por isso, queremos colocar essa tecnologia de
ponta e a nossa equipe de técnicos, gestores e especialistas à disposição do corpo docente das
universidades. Nesse sentido, a UFPE foi pioneira, pois já vínhamos discutindo esse projeto há
alguns meses”.
Além do vice-reitor substituto, Edmilson Lima, estiveram presentes no evento, representando a
UFPE, o vice-diretor do CTG, Afonso Henrique de Oliveira, a chefe do Departamento de
Engenharia Mecânica, Josélia Santana, e o coordenador do curso de graduação em Engenharia
Mecânica, Flavio Augusto Figueiredo. Josélia e Figueiredo são atualmente os professores
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto do curso de especialização em Engenharia
Automotiva.
17.12.14
UFPE faz pesquisa de perfil social dos graduandos para ampliar apoio acadêmico
A UFPE, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), está realizando um levantamento
do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação. A pesquisa é essencial para que a
universidade possa solicitar a ampliação do número de bolsas e de apoios distribuídos aos
graduandos. A pesquisa pode ser respondida em poucos minutos on-line. O prazo vai até amanhã
(18).
Atualmente, a UFPE tem um dos maiores programas de apoio acadêmico entre as instituições
federais de ensino do Brasil. Para garantir que os estudantes de graduação concluam seus cursos
sem dificuldades financeiras, o programa de apoio estudantil precisa ser mantido e ampliado. Desse
modo, é crucial que todos os atuais beneficiados pelo programa respondam ao questionário, assim
como os demais graduandos da UFPE.
19.12.14
Hospital das Clínicas passa por melhorias na infraestrutura
Por Raítza Vieira para o Incampus
“O hospital está mais limpo e organizado. Diferente de antigamente, os elevadores agora estão
funcionando.” A frase é do aposentado Josezildo de Oliveira, 49 anos, que, há 20 anos, é paciente
do Ambulatório de Neurologia e de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da
UFPE. A fala dele representa a de muitos que precisam vir ao HC com frequência e se justifica
pelas melhorias que já podem ser vistas e sentidas por aqueles que passam pela unidade hospitalar.
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Em um ano sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), muitos
problemas crônicos do hospital universitário foram solucionados. Neste primeiro ano, foram
investidos cerca de R$ 8 milhões em ações de melhorias para o HC com foco principal na área de
infraestrutura, o que possibilitou um melhor atendimento à população.
“A UFPE tomou a decisão absolutamente correta quando, há um ano, o Conselho Universitário por
larga maioria aprovou a adesão à Ebserh. O hospital, agora, vive um novo momento. Ele vem
cumprindo as missões para as quais foi criado: atender bem o usuário e, ao mesmo tempo, se manter
como um hospital público, universitário, voltado à formação de qualidade de estudantes na
graduação, pós-graduação e residências”, afirma o reitor Anísio Brasileiro. Para o vice-reitor Silvio
Romero Marques, as ações de reconstrução da estrutura física do HC foram muito importantes, pois
permitiram a oferta de serviços à comunidade que antes não tinha acesso por falta de adequação de
equipamentos.
Entre as principais ações ano estão a recuperação e a modernização dos elevadores. A reforma
custou aproximadamente R$ 1,5 milhão e nove equipamentos estão funcionando de forma plena,
contando com manutenção corretiva e preventiva à disposição durante 24 horas. A portaria 4 do
HC, que dá acesso aos ambulatórios, foi toda reformada, além de terem sido contratadas
recepcionistas para fornecer informações aos usuários, em caso de dúvida.
Além disso, os entulhos do subsolo foram retirados e os resíduos sólidos têm sido gerenciados por
meio de uma coleta realizada de forma correta e eficaz, atendendo às exigências legais. A estação
de tratamento de água também foi reformada. “O hospital está passando por uma fase de
reestruturação. Mas ainda há muito o que ser feito. Neste primeiro ano, as ações foram centradas
nas questões na área de infraestrutura. Em 2015, iremos investir em melhorias dos processos da
assistência ao usuário, do ensino, da pesquisa e da extensão, através do mapeamento dos fluxos dos
macroprocessos, elaboração do plano diretor estratégico do hospital e ações na área de
humanização”, ressalta o superintendente do HC, Frederico Jorge Ribeiro.
Outro ponto que merece destaque é a recomposição da força de trabalho. Houve concurso público,
em maio, para a contratação de 881 profissionais, distribuídos na área médica, assistencial e
administrativa. Já estão exercício 281 deles, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, advogados
e engenheiros. A perspectiva é que, em fevereiro de 2015, mais 125 profissionais sejam
convocados. Com o ingresso deles, será possível ampliar e instalar novos serviços, como a abertura
de 24 leitos na Ala Norte do 11º andar, que serão destinados à Oncologia e à Hematologia, além do
funcionamento do PET-CT – um dos equipamentos mais avançados no mundo em diagnóstico por
imagem que vem, principalmente, otimizando a descoberta e o tratamento do câncer. A previsão é
de que, em fevereiro, o equipamento, que já está instalado, esteja disponível para a comunidade.
22.12.14
UFPE mantém conceito 4 no Índice Geral de Cursos, do Ministério da Educação
A UFPE manteve seus bons resultados na avaliação dos cursos de graduação feita pelo Ministério
da Educação em relação ao ano de 2013. De acordo com o MEC, a Universidade manteve o
conceito 4 – já é o sexto ano consecutivo – no Índice Geral de Cursos (IGC) e aumentou de 3,53
para 3,56 o IGC contínuo. Também foi divulgado o conceito Enade de cada um dos cursos
avaliados.
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Dos 13 cursos avaliados, seis obtiveram o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 4:
Enfermagem/Recife, Enfermagem/Vitória de Santo Antão, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Nutrição/Recife e Serviço Social. Alcançaram o conceito 3 no CPC os cursos de Biomedicina,
Farmácia, Medicina/Recife, Odontologia e Nutrição/Vitória de Santo Antão.
Não obtiveram conceito no CPC os cursos de bacharelado em Educação Física de Recife e de
Vitória de Santo Antão, porque não houve conceito Enade para os cursos, que é obtido a partir de
provas feitas pelos alunos concluintes de cada graduação.
Obtiveram conceito 5 no Enade os cursos de Fisioterapia e de Nutrição/Recife. Alcançaram
conceito 4 os cursos de Enfermagem/Recife, Farmácia, Medicina/Recife, Serviço Social e
Enfermagem/Vitória de Santo Antão. Os cursos de Biomedicina, Fonoaudiologia, Odontologia e
Nutrição/Vitória de Santo Antão ficaram com conceito 3 no Enade.
ANO ANTERIOR – No ano de 2012, outros cursos haviam sido avaliados, nas áreas de Ciências
Humanas, dos quais um obteve naquele ano o conceito máximo, 5, no CPC: Publicidade e
Propaganda, do Campus Recife. Já os cursos em Caruaru de Administração, Ciências Econômicas e
Design e, no Recife, os de Ciências Econômicas, Design, Turismo e Jornalismo obtiveram conceito
4. Os cursos que obtiveram conceito 3 são todos do Recife, quais sejam: Administração, Direito,
Psicologia, Ciências Contábeis e Secretariado.
23.12.14
Colégio de Aplicação é a segunda melhor escola pública do país no Enem 2013
O Colégio de Aplicação (CAp) do Centro de Educação (CE) da UFPE é a segunda melhor escola
pública do Brasil em desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, com a média
679,66 nas provas objetivas (fonte: G1). No ranking geral de escolas públicas e privadas, o CAp
ficou na 48ª posição (fonte: G1). Os dados foram divulgados ontem (22) pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/Ministério da Educação (MEC).
A média é calculada a partir das notas das quatro provas objetivas do Enem: Ciências Humanas e
suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. A nota da redação não entra na soma e é divulgada à
parte. Neste último quesito, a média do CAp/UFPE foi 791,76 (fonte: MEC).
Integram o ranking do MEC os resultados das escolas que possuem, no mínimo, dez alunos
matriculados no terceiro ano do ensino médio regular seriado e com 50% de participação desses
estudantes no Enem. Dos 52 alunos do CAp constantes no censo do MEC, 51 participaram do Enem
2013. No Enem 2012, o CAp obteve a média 692,42 nas provas objetivas, ficando com a segunda
colocação entre as escolas públicas do país.

30.12.14
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UFPE disponibiliza ferramentas online de busca de informações sobre pesquisa
Os pesquisadores da UFPE agora têm acesso a um vasto banco de informações que auxiliam no
acesso a oportunidades de financiamento, dados sobre produção científica e identificação de
parceiros no país e no exterior. Com o objetivo de incrementar a pesquisa na UFPE, a Pró-Reitoria
para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) adquiriu, em novembro deste ano, os
sistemas Pivot e Stela Experta e renovou contrato com o Sistema Financiar, ferramentas online que
disponibilizam aos usuários cadastrados gerenciar, divulgar e pesquisar dados ligados à pesquisa,
conectados internacionalmente. Para orientações sobre como acessá-los, basta entrar em contato
com a Propesq pelo e-mail propesq@ufpe.br.
O pró-reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco Ramos, explica qual o impacto
dessas novas plataformas na Universidade: “A gestão da UFPE coloca à disposição de sua
comunidade científica três sistemas de informação que podem ser acessados a qualquer momento e
em qualquer local. São ferramentas que vão auxiliar a captação de recursos e estimular a
internacionalização da UFPE e o estabelecimento de novas parcerias científicas.”
De acordo com Ramos, os professores poderão ter conhecimento, por exemplo, dos editais
nacionais e internacionais que financiam pesquisas, através dos sistemas Pivot e Finaciar. Ou saber
quem
está
pesquisando
sobre
um
tema
específico
em
todo
o
mundo.
Já com o Stela Experta, ainda de acordo com o pró-reitor, será possível ter uma dimensão do que
está sendo produzido cientificamente na UFPE em termos de artigos nacionais e internacionais,
teses e dissertações, orientações, dentre outros dados. “O Stela Experta é especialmente importante
para o gestor, porque essas informações são um dos fatores que permitem uma melhor decisão na
alocação de recursos. Através dela, podemos acompanhar as atividades que estão sendo realizadas
na UFPE”, explica.
Saiba mais detalhes de cada ferramenta:
PIVOT – Visa acelerar o processo de pesquisa, integrando a descoberta de financiamentos e de
colaboradores em uma ferramenta eficaz. Além de se conectar a oportunidades de financiamento e
colaboradores, os usuários de Pivot também podem partilhar e comunicar estes resultados com os
seus colegas.
STELA EXPERTA – A ferramenta integra automaticamente os dados do currículo Lattes de
professores, pesquisadores e alunos e colaboradores da instituição de modo a apoiar a
implementação de políticas de gestão, além de possibilitar a contextualização desses dados com a
nomenclatura utilizada pela instituição.
FINANCIAR – Tem como objetivo divulgar os agentes financiadores, nacionais e internacionais,
que apoiam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. O sistema aproxima os
pesquisadores e gestores das fontes de recursos para seus projetos.
Mais informações
Propesq
propesq@ufpe.br
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13.2 Declaração do Contador Responsável por Unidade Jurisdicionada

Quadro 438 - Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
a)Restrição 315 - Falta/conformidade registro de gestão;
b)Restrição 642 - Falta/Evolução incompatível depreciação do ativo imobilizado
c)Restrição 674 - Sld Along./Indev Ctas Transit. Pas. Circulante - Equação: 017 - OB
Cancelada
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local

Recife-PE

Data

15.04.2015

Contador Responsável

Graciete Gonçalo de França

CRC nº

013602/0-5

Fonte: DCF/ PROPLAN - UFPE
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13.3 Demonstrações Contábeis
Figura 44 – Balanço Financeiro – Página 1

Fonte: Siafi Operacional
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Figura 45 – Balanço Financeiro – Página 2

Fonte: Siafi Operacional
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Figura 46 – Balanço Patrimonial

Fonte: Siafi Operacional

578

Figura 47 – Demonstração das Variações Patrimoniais – Todos os Orçamentos

Fonte : Siafi Operacional
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Figura 48 – Balanço Orçamentário – Todos os Orçamentos

Fonte: Siafi Operacional
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Figura 49 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Todos os Orçamentos – página 1

Fonte: Siafi Operacional
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Figura 50 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Todos os Orçamentos – página 2

Fonte : Siafi Operacional
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2014 foi marcado pela continuidade de um ciclo de investimento e expansão das
atividades da UFPE, lastreados nos princípios da qualidade, da democracia e do compromisso
social, que fundamentam as ações voltadas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência
estudantil. Em relação às atividades desta IFES, houve um aumento do número de vagas nos cursos
de graduação entre os anos de 2013 e 2014 passando de 6.906 para 7.202, respectivamente. Ao
observamos o período de 2010 a 2014 o crescimento de vagas ofertadas foi de 10,50%, passando de
6.517 para 7.202, enquanto a quantidade de cursos de graduação cresceu 8% passando de 93 a 101,
no mesmo período. Observa-se ainda que a maior expansão das vagas ofertadas ocorreu no interior,
campus de Caruaru e de Vitória, representando um aumento em torno de 34% no período de 2010 a
2014.
Quanto ao ensino de pós-graduação, analisando o período 2010/2014, constata-se uma
grande expansão no número de cursos e, consequentemente, na quantidade de alunos matriculados
passando de 5.190 em 2010 para 7.397 em 2014, no caso do mestrado acadêmico e doutorado
correspondente a um aumento de 43%.
O ano de 2014 foi marcado por diversas realizações e melhorias ocorridas na UFPE em prol
da sociedade, dentre elas podemos citar: inauguração do núcleo de cirurgia experimental, o Centro
Satélite Johnson & Johnson Medical Innovation Institute, inauguração do Complexo de
Laboratórios Professor José César de Albuquerque Farias (Plic) na área de Educação Física, a
UFPE passou a sediar a incubadora Pernambuco Criativo para apoiar empreendedores culturais,
reinaugurou auditório e galeria de arte do Centro de Artes e Comunicação, ganhou também um
laboratório de línguas do Programa Inglês sem Fronteiras, novas instalações do Departamento de
Hotelaria e Turismo.
Diante do exposto, observa-se ao longo deste relatório que a UFPE, como em muitas outras
entidades da administração pública, passam por diversos problemas como falta de pessoal, recursos
escassos, burocracias impostas à execução administrativa e financeira no setor público, mas que
apesar das adversidades os gestores buscam manter o compromisso da instituição que é de
promover um ambiente adequado ao desenvolvimento de pessoas e à construção de conhecimentos
e competências que contribuam para a sustentabilidade da sociedade, através do ensino, pesquisa,
extensão e gestão.

O arquivo foi elaborado para atender as exigências do sistema.

