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CAV

– Centro Acadêmico de Vitória

CCB

– Centro de Ciências Biológicas

CCEN

– Centro de Ciências Exatas e da Natureza

CCEPE

– Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão

CCJ

– Centro de Ciências Jurídicas

CCS

– Centro de Ciências da Saúde

CCSA

– Centro de Ciências Sociais Aplicadas

CE

– Centro de Educação

CFCH

– Centro de Filosofia e Ciências Humanas

CGU

– Controladoria-Geral da União

CIN

– Centro de Informática

CTG

– Centro de Tecnologia e Geociências

DN

– Decisão Normativa

ENADE

– Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

FADE

– Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco

FINEP

– Financiadora de Estudos e Projetos

HC

– Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco

IFES

– Instituições Federais de Ensino Superior

IN

– Instrução Normativa

LDO

– Lei de Diretrizes Orçamentárias

MEC

– Ministério da Educação

PCU/UFPE

– Prefeitura da Cidade Universitária

Port.

– Portaria

PPA

– Plano Plurianual

PROACAD

– Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos

PROAES

- Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis

PROEXT

– Pró-Reitoria de Extensão

PROGEPE

– Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

PROGEST

– Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

PROPESQ

– Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação

PROPLAN

– Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

REUNI

– Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

RG

– Relatório de Gestão
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SIAFI

– Sistema Integrado de Administração Financeira

SIAPE

– Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SIASG

– Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

SICONV

– Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria

SIMEC

– Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação

SINAES

– Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior

SIORG

– Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

TCU

– Tribunal de Contas da União

UFPE

– Universidade Federal de Pernambuco

UJ

– Unidade Jurisdicionada
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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
153082
Diretoria do Centro de Ciências Exatas e da Natureza
153083
Diretoria do Centro de Ciências Biológicas
153084
Diretoria do Centro de Filosofia e Ciências Humanas
153085
Diretoria do Centro de Educação
153086
Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
153087
Diretoria do Centro de Ciências da Saúde
153088
Diretoria do Centro de Tecnologia e Geociências
153089
Diretoria do Centro de Ciências Jurídicas
153090
Pró-Reitoria de Extensão
153091
Escritório Técnico Administrativo da UFPE
153092
Biblioteca Central
153093
Editora Universitária
153094
Hospital das Clinicas
153095
Prefeitura da Cidade Universitária
153096
Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
153097
Restaurante Universitário Da UFPE
153098
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
153099
Departamento de Engenharia de Produção
153100
Núcleo de Educação Física e Desportos
153101
Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI
153102
Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias
153105
Gabinete do Reitor Da UFPE - GR
153106
Biotério – Centro de Ciências Biológicas
153344
Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística
153345
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
153346
Departamento de Comunicação Social
153347
Departamento de Letras
153348
Departamento de Expressão Gráfica
153349
Departamento de Ciência da Informação
153350
Departamento de Música
153351
Departamento de Física
153352
Departamento de Matemática
153353
Departamento de Estatística
153354
Departamento de Química Fundamental
153355
Diretoria do Centro de Informática
153356
Departamento de Anatomia
153357
Departamento de Bioquímica
153358
Departamento de Fisiologia e Farmacologia
153359
Departamento de Genética
153360
Departamento de Micologia
153361
Departamento de Zoologia
153362
Departamento de Antibióticos da UFPE
153363
Departamento de Biofísica e Radiobiologia da UFPE
153364
Departamento de Botânica
153365
Departamento de Histologia e Embriologia
153366
Departamento de Filosofia
153367
Departamento de História
153368
Departamento de Ciências Sociais
153369
Departamento de Psicologia
153370
Departamento de Ciências Geográficas
153371
Departamento de Fundamentos Sócio Filosóficos Da Educação
153372
Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais
153373
Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional
153374
Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino
153375
Colégio de Aplicação
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
153376
Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social
153377
Departamento de Ciências Administrativas
153378
Departamento de Ciências Contábeis
153379
Departamento de Ciências Econômicas
153380
Departamento de Serviço Social
153381
Departamento Materno Infantil
153382
Departamento de Medicina Clínica
153383
Departamento de Cirurgia da UFPE
153384
Departamento de Medicina Tropical
153385
Departamento de Neuro Psiquiatria
153386
Departamento de Patologia
153387
Departamento de Medicina Social
153388
Departamento de Farmácia
153389
Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva
153390
Departamento de Prótese e Cirurgia Buco-Facial
153391
Departamento de Nutrição
153392
Departamento de Enfermagem
153393
Departamento de Educação Física
153394
Departamento de Fisioterapia
153395
Departamento de Engenharia Cartográfica
153396
Departamento de Engenharia Civil
153397
Departamento de Engenharia Elétrica e Sistema de Potência
153398
Departamento de Engenharia Mecânica
153399
Departamento de Engenharia De Minas
153400
Departamento de Engenharia Química
153401
Departamento de Geologia
153402
Departamento de Energia Nuclear
153403
Departamento de Oceanografia
153404
Departamento de Eletrônica e Sistemas
153405
Departamento de Química Aplicada da UFPE
153406
Departamento de Teoria do Direito Público Geral e Processual
153407
Departamento de Direito Público Especializado
153408
Departamento de Teoria Geral do Direito e do Direito Privado
153409
Departamento de Gestão de Bens e Serviços - DGBS
153410
LIKA/Laboratório Imunopatologia Keiso Asami
153411
Departamento de Fonoaudiologia
153412
Assessoria Administrativa Financeira
153413
Pró-Reitoria Gestão Pessoal e Qualidade de Vida
153414
Serviço de Orçamento de Pessoal
153537
Departamento de Design
153545
Departamento de Terapia Ocupacional
154712
Superintendência de Projetos e Obras – GAB
154728
Secretaria Gestão Informação e Comunicação
158033
UFPE – Diferença da Integração
Fonte : SIAFI Operacional
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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

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
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
153357
15233
153358
15233
153359
15233
153360
15233
153361
15233
153362
15233
153363
15233
153364
15233
153365
15233
153366
15233
153367
15233
153368
15233
153369
15233
153370
15233
153371
15233
153372
15233
153373
15233
153374
15233
153375
15233
153376
15233
153377
15233
153378
15233
153379
15233
153380
15233
153381
15233
153382
15233
153383
15233
153384
15233
153385
15233
153386
15233
153387
15233
153388
15233
153389
15233
153390
15233
153391
15233
153392
15233
153393
15233
153394
15233
153395
15233
153396
15233
153397
15233
153398
15233
153399
15233
153400
15233
153401
15233
153402
15233
153403
15233
153404
15233
153405
15233
153406
15233
153407
15233
153408
15233
153409
15233
153410
15233
153411
15233
153412
15233
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Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
153413
15233
153414
15233
153537
15233
153545
15233
154712
15233
154728
15233
158033
15233
Fonte: SIAFI Operacional

1.1

Introdução

Este relatório tem por objetivo fornecer informações dos resultados obtidos na gestão desta
Universidade, em 2013, considerando os seguintes instrumentos legais:
•

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

•

Lei n°. 12.708, de 17/08/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e dá
outras providências; e

•

Lei n°. 12.798, de 04/04/2013, Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2013.

O relatório analisa os aspectos mais relevantes da gestão da UFPE durante o exercício de 2013,
tomando por referência e orientação os seguintes instrumentos:
1. Instrução Normativa TCU n°. 63/2010, de 01/09/2010, que estabelece normas de
organização e apresentação dos Relatórios de Gestão e das peças complementares que
constituirão os processos de Contas da Administração Pública Federal;
2. Decisão Normativa TCU n°. 127/2013, de 15/05/2013, que dispõe acerca das unidades
jurisdicionadas cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão referente ao
exercício de 2013, especificando a organização, a forma, os conteúdos e os prazos de
apresentação, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de
2010;
3. Decisão Normativa TCU n°. 129/2013, de 14/08/2013, que altera redação e inclui unidades
no Anexo I, altera texto do quadro A1 da Parte A do Anexo II, altera e inclui itens na Parte
B do Anexo II, altera e inclui conteúdos relativos aos relatórios de gestão do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica, da Conab, da Embrapa, da Petrobras e dos Serviços Sociais
Autônomos da Parte C do Anexo II todos da Decisão Normativa TCU nº 127, de 15 de maio
de 2013;
4. Decisão Normativa TCU n°. 132/2013, de 02/10/2013, que dispõe acerca das unidades
jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2013 julgadas pelo Tribunal,
especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que
comporão os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução
Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010;
5. Portaria TCU n° 175, de 09/07/2013, que dispõe sobre orientações às unidades
jurisdicionadas ao Tribunal quanto à elaboração de conteúdos dos relatórios de gestão
referentes ao exercício de 2013.
6. Portaria CGU nº 133/2013, de 18 de janeiro de 2013, que aprova, na forma dos Anexos I e II
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desta Portaria, Norma de Execução destinada a orientar tecnicamente os órgãos e entidades
sujeitos ao Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre o acompanhamento do Plano
de Providências Permanente, a elaboração do Relatório de Gestão, os procedimentos da
auditoria anual de contas realizada pelo órgão de controle interno e a organização e
formalização das peças que constituirão os processos de contas da administração pública
federal a serem apresentadas ao Tribunal de Contas da União, na forma prevista na Instrução
Normativa TCU nº 63, de 01.09.2010 ou norma que a substitua.
Dos instrumentos mencionados, a Decisão Normativa TCU 127/2013, de 15/05/2013, estabeleceu
orientações sobre a estrutura dos conteúdos que devem compor o Relatório de Gestão cujos itens
são:
Informações de identificação e atributos da unidade jurisdicionada cuja a gestão compõem o
relatório;
Informações sobre o planejamento e resultados alcançados pela unidade jurisdicionada,
contemplando: i) planejamento da unidade com a descrição sintética dos planos estratégico, tático e
operacional, vinculação dos planos com suas competências constitucionais, legais ou normativas e
os principais objetivos; ii) programação orçamentária e financeira e resultados vinculados aos
objetivos do Plano Plurianual, as ações da Lei Orçamentária Anual e os fatores intervenientes que
ocorreram para os resultados de objetivos e ou ação; iii) informações contextualizadas entre os
objetivos estratégicos da unidade e os resultados gerados pela gestão.
Informações sobre a estrutura de governança e de autocontrole, através da composição orgânica de
controle da unidade jurisdicionada, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, e das
atividades do sistema de correição da unidade;
Informações especiais da execução orçamentária e financeira, abrangendo execução das despesas,
reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, movimentação e saldos de
restos a pagar de exercícios anteriores, transferências de recursos mediante os mecanismos
possíveis, suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento e renúncia de
receitas;
Informações sobre a gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados a
manutenção dos recursos humanos;
Informações sobre a gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário, contemplando a frota de
veículos próprios e locados de terceiros, os imóveis sob a responsabilidade da unidade e os imóveis
locados de terceiros;
Informações sobre a gestão da tecnologia da informação e gestão do conhecimento;
Informações referentes ao uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental;
Informações sobre as conformidades e tratamento de disposições legais e normativas, tratando das
recomendações feitas pelas unidades de controle interno, demonstração do cumprimento da
obrigação de entrega das declarações de bens e rendimentos, adoção de medidas administrativas
para apurar responsabilidades por ocorrência de dano ao Erário e da inserção de informações no
SIASG e SICONV;
Informações atreladas ao relacionamento com a sociedade, através da descrição dos canais de
comunicação do cidadão ao órgão para fins de solicitações, mecanismos para medir a satisfação e
demonstrar os resultados de eventuais pesquisas de opinião;
Informações contábeis, contendo os procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, sobre o tratamento contábil
da depreciação, amortização e exaustão e da avaliação e mensuração de ativos e passivos da
unidade, apresentação das Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T
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16.6, e a declaração do contador responsável por UJ que tenha executado sua contabilidade no
SIAFI, que as Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6
refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da UJ; além de outras
informações consideradas relevantes pela UJ.
Os itens da citada Decisão Normativa que não se aplicam à UFPE são apresentados nos parágrafos
seguintes.
No tocante as informações sobre a Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados,
subitem 2.2, especificamente sobre os Programas Temáticos, esclarecemos que o Quadro A.2.2.1 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.
Ainda com relação ao subitem 2.2, informamos que os Quadro A.2.2.2, A.2.2.3.1 e A.2.2.3.4 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.
Devido à elaboração do Relatório de Gestão não ser consolidado com o Hospital das clínicas, no
subitem 4.1.3 – Realização da Despesa, os quadros 4.1.3.1 e o 4.1.3.3 não serão apresentados, pois
evidenciam os mesmos valores constantes nos quadros 4.1.3.2 e 4.1.3.4.
O subitem 4.2 - Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos da portaria
TCU nº 175/2013 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;
No tocante ao subitem 4.5.2, este não integrará o relatório, pois esta universidade não possuía Conta
Tipo B no exercício de 2013, portando não havendo informações para este ponto.
Quanto ao subitem 4.6 - Renúncia sob a gestão da UJ, considerando o conceito trazido a baila pelo
artigo 92 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 (LDO-2013), Lei n° 2.708, de
17 de agosto de 2012, - “Art. 92. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária,
para os fins do art. 91 desta Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema
tributário vigente que visem atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma que
desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem,
exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação
potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.”, 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 5.2 da portaria TCU nº175/2013 não se aplicam à UFPE as
informações referente à terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão, bem
como as relacionadas as autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
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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 5.2.6 não se aplica a UFPE, pois a instituição
não possui estagiários.
No item 6, referente à Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário, destacamos que os quadros
A.6.2.2, A.6.2.3 e A.6.3 não integram este relatório, pois não se aplicam a esta universidade, uma
vez que a mesma não possui em seu patrimônio bens imóveis de uso especial de propriedade da
União, bens funcionais da União sob sua Responsabilidade, bem como não há bens Imóveis de Uso
Especial locados de terceiros.
Por fim, o subitem 11.6 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 9.6 da
Portaria TCU 175/2013; a declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações
contábeis, conforme item 11.2 da parte A do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE 15/05/2013; e os
indicadores de desempenho das IFES nos termos da Decisão TCU nº 408/2002, conforme prevê o
item 6 da parte B do anexo II da DN TCU nº 127/2013 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 satisfatória.
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 Campus de Vitória e do Agreste. Vale
destacar, entre as realizações, o curso de Medicina do Campus Agreste, que foi autorizado pelo
MEC e teve seu primeiro processo seletivo no vestibular de 2013. Esse curso possibilitará a
formação médica no interior do estado assim como a ampliação do acesso aos
serviços de saúde nas cidades e estados circunvizinhos. No Campus Vitória, o curso de Saúde
Coletiva teve suas atividades iniciadas em 2013, preparando profissionais para a gestão em saúde
nos hospitais, clinicas e ambulatórios. Já no Campus Recife houve a inauguração de clinicas-escolas
nos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Odontologia que consolidam a excelência da formação
profissional, além de assegurarem e ampliarem a prestação de serviços à população.
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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1.2

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade Jurisdicionada

A Universidade Federal de Pernambuco possui como finalidade e competência institucional
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.
No período de 2005 a 2012, foram criadas 2.402 vagas em cursos de graduação, passando de 4.425
vagas para 6.827 vagas em 2012, num crescimento de mais de 54%. Neste período, 27 cursos foram
implantados, entre eles Cinema, Arqueologia, Museologia, Dança, Sistemas de Informação,
Engenharia de Materiais, Engenharia de Energia e Engenharia Naval. O crescimento é decorrência,
principalmente, de dois programas do Ministério da Educação: o de Interiorização do Ensino
Superior e o de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).
Somente os investimentos do Reuni injetaram na UFPE R$ 221,5 milhões até 2012.
A Universidade oferece 96 cursos de graduação presenciais distribuídos em 12 centros e mais
quatro cursos de graduação a distância (545 vagas em cursos de licenciaturas e 100 vagas no curso
de bacharelado em Ciências Contábeis). Em 2005, eram oferecidos 65 cursos de graduação.
Atualmente, são oferecidos 116 cursos de pós-graduação stricto sensu (sendo 65 Mestrados
Acadêmicos, seis Mestrados Profissionais e 45 Doutorados, além de 64 cursos de pós-graduação
lato sensu - especializações). Em 2010, foram iniciados oito novos cursos de pós-graduação, entre
os quais o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental (o primeiro a funcionar no Campus Caruaru),
os Mestrados em Biotecnologia Industrial e em Enfermagem e o Mestrado Profissional em
Administração, o Doutorado em Design, o Mestrado e o Doutorado em Biologia Aplicada à Saúde e
o Mestrado em Artes Visuais.
Em suas pesquisas, a UFPE tem focado as áreas tidas como estratégicas para o Estado e para a
região: Petróleo e Gás; Energia e Biomassa; Bioengenharia e Engenharia Naval; Meio Ambiente;
Fármacos e Medicamentos; Nanociência, Nanotecnologia e Materiais Avançados; Metrologia
Arqueológica e Patrimonial; Informática; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde.
Somente no âmbito do CT-Petro (fundo setorial financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos
– Finep – do Ministério da Ciência e Tecnologia), desenvolve mais de 50 projetos, por meio de 12
redes de pesquisa, envolvendo diversos centros.
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1.3

Organograma Funcional

Figura 1 – Organograma funcional da UFPE

21
1.4

Macroprocessos das Pró-Reitorias da UFPE - Finalísticos

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.
PROCESSOS

PROCESSO SELETIVO
VESTIBULAR DA
GRADUAÇÃO PRESENCIAL

PROCESSO SELETIVO
VESTIBULAR ENGENHARIAS
CTG
(2º SEMESTRE)

PRODUTOS

 Aviso ENEM;
 Resolução que estabelece as vagas
para os cursos de Graduação
presenciais dos três campi;
 Resolução que estabelece os critérios
da seleção vestibular para os cursos de
Graduação presenciais dos três campi.

 Resolução que estabelece as vagas
para os cursos do Grupo Engenharias
CTG do campus Recife;
 Resolução que estabelece os critérios
para a seleção do Grupo Engenharias
CTG do campus Recife.

CLIENTES

NECESSIDADES

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

 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;
 Articulação com a empresa contratada para realização de
procedimentos pertinentes.

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

 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
a
empresa
contratada
na
revisão/conferência do Manual do Candidato (elaborado
pela empresa contratada, com base nas Resoluções da
UFPE), entre outros procedimentos.
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SISU – OCEANOGRAFIA
E ESTATÍSTICA

MATRÍCULA ACADÊMICA
DOS INGRESSANTES DA
GRADUAÇÃO PRESENCIAL

MATRÍCULA ACADÊMICA
DOS VETERANOS DA
GRADUAÇÃO PRESENCIAL

PROCESSO SELETIVO
EXTRAVESTIBULAR –
TRANSFERÊNCIA INTERNA
(TI) DA GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

 Termo de Adesão;
 Edital
UFPE/SiSU
e
procedimentos UFPE/SiSU;
 Matéria de divulgação.

demais

 Edital de Matrícula.

 Edital de Matrícula;
 Matéria de divulgação.

 Ofício circular às coordenações de
curso;
 Resolução que estabelece as vagas
para TI 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 na página
eletrônica;
 Edital de inscrições;
 Aviso de Edital.

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

 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.

 Estudantes ingressantes
aprovados no processo
Vestibular da UFPE).

 Elaboração e emissão de Edital de Matrícula e divulgação
na página eletrônica da PROACAD;
 Encaminhamento do Edital à empresa contratada para
publicação.

(recémseletivo

 Estudantes veteranos (com vinculo
institucional na UFPE a partir do
segundo período letivo).

 Estudantes da UFPE interessados em
mudança de turno, curso e/ou
campus.

 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 Discente para
organização dos procedimentos necessários à matrícula.
 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 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.
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PROCESSO SELETIVO
EXTRAVESTIBULAR –
TRANSFERÊNCIA EXTERNA
(TE) DA GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

TRANSFERÊNCIA POR
FORÇA DE LEI
(EX OFFICIO)

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

 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 na página
eletrônica.

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

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

 Ex-alunos da UFPE que perderam o
vínculo institucional há no máximo
cinco anos;
 Portadores de diplomas;
 Estudantes de outras IES oriundos de
cursos reconhecidos pelo MEC.

 Levantamento do número de vagas ociosas nos cursos de
Graduação;
 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.

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

 Análise da documentação apresentada e da pertinência da
solicitação à luz da legislação vigente;
 Devolução do processo à Seção de Registro Escolar 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 indeferimento do processo, se for o caso.

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

 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.
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REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA
DE GRADUAÇÃO OBTIDO NO
EXTERIOR

 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
interessados (ofícios).

 Profissionais
(brasileiros
ou
estrangeiros) formados no exterior
que almejam registrar seu título de
graduação no Brasil;
 Coordenações de Curso.

CALENDÁRIO ACADÊMICO
DA GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

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

 CCEPE.

MANUAL ACADÊMICO

 Manual Acadêmico.

 Alunos ingressantes.

 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;
 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).
 Elaboração de proposta anual de Resolução para
estabelecer o calendário acadêmico da graduação
presencial 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.
 Elaboração do Manual Acadêmico;
 Divulgação do Manual na página
PROACAD.

eletrônica

da
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ANÁLISE DE SOLICITAÇÕES
DIVERSAS

ELABORAÇÃO DE
RESOLUÇÕES DE CUNHO
ACADÊMICO PARA
MATÉRIAS RELACIONADAS
ÀS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS PELA
DIRETORIA

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

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

 Público interno (estudantes da
Graduação
presencial
que
apresentam solicitações diversas de
cunho acadêmico; coordenações de
cursos presenciais; setores diversos
da Universidade;
 Público externo (pessoas físicas e
órgãos públicos e privados).

 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.

 CGAEB;
 CCEPE.

 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.


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


 Declarações de Monitoria

 Monitores
 Professores Orientadores
 Coordenadores de Monitoria

Elaboração de declarações de monitoria para monitores,
professores orientadores, integrantes da Comissão de
Monitoria e Coordenadores de Monitoria (Campus
Recife, Agreste e Vitória);
 Envio de ofícios ao Corpo Discente, ao CAV e CAA
contendo a relação com os nomes e as declarações dos
alunos solicitantes.

MONITORIA

 Editais, Cronograma e Anexos do
Programa de Monitoria

 Monitores
 Professores Orientadores
 Coordenadores de Monitoria

 Folha de Pagamento

 Monitores

 Orientações (pessoal e telefônico) 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;
 Elaboração das folhas de pagamento dos monitores.
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 Solicitações de Monitoria (Sig@)

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

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

 Monitores
 Professores Orientadores
 Coordenadores de Monitoria

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



Elaboração de planilhas referentes ao levantamento de
solicitações e autorizações de monitorias no semestre;
 Análises e autorizações das solicitações de Monitoria
realizadas pelos Coordenadores de Monitoria dos
Departamentos, através do Sig@;
 Levantamento anual de vagas destinadas ao Programa
junto às Coordenações de Curso (por meio da expedição
de Ofício Circular) e informação à Coordenação do PECG 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 e à Polícia Federal em
Pernambuco dos casos de desligamento da UFPE (por
formaturas, abandono de estudos ou desvinculamento
compulsório);
 Remessa dos diplomas e ementas dos cursos ao MEC
para encaminhamento às Embaixadas ou Repartições
Consulares dos respectivos países de origem dos
estudantes graduados.
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PRÉ-SELEÇÃO PARA BOLSA
MÉRITO

 Matéria de divulgação sobre a seleção
da Bolsa Mérito;
 Ofício ao MRE;
 Informação do resultado.

INTERCÂMBIO NACIONAL
ANDIFES

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

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

 Estudantes de outras IFES
interessados em cursar disciplinas na
UFPE.

 Acompanhamento, na página eletrônica do MRE, das
normas, informações e prazos para remessa das
candidaturas dos estudantes-convênio;
 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, acompanhado da
documentação dos estudantes pré-selecionados pela
UFPE, para seleção final;
 Comunicação aos estudantes do resultado da seleção
(contato pessoal e publicação na página eletrônica).
 Definição e publicação de períodos semestrais para
inscrição no Programa junto à UFPE;
 Verificação da existência de vagas junto às Coordenações
de Curso da UFPE (envio de ofícios);
 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.
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 Autorização para afastamento de
estudantes da UFPE para outras IFES;
 Carta de Apresentação;
 Matéria de divulgação.

SELEÇÃO PARA BOLSA
ANDIFES-SANTANDER DE
MOBILIDADE ACADÊMICA
NACIONAL

 Convocação dos estudantes para
participar da Seleção;
 Seleção propriamente dita de
estudantes para recebimento de bolsa
de estudos.

 Estudantes da UFPE interessados em
cursar disciplinas em outras IFES.

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

 Análise da documentação necessária;
 Verificação do cumprimento dos critérios exigidos pelo
Convênio Andifes por parte do estudante;
 Elaboração e emissão de Carta de Apresentação (Ofício).
 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 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.

 Autorização;

 Alunos;

 Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;

 Ofícios e outros documentos.

 Departamentos;

 Publicações e atualizações dos formulários na página
eletrônica da PROACAD;

 Cadastro;
 Termo de Compromisso;

BOLSA DE APOIO
ACADÊMICO

 Coordenações;
 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;
 Arquivo dos cadastros e Termos.
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 Folha de Pagamento.

 Recebimento e análise mensal das frequência;
Bolsistas.
 Elaboração de folha de pagamento;
 Encaminhamento da folha de pagamento à PROPLAN e ao
Setor Financeiro da PROACAD.

Declarações.

 Convênios para realização de estágio
curricular obrigatório e/ou não
obrigatório;
 Ofícios e outros documentos.
CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIOS

ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO
(FUNCIONÁRIO ESTUDANTE
E AGENTE DE INTEGRAÇÃO)

 Bolsistas;
 Orientadores.
 Alunos;
 Empresas;
 Agentes de Integração;
 Coordenação do curso interessada.

 Ofício de Autorização;

 Alunos;

 Termo de Compromisso;

 Empresas Interessadas.

 Plano de Atividades.

 Editais, ofícios e outros

 Tutores;
 Professores;

PET

 Análise de planilhas para elaboração de declarações.
 Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;
 Análise de documentação;
 Envio de notificação (despachos) durante o trâmite do
processo;
 Arquivo do Processo;
 Envio de carta com o Termo de Convênio assinado para a
empresa;
 Publicações e atualizações na página eletrônica da
PROACAD.





Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes;
Análise de documentação;
Envio de notificação (despachos);
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.
 Publicações e atualizações de Editais, ofícios e outros
documentos, na página eletrônica da PROACAD,
Orientação (pessoal e telefônica) aos clientes.

 Alunos.
 Bolsas

 Alunos

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

 Bolsistas;

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

 Tutores


CLA (Comitê Local de
Acompanhamento)

 Declarações

ADMINISTRAR OS NÚCLEOS
INTEGRADOS
DE
ATIVIDADES DE ENSINO NIATES
CFCH/CCSA,
CTG/CCEN E CCB/CCS.

Prédios com infraestrutura de salas de
aula, laboratórios e auditórios para
atender as aulas de graduação e eventos
acadêmicos da UFPE.

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS
DE
ABRANGÊNCIA
INSTITUCIONAL

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



Membros do CLA (Tutores e
Alunos)

 Alunos;
 Tutores
Estudantes e professores de graduação
da UFPE.

Estudantes e professores de graduação
da UFPE.

 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.
 Recebimento de solicitações de departamentos e/ou
centros acadêmicos para uso do espaço físico;
 Gerenciar o uso das salas de aula, laboratórios e
auditórios;
 Organização da infraestrutura dos prédios buscando sua
constante melhoria no atendimento aos cursos de
graduação;
 Infraestrutura adequada e parceria com os setores-chave
da UFPE, como a Prefeitura.
 Realizar diagnóstico das salas de aula e laboratórios de
graduação;
 Recebimento de solicitações de departamentos e/ou
centros acadêmicos no que se refere a aquisição de
equipamentos para o ensino de graduação;
 Iniciar processos licitatórios.
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ABERTURA
DE
EDITAIS
PARA
MELHORIA
DAS
SALAS
DE
AULAS
E
LABORATÓRIOS DE ENSINO

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

Centros Acadêmicos / Cursos de
graduação da UFPE.

MELHORAR
A
INFRAESTRUTURA
ACADÊMICA ATRAVÉS DE
RECURSOS DO REUNI
SOLICITAR
E
PRESTAR
INFORMAÇÕES GERENCIAIS
ACADÊMICAS

Realizar obras para atender as demandas
geradas pela expansão da UFPE;
Otimização da capacidade instalada das
estruturas físicas da UFPE.
Mensurar demografia, comportamento,
aproveitamento e satisfação dos alunos e
professores de graduação da UFPE.
Consolidar indicadores de desempenho e
aderência de acordo com demanda de
órgãos superiores.

Comunidade acadêmica
como um todo.

REALIZAÇÃO DA EXPO UFPE

Evento que conta com a atuação dos
alunos de graduação da universidade
apresentando as atividades dos diversos
cursos da UFPE.

Estudantes do Ensino Médio da rede
pública e particular.

da

UFPE

Diretorias, Secretarias e Coordenações
da PROACAD.

 Elaboração da minuta, divulgação do Edital no site da
Proacad e através de oficio circular aos centros.
 Operacionalização do 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.
 Averiguar as necessidades de infraestrutura das diversas
Unidades Organizacionais da UFPE;
 Propor reformas e/ou as adequações necessárias e/ou
expansões priorizando a área acadêmica/atividades afins.
 Solicitação de informação por parte de órgão superior.

 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;
 Organização do evento disponibilizando infraestrutura
necessária (stands e equipamentos) para apresentação e
divulgação dos cursos de graduação.
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ATIVIDADES DOCENTES

PROCESSOS
1. Afastamentos do Estado e do
País:
- estágio pós-doutoral
- doutorado
- mestrado
- eventos científicos
- pesquisa
- visita científica
- intercâmbio
- missões
- capacitação/treinamento
2. Avaliação do estágio probatório
(formalizado pela PROGEPE-DADP)
3. Cessão / Renovação de cessão
do servidor docente
4. Diárias e Passagens
- para Coordenador de Curso de
Graduação, ou seu representante,
participar de eventos referentes à gestão.
5. Resultado da Eleição de Coordenador
e Vice-coordenador dos cursos de
graduação
6. Licenças
- capacitação
- sem vencimento
7. Mudança de Regime de Trabalho
8. Redução de Carga Horária
9. Remoção

Docentes da graduação / Centros
Acadêmicos / Departamentos




Análise do mérito com base na legislação
pertinente;
Encaminhamento às pró-reitorias competentes
(PROACAD,
PROPESQ,
PROPLAN,
PROGEPE).
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Edital de Apoio à Melhoria dos Cursos
de Graduação

Centros Acadêmicos/
Graduação

Estágio docência (programa conjunto
com a PROPESQ)

Cursos de Graduação

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Cursos

de



Elaboração do Edital para análise da Diretoria da
DDE e da Pró-Reitoria para Assuntos
Acadêmicos;
 Publicação no site da PROACAD do Edital
aprovado e divulgação através de ofício-circular
aos Centros Acadêmicos;
 Operacionalização do Edital:
- elaboração e envio de Of. Circular aos Centros
Acadêmicos solicitando indicação de 03 representantes para
avaliar as propostas (avaliadores internos);
- elaboração e envio dos convites aos avaliadores externos,
indicados pela Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos;
- convocação por e-mail para a Comissão de Avaliação
(avaliadores internos e externos) para reunião sobre o
Edital;
- reunião com os avaliadores;
- recebimento das propostas;
- organização e distribuição das propostas à Comissão de
Avaliação;
- encaminhamento das propostas por e-mail para a
Comissão de Avaliação;
- recebimento, organização e divulgação no site da
PROACAD do resultado da avaliação das propostas feita
pela Comissão de Avaliação;
- recebimento dos recursos;
- encaminhamento dos recursos à Comissão de Avaliação;
- emissão das declarações da Comissão de Avaliação;
- recebimento, organização e divulgação no site da
PROACAD do resultado da avaliação dos recursos;
- encaminhamento das propostas contempladas ao setor
responsável para execução financeira;
- recebimento e análise do relatório final das propostas
contempladas;

Publicação dos projetos aprovados e
classificados.
 Acompanhamento das demandas;
 Recebimento e análise dos relatórios com relação
ao impacto na graduação;
 Retorno aos cursos para ciência e arquivamento ou,
quando necessário, retificação.
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Formação
Continuada
didáticopedagógica dos professores da UFPE
Projeto Incluir
Plano Viver sem Limite (Decreto Nº
7.612, de 17/11/2011)

Cursos de Graduação
NUFOPE



Encaminhamento de demandas dos cursos de
graduação;

Cursos de Graduação





Participação em reuniões da Comissão;
Definição de ações de inclusão na UFPE.
Participação em reuniões para articulação de
projetos que envolvem ações afirmativas nos
diversos centros acadêmicos da universidade;
Definição de um Programa articulado de Ações
Afirmativas na UFPE.



Ações Afirmativas

ELABORAÇÃO
DE
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Resolução de Aula de Campo (antes
denominada excursão didática)

Cursos de Graduação

AULAS DE CAMPO

Realização de atividades práticas dos
cursos de graduação, realizadas em
ambientes externos à UFPE.

Cursos de Graduação

AUXÍLIO FINANCEIRO A
AULAS DE CAMPO COM
PERNOITE

Concessão de auxílio financeiro no valor
de R$ 30,00 (trinta reais) aos estudantes
que participam de aula de campo com
pernoite.

Estudantes dos cursos de graduação da
UFPE.



Reuniões periódicas com o GT de Aula de Campo
para debate e elaboração da Proposta de
Resolução;
 Encaminhamento da Proposta de Resolução às
Câmaras de Graduação e de Admissão e Ensino
Básico (CGAEB) e ao Conselho Universitário
 Envio do ofício circular aos Campi, solicitando a
programação e o planejamento pedagógico das aulas de
campo para o semestre letivo;
 Análise do mérito a partir dos planejamentos
pedagógicos das aulas de campo;
 Planejamento junto à Divisão de Transportes da UFPE,
solicitando cotação e definindo o veículo a ser utilizado;
 Envio de ofício circular aos Campi com as aulas de
campo aprovadas pela PROACAD e autorizadas pela
Divisão de Transportes com divulgação no site da
PROACAD;
 Análise do mérito e envio da lista de participantes da
aula de campo com pernoite para o Setor Financeiro da
PROACAD, a fim de que seja creditado o auxílio
financeiro.

35
 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 e-MEC;
 Apoio
à
DAP/PROPLAN
em
processos de diligências;
AVALIAÇÃO DOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO

 Cursos de Graduação
 Coordenadores de curso

 Manual de Avaliação dos Cursos de
Graduação;

 Detalhamento explicativo
avaliativos usados pelo MEC.

 Relatórios das avaliações.

AVALIAÇÃO DO DOCENTE
PELO
DISCENTE/
AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE
E DISCENTE

 Consolidação da sistemática de
avaliação das condições de ensino e
aprendizagem, incluindo a avaliação do
docente pelo discente e autoavaliação
docente e discente;

 Desenvolvimento de um Sistema de
avaliação on line (SIG@) dos docentes e
dos discentes.

 Orientação aos coordenadores para o processo avaliativo;
 Assessoramento aos coordenadores no preenchimento de
formulários diversos enviados pelo MEC e preparação para
recebimento das comissões;
 Análise de projetos pedagógicos garantindo a
conformidade com os requisitos legais apontados pelo
MEC;
 Estudo sobre a legislação do SINAES;
 Seleção de Formulários Eletrônicos preenchidos para
servir de modelo;
 Coleta de dados sobre a localização de documentos
internos e externos solicitados pelo MEC;

 Professores e alunos/ cursos de
graduação

sobre

os

instrumentos

 Reuniões com a CPA e equipe DDE para análise dos
resultados e elaboração dos relatórios;
 Estudo e elaboração de relatórios gerais sobre os
resultados das avaliações na instituição, indicando
melhorias e ajustes nos cursos e nos indicadores com
avaliação não satisfatória.
 Análise dos instrumentos utilizados em 2012.2 para
consolidação dos mesmos;
 Pesquisa e estudo dos resultados da avaliação realizada
no semestre anterior;
 Encaminhamento às instâncias competentes dos
resultados das avaliações;
 Reuniões com equipe do NTI para atualização dos
instrumentos de avaliação no siga;
 Reuniões com equipe do NTI para planejamento do
sistema de avaliação online;
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 Apoio à DAP/PROPLAN em respostas
de relatórios e projetos de melhoria dos
cursos avaliados;

ENADE

 Orientação e acompanhamento das
atividades
realizadas
pelos
coordenadores com os docentes e
discentes dos cursos envolvidos.
 Editais de Abertura de inscrições para
o Concurso

ABERTURA DE CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS PARA A CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

 Cursos de Graduação;
 Coordenadores de Cursos.

 Análise e eventuais melhorias de relatórios solicitados
pelo MEC que são confeccionados por coordenadores de
curso;
 Reuniões com coordenadores de curso envolvidos no
Enade, para orientação e acompanhamento das ações dos
mesmos junto aos professores e alunos;
 Preparação para possíveis visitas in loco em decorrência
de baixo CPC.

 Centros
Acadêmicos
e
Departamentos da UFPE dos Campi
Recife, Caruaru e Vitória de Santo
Antão
 Candidatos

 Divulgação aos Centros Acadêmicos e Departamentos da
UFPE das vagas aprovadas pelo Conselho Universitário da
UFPE para provimento dos cargos;
 Solicitação de informações aos Departamentos/Centros
para elaboração do Edital dos Concursos;
 Elaboração dos Editais dos Concursos;
 Submissão dos Editais do Concurso para análise de
Procuradoria Geral da UFPE;
 Divulgação no Diário Oficial da União, no Boletim
Oficial da UFPE, em jornal local de grande circulação e na
página eletrônica da PROACAD;
 Inscrições dos Concursos;
 Apreciação de possíveis recursos;
 Submissão dos possíveis recursos ao Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão.
 Realização dos Concursos obedecendo aos prazos
estabelecidos no edital de abertura;
 Homologações dos resultados dos Concursos;
 Apreciação de possíveis recursos;
 Submissão dos possíveis recursos ao Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão.
 Encaminhamento à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas dos
processos dos concursos solicitando providências para a
Convocação dos candidatos aprovados.
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RECURSOS DE CONCURSOS
PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS PARA A CARREIRA
DE MAGISTÉRIO SUPERIOR
CONVOCAÇÃO E POSSE DE
CANDIDATO APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS PARA A
CARREIRA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR

 Ciência dos recursos interpostos pelos
candidatos
aos
concursos
e
encaminhamentos
às
instancias
competentes.
 Análise do processo;
 Emissão de parecer de análise de
mérito à Pró-Reitora para Assuntos
Acadêmicos.

 -Candidatos dos concursos.
 Centros
Acadêmicos
e
Departamentos da UFPE dos Campi
Recife, Caruaru e Vitória de Santo
Antão
 Centros
Acadêmicos
e
Departamentos da UFPE dos Campi
Recife, Caruaru e Vitória de Santo
Antão
 Candidatos dos concursos

 Novos perfis curriculares

 Cursos de Graduação

 Perfis curriculares alterados

 Cursos de Graduação

REFORMAS CURRICULARES
GLOBAIS

REFORMAS CURRICULARES
PARCIAIS

 Apreciação do pedido de recurso interposto pelos
candidatos dos concursos;
 Encaminhamento às instâncias competentes para análise,
pronunciamento acerca do recurso interposto;
 Análise do processo de solicitação de convocação e posse
de candidato aprovado em concurso público de provas e
títulos para a carreira de magistério superior;
 Elaboração de parecer;
 Encaminhamento à Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e
Qualidade de Vida solicitando providências para a
convocação do candidato aprovado.
 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.
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ALOCAÇÃO E GESTÃO DE
VAGAS
DE
PROFESSOR
SUBSTITUTO
(POR SEMESTRE LETIVO)

 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;
 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.

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

 Emissão de Ofício Circular, apresentando as
necessidades, normas e procedimentos para que o processo
seja respondido, inclusive se não houver necessidade de
professor substituto;
 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;
 Apreciação e análise de pedidos de reconsideração da
decisão;
 Alimentação de planilhas de controle interno.
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 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.

ABERTURA
E
OPERACIONALIZAÇÃO
DE
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO
PARA
PROFESSOR SUBSTITUTO

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

 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;
 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 pré-autorização de publicação (depende de
assinatura da Pró-Reitora para Assuntos Acadêmicos);
 Eventualmente, elaboração e envio de 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.
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CONTRATAÇÃO
DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS
APROVADOS EM SELEÇÕES
ANTERIORES
AINDA
VÁLIDAS

RENOVAÇÃO
DE
CONTRATOS
DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS

 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

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

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

 Vaga solicitada e aprovada no processo de Alocação de
Vagas de Professor Substituto;
 Verificação da aprovação do candidato a ser convocado;
 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;
 Comunicação à PROGEPE\DGP\DAP\SRS de que o(a)
candidato(a) deverá ser contratado(a);
 Alimentação das planilhas de controle interno.
 Vaga solicitada e aprovada no processo de Alocação de
Vagas de Professor Substituto;
 Verificação de limite temporal legal de cada 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;
 Comunicação à PROGEPE\DGP\DAP\SRS de que o
contrato do(a) professor(a) deverá ser realizado(a);
 Alimentação das planilhas de controle interno.
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MACRO PROCESSO
PRÓ-REITORIA DE 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 alunos a permanência e
a conclusão de curso de graduação, buscando minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais que possam contribuir para a retenção e evasão escolar. Durante o ano de
2013 iniciou-se a discussão e elaboração da Resolução Única da Assistência Estudantil. É competência da Proaes: a) administrar as bolsas e auxílios para estudantes em
vulnerabilidade socioeconômica, selecionados mediante editais e avaliados pela equipe psicossocial do setor; b) Cuidar das casas estudantis, no que concerne aos aspectos
relacionados com a manutenção e buscando atender as demandas dos residentes; c) Cadastrar alunos 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 aluno. Para cumprir seus
objetivos, a Proaes desenvolve as seguintes ações:
PRODUTOS
PROCESSOS
CLIENTES
NECESSIDADES
 Edital de seleção dos
estudantes a serem beneficiados

Alunos em vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados mediante edital

 Edital
de
seleção
dos
estudantes a serem beneficiados

Alunos em vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados mediante edital

BOLSA PERMANÊNCIA

PROGRAMA DE MORADIA
ESTUDANTIL

 Elaboração do edital de fluxo contínuo;
 Divulgação do edital de fluxo contínuo no site da UFPE;
 Realização das inscrições dos candidatos aos auxílios e
programas através do Módulo de Assistência Estudantil do Sig@;
 Realização das entrevistas com os candidatos;
 Análise da documentação apresentada pelos candidatos;
 Realização de visita domiciliar, se houver necessidade;
 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.
 Folha de pagamento através de informações geradas pelo
Módulo de Assistência Estudantil no Sig@.
 Elaboração do edital de fluxo contínuo;
 Divulgação do edital de fluxo contínuo no site da UFPE;
 Realização das inscrições dos candidatos aos auxílios e
programas através do Módulo de Assistência Estudantil do Sig@;
 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;
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 Acompanhamento psicológico
do estudante

Alunos
regularmente
matriculados em qualquer
um dos cursos de graduação
da UFPE.

 Edital de seleção dos
estudantes a serem beneficiados

Alunos em vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados mediante edital

 Edital
de
seleção
dos
estudantes a serem beneficiados

Alunos em vulnerabilidade
socioeconômica,
selecionados mediante edital

AUXÍLIO PSICOLÓGICO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO TRANSPORTE

 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.
 Folha de pagamento através de informações geradas pelo
Módulo de Assistência Estudantil no Sig@.
 Encaminhamento do estudante a profissionais (psicólogo);
 Levantamento das sessões clínicas realizadas no mês, enviado
pelo profissional parceiro;
 Elaboração da folha para pagamento do auxílio;
 Repasse do valor do auxílio ao profissional parceiro, realizado
pelo estudante assistido;
 Reuniões com profissionais para acompanhamento.
 Elaboração do edital de fluxo contínuo
 Divulgação do edital de fluxo contínuo no site da UFPE;
 Realização das inscrições dos candidatos aos auxílios e
programas através do Módulo de Assistência Estudantil do Sig@;
 Realização das entrevistas com os candidatos;
 Análise da documentação apresentada pelos candidatos;
 Realização de visita domiciliar, se houver necessidade;
 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.
 Folha de pagamento através de informações geradas pelo
Módulo de Assistência Estudantil no Sig@.
 Elaboração do edital de fluxo contínuo;
 Divulgação do edital de fluxo contínuo no site da UFPE;
 Realização das inscrições dos candidatos aos auxílios e
programas através do Módulo de Assistência Estudantil do Sig@;
 Realização das entrevistas com os candidatos;
 Análise da documentação apresentada pelos candidatos;
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BOLSA ATLETA
APOIO A PARTICIPAÇÃO
DE
DISCENTES
EM
EVENTOS ACADÊMICOS E
ESTUDANTIS

 Representação da UFPE em
eventos esportivos.

Alunos
mérito

 Comprovação da participação
do
estudante
no
evento
(certificados,
declarações,
passagens, etc)
 Capacitação do discente

Alunos
regularmente
matriculados em qualquer
um dos cursos de graduação
da UFPE.

Estudantes
moradores das residências
universitárias (vagas do
Núcleo de Línguas e
Cultura);

Alunos
regularmente matriculados
em qualquer um dos cursos
de graduação da UFPE e/ou
bolsista PROAES (vagas
PROAES).
Alunos da UFPE

AUXÍLIO IDIOMAS

APOIO A REALIZAÇÃO DE
EVENTOS INTERNOS

BOLSA EMERGENCIAL

 Realização
de
eventos
acadêmicos e estudantis na
UFPE
 Permanência do estudante na
UFPE, até sua inserção nos
programas
de
assistência
estudantil, pelo período de três
meses ou até o edital ser lançado

selecionados

por

Alunos em vulnerabilidade
socioeconômica,
regularmente matriculados
em qualquer um dos cursos
de graduação da UFPE.

 Realização de visita domiciliar, se houver necessidade;
 Reunião com a equipe técnica para discussão dos casos;
 Elaboração do parecer social;
 Divulgação do resultado da seleção;
 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@.
 Seleção dos alunos participantes, realizada pelo Núcleo de
Educação Física e Desportos da UFPE;
 Envio dos dados dos estudantes selecionados à PROAES para
pagamento.
 Chamada de fluxo contínuo, a cada bimestre;
 Solicitação do discente, mediante formalização de processo junto à
DICOM.
 Seleção dos estudantes residentes nas CEU´s para as vagas do NLC
direcionadas para os mesmos;
 Pagamento realizado pela Proaes ao estudante beneficiário do programa
para que ele possa ressarcir o valor ao NLC.



Solicitação mediante formalização de processo junto à DICOM.

 Solicitação do discente, mediante formalização de processo junto à
DICOM;
 Elaboração do parecer social.

44
MACROPROCESSO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA
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 79 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, 10 mestrados profissionalizantes, 50 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.
Processo
Produtos
Clientes
Necessidades
 Programas de Mestrado e Doutorado
 Docentes (internos, nacionais e
 Propor as diretrizes sobre a política de
estrangeiros)
ensino de pós-graduação no âmbito da
 Cursos de Especialização e
Universidade e coordenar os assuntos
Residências em Saúde
 Discentes
referentes a ela.
 Estágio de Docência
 Técnico-Administrativos
 Gerenciar e executar os Programas de Pós Contrato de Professor Visitante
 Sociedade
Graduação da UFPE
PÓS-GRADUAÇÃO
 Bolsas de Pós-Graduação
 Reconhecimento de Título
Estrangeiro
 Afastamento
 Co-tutela
 Treinamento
 Programas
 Docentes
 Integrar a pesquisa com o ensino e buscando
recursos junto a agências de fomento com
 Grupos de Pesquisa
 Discentes
intuito de gerar conhecimento e empregar os
 Laboratórios
 Técnico-Administrativos
resultados das pesquisas desenvolvidas na
 Sociedade
sociedade.
 Propor as diretrizes sobre a política de
PESQUISA
pesquisa 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

 Congresso de Iniciação Científica da
UFPE (CONIC)
 Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC)
 Programa de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e

 Docentes
 Discentes
 Técnico-Administrativos
 Sociedade

 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
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Inovação da UFPE (PIBITI)
 Jovens Talentos
 PIBIC-Ensino Médio

desenvolvidos na UFPE.

 Propriedade Intelectual
 Tecnologias Disponíveis
 Incubação

 Docentes
 Discentes
 Técnico-Administrativos
 Sociedade

 Encaminhar e acompanhar os pedidos de
proteção intelectual.
 Planejar, organizar e executar ações
institucionais para promover a geração de
empreendimentos de base tecnológica.
(Proposta de Edital da Incubadora Positiva –
Processo 23076.046339/2012-16)
 Estimular o empreendedorismo nas áreas de
tecnologia aplicada. (Proposta de Edital
Empreendedorismo Jovem – Processo
23076.060719/2013-44)
 Atendimento e análise de tecnologias/
Proteção da Propriedade Intelectual
(Publicação, avaliação e acompanhamento
do Edital de Inovação 2013).
 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.

 Serviços

 Docentes
 Discentes
 Técnico-Administrativos
 Unidades da Administração Central da
UFPE

 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.

INOVAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

GESTÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA DA PROPESQ
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MACROPROCESSO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
PROEXT
Conforme a resolução 09/2007do Conselho Coordenador de Ensino-Pesquisa-Extensão da UFPE (CCEPE) compete à extensão na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
considerada como atividade acadêmica articulada com o ensino e pesquisa, promove 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. As ações extensionistas são promovidas pelos departamentos, núcleos, centros Acadêmicos
e órgãos suplementares.
PROCESSO
PRODUTOS
CLIENTES
NECESSIDADES
 Cursos;
 Docentes;
 Fomentar, coletar, armazenar, gerenciar e validar dados
da extensão
universitária;
 Programas;
 Estudantes;
GESTÃO DE EXTENSÃO
 Articular e gerenciar editais de programas e projetos de extensão de natureza
 Projetos;
 Sociedade;
afirmativa e de inclusão;
 Serviços.
 Técnico-administrativo.
 Certificar a participação em atividades extensionistas.
 Acervos;
 Docentes;
 Desenvolver, gerenciar e difundir a política e a produção cultural da UFPE;
 Curso;
 Estudantes;
 Produzir e preservar a cultura e Memória.
 Exposições;
 Sociedade;
 Festivais;
 Técnico-administrativo
GESTÃO DA CULTURA
 Oficinas;
 Parcerias;
 Peças teatrais;
 Programas
e
Projetos
culturais.
 Curso;
 Docentes;
 Articular e apoiar a realização de projetos e ações extensionistas com vista ao
desenvolvimento local sustentável com uso de tecnologias sociais.
 Eventos;
 Estudantes;
GESTÃO DA DIFUSÃO
 Apoiar e fortalecer o uso de novas tecnologias e geração de novos produtos e
DE CIÊNCIA,
 Parcerias;
 Sociedade;
processos com o setor produtivo da sociedade;
TECNOLOGIA E
 Programas;
 Técnico-administrativo
INOVAÇÃO.
 Promover ações de interiorização, difusão de tecnologia e divulgação e
 Projetos;
popularização da ciência.
 Serviços.
 Material Gráfico e Digital
 Docentes;
 Sistematizar dados e divulgar as ações de extensões;
GESTÃO DA
 Redes sociais
 Estudantes;
 Gestão da política de comunicação da Extensão
INFORMAÇÃO DA
 Relatórios
 Sociedade;
EXTENSÃO
 Anais de Eventos
 Técnico-administrativo
 Congressos
 Docentes;
 Promover e apoiar eventos de natureza acadêmica, científica e culturais;
 Encontros
 Estudantes;
GESTÃO DE EVENTOS
 Fóruns
 Sociedade;
DE EXTENSÃO
 Parcerias
 Técnico-administrativo
 Seminários
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GESTÃO DE
PUBLICAÇÕES DA
EXTENSÃO

GESTÃO
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA DA PRÓREITORIA DE
EXTENSÃO

GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO DA PRÓ
– REITORIA DE
EXTENSÃO

 Catálogos
 Livros
 Revistas
 Bolsa
 Compras e pagamentos
 Controle de frequências,
férias, licenças, patrimônio,
almoxarifado.
 Passagens e diárias
 Termos de referências
 Portarias
 Acervo áudio visual (físico
e virtual)
 Apresentação Institucional
em ppt
 Blog
 Tumblr (Fotolog)
 Chamadas institucionais p/
rádio e TV
 Clipagem
 Exposição Fotográfica
 Lista de Emails (Grupo)
 Media Trainning
 Mural
 Site (Pág Web)
 Pesquisas de Opinião
 Programa de TV
 Redes Sociais Digitais:
Facebook, Twitter, Tumblr,
YouTube (TV Extensão), etc
(Produção de conteúdo e
Gestão de Relacionamento
institucional)
 Releases
 Reportagens p/ web, vídeo e
impressos
 Produção de documentários
em Vídeos

 Docentes;
 Estudantes;
 Sociedade;
 Técnico-administrativo
 Docentes;
 Estudantes;
 Sociedade;
 Técnico-administrativo
 Unidade da administração
central da UFPE

 Fomentar publicações acadêmicas, científicas e culturais da Extensão
universitária.

 Sociedade
 Comunidade acadêmica
(docentes,
técnicos
e
estudantes)
 Extensionistas
 Parceiros em projetos

 Coordenar e executar a política de comunicação da Proext

 Executar as ações administrativas e financeiras da Pró-reitoria de Extensão;
 Realizar a execução orçamentária e financeira de programas e projetos
aprovados em editais próprios e externos;
 Orientar e acompanhar os convênios

 Otimizar a visibilidade das da Proext e das ações extensionistas da UFPE ,
através de mensagem, mídias e fluxos apropriados
 Divulgar atividades extensionistas da UFPE
 Produzir conteúdo para as mídias da Proext
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COORDENAÇÃO DE
GESTÃO ÁUDIO VISUAL

1.5







Programas
Documentários
Vídeos
Cursos
Oficinas

 Estudantes
 Docentes
 Técnicos
Administrativos
 Sociedade

–






Promover e apresentar atividade extensionistas na área áudio visual.
Produzir programas de TV
Produzir Documentários
Oferecer cursos e oficinas na área de áudio visual

Macroprocessos das Pró-Reitorias da UFPE - Apoio

MACROPROCESSO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROPLAN
A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) é a instância (unidade organizacional) responsável pelo macroprocesso “Planejamento, Orçamento e Finanças”, o
qual engloba os assuntos referentes à gestão financeira e planejamento da Universidade Federal de Pernambuco. Cabe a ela elaborar e acompanhar o planejamento estratégico, tático e
operacional, administrar as contas, gerenciar a execução orçamentária, receber e prestar contas dos investimentos e gastos por meio de balancetes, além de receber oficialmente os
recursos federais a que a instituição tem direito.
Em linhas gerais, são objetivos da Proplan:

Elaborar e acompanhar o macroprocesso de planejamento institucional;

Gerenciar as informações institucionais;

Gerenciar a execução orçamentária da UFPE;

Prestar contas das despesas e receitas da UFPE;

Promover o controle contábil dos recursos federais e dos gastos e investimentos;

Garantir a transparência na aplicação dos recursos financeiros, garantindo à sociedade em geral o acesso às contas da UFPE.
As ações da Proplan são norteadas pela busca da eficiência, eficácia e efetividade das ações institucionais, centralizando-se em três eixos principais: (a) planejamento, avaliação e
monitoramento; (b) gestão da informação e controle do desempenho institucional; e, (c) gestão orçamentária e financeira.
CLIENTES
PROCESSO
PRODUTOS
NECESSIDADES
(BENEFICIÁRIOS)
 Comunidade acadêmica
 Acompanhar processos avaliativos diversos no âmbito da
AVALIAÇÃO
 Relatório de Auto avaliação Institucional.
 Ministério da Educação
UFPE, observando os indicadores de qualidade no âmbito
INSTITUCIONAL
do SINAES (MEC).
 Sociedade de forma geral
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COORDENAÇÃO DO
PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

 Processo Planejamento Estratégico
Institucional.
 Plano Estratégico Institucional (PEI)
 Processo Planejamento do
Desenvolvimento Institucional.
 Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).
 Processo Planejamento Anual de Ações
Institucionais.
 Plano de Ação Institucional (PAI).

CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

 Relatório de Gestão.
 Relatórios parciais sobre a execução
orçamentária.

ESTABELECIMENTO DE
NORMAS/PROCEDIMENTOS

 Procedimentos internos de execução e
controle dos recursos públicos.
 Solução dos questionamentos.

INTERLOCUÇÃO COM OS
ÓRGÃOS DE CONTROLE.



ELABORAÇÃO DA
PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA ANUAL E
GERENCIAMENTO DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA







Atendimento às solicitações de auditoria.

Orçamento
Descentralização de créditos
Abertura de créditos
Portarias de nota de créditos
Relatórios orçamentários

 Ministério da Educação
 Ministério do Planejamento
 Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira - INEP
 Comunidade Acadêmica



























Comunidade Acadêmica
Ministério do Planejamento
Ministério da Educação
Gabinete do Reitor
Pró-Reitorias
Unidades Gestoras
Professores
Técnicos Administrativos
TCU
Ministério da Educação
Gabinete do Reitor
Pró-Reitorias
Unidades Gestoras
Professores
Técnicos Administrativos
Controle Interno
Controle Externo
Gabinete do Reitor
Pró-Reitorias
Unidades Gestoras
Unidades Gestoras
Ministério do Planejamento
Ministério da Educação
Gabinete do Reitor
Pró-reitorias
Técnicos Administrativos

 Sistematizar as ações no âmbito da Universidade Federal
de Pernambuco para o cumprimento de sua missão
institucional

 Sistematizar as ações dos programas consolidados, do
projeto de interiorização e da reestruturação e expansão
institucional
 Fornecer informações gerenciais que apoiem o processo
orçamentário e a avaliação de desempenho;
 Garantir a boa aplicação dos recursos
 Proteger o patrimônio físico e financeiro da instituição.

 Emitir, divulgar, implementar e verificar o cumprimento
das normas de controle patrimonial e financeiro.

 Assessorar a administração nas relações com os órgãos de
controle.

 Obter eficiência e eficácia na alocação dos créditos
orçamentários.
 Atender os procedimentos de elaboração orçamentária do
governo federal.
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ELABORAÇÃO, REGISTRO,
ACOMPANHAMENTO E
FINALIZAÇÃO DOS
CONVÊNIOS E CONTRATOS
ACADÊMICOS.

 Assinatura de convênios e Aditivos
 Relatórios de acompanhamento de projetos
acadêmicos.
 Pareceres
 Relatórios de finalização de projetos
acadêmicos (prestação de contas).

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

 Execução de empenhos
 Realização dos pagamentos

REGISTRO DOS ATOS E
FATOS CONTÁBEIS

 Balancetes e demonstrações contábeis.
 Arquivamento de documentos contábeis.
 Pareceres contábeis
 Relatórios contábeis
 Prestação de contas orçamentária, contábil,
financeira e patrimonial.

 Coordenadores de convênios e
contratos acadêmicos.
 Pesquisadores
 Professores
 Técnicos administrativos.
 Instituições
convenentes/contratantes.
 Unidades Gestoras
 Fornecedores de produtos e
serviços para universidade

 Unidades Gestoras.
 Ministério da Educação.

 Analisar, registrar, arquivar e acompanhar a execução e o
recebimento dos recursos dos convênios e termos de
cooperação celebrados pela Universidade.
 Apoiar e orientar a elaboração de convênios.
 Analisar e controlar as contas de convênios.
 Apoiar e analisar os relatórios de prestação de contas de
projetos acadêmicos.
 Coordenar a execução dos empenhos
 Efetuar os pagamentos
 Registrar contabilmente os atos e fatos financeiros e
patrimoniais;
 Demonstrar a situação financeira e econômica da
entidade.
 Gerar informação útil para a tomada de decisões
 Garantir o arquivamento adequado dos documentos
contábeis.

MACROPROCESSO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROGEPE
É o órgão responsável pelo planejamento, execução e avaliação das ações de administração e desenvolvimento de recursos humanos. Compete a essa Pró-Reitoria realizar ações e
projetos voltados à melhoria da qualidade de vida dos servidores, à saúde e o bem-estar social de todos os servidores da UFPE.
Abrange as atividades referentes à capacitação e qualificação de pessoal; planejamento da força de trabalho de técnico-administrativo, acompanhar a execução da folha de pagamento,
provimentos, vacâncias, bem como as demais atividades na área de pessoal, acompanhamento e controle de cargos e funções, do Banco de Professor Equivalente e Quadro de
Referência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPE.
A segurança das pessoas e patrimônio da UFPE também faz parte das atividades desta Pró-Reitoria, com o desafio de reduzir ocorrências e promover um ambiente seguro para todos
que fazem a instituição.
DEPART°

PROCESSOS

PRODUTOS

CLIENTES

NECESSIDADES

Departamento de
Qualidade de Vida
(DQV)

Divisão de Avaliação
e Dimensionamento
de Pessoal (DADP)

Coordenação de
Capacitação e
Qualificação (CCQ)

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e
Qualidade de Vida
(PROGEPE)
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Compete a esta Pró-Reitoria
planejar, executar e avaliar as
ações de administração
e
desenvolvimento de recursos
humanos. Também realiza ações
e projetos voltados à melhoria da
qualidade de vida dos servidores,
à saúde e o bem-estar social de
todos os servidores da UFPE.

Elaborar e executar o Plano de
Capacitação e Qualificação Anual
dos servidores da UFPE, bem
como analisar e instruir processos
de afastamento para participar de
cursos
e
eventos
como
pagamentos de diárias, incentivo
à qualificação e progressão por
capacitação.
Instruir e emitir Portarias de
remoção dos servidores, elaborar
folha de pagamento de bolsa de
desenvolvimento
profissional,
entrevistar bolsistas e servidores
para melhor adequar o perfil com
as necessidades institucionais,
etc.
Melhorar a qualidade de vida da
comunidade
universitária,
promovendo a melhoria na saúde,
autoestima, relação interpessoal e
o bem-estar social de todos os
servidores

 Processos físicos, nos quais são
registradas
as
demandas
funcionais.
 Pastas funcionais.
 Sistemas Operacionais internos
criados para acompanhamento da
vida funcional do servidor
(Consulta
Servidor,
Recad,
Sig@).
 Ofícios, Memorandos, etc.
 Portarias.
 Atualização
contínua
no
Sistema SERPRO.
 Plano de Capacitação e
Qualificação Anual.
 Treinamento de Integração dos
Servidores.

 Servidores (ativos
aposentados)
 Pensionistas
 Outros órgãos
 Ex-servidores

 Servidores ativos.

 Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Manter o fluxo de informações com o NTI (Núcleo de
Tecnologia da Informação) eficaz, pois ele emite o relatório das
necessidades de Treinamento dos servidores através do Sig@.

 Sistemática de avaliação dos
servidores
técnicoadministrativos, através do Sig@.
 Portarias.
 Relatórios.

 Servidores ativos.

 Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Manter o fluxo de informações com o NTI (Núcleo de
Tecnologia da Informação) eficaz, pois a avaliação dos
servidores é feita através do Sig@.

 Programas: Academia UFPE,
Ginástica
Laboral,
Colégios
Parceiros, Eventos de integração e
lazer,
Saúde
suplementar,
Ressarcimento a Planos de Saúde,
Clube
do
Desconto,
Corrida/Caminhada Saúde, Centro
Educacional Paulo Rosas.

 Servidores.

 Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Contar com profissionais treinados e capacitados
constantemente para atender as diferentes demandas do trabalho.

e

 Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Manter o fluxo de informações dentre as Divisões que
compõem o DGP sempre eficaz.
 Desenvolver continuamente os funcionários para que exerçam
suas atividades de forma satisfatória.
 Manter uma gestão participativa.
 Criar um ambiente com infraestrutura adequada para o
desempenho do trabalho, aliado ao clima organizacional
harmônico.

Divisão de Análise de
Processos

Diretoria de Gestão de Pessoa/SEC
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Responsável por todas as
informações relacionadas ao
quadro de servidores da UFPE.
Sendo
algumas
de
suas
atividades: coordenação da Folha
de Pagamento; elaboração da
proposta orçamentária de pessoal
da UFPE; planejamento de ações
de desenvolvimento de pessoal;
informação
e
registro
da
movimentação
de
pessoal;
planejamento e coordenação das
etapas de preparação do concurso
público; publicação e registro de
atos administrativos; gestão e
execução
das
orientações
provenientes do SIPEC (Sistema
de Pessoal Civil da União) e das
normas e diretrizes do Ministério
da Educação (MEC).

 Processos físicos, nos quais são
registradas
as
demandas
funcionais.
 Pastas funcionais.
 Sistemas Operacionais internos
criados para acompanhamento da
vida funcional do servidor.
 Ofícios, Memorandos, etc.
 Portarias.
 Atualização
contínua
no
Sistema SERPRO.

 Servidores (ativos
aposentados).
 Pensionistas.
 Outros órgãos.
 Ex-servidores.

e

 Estar sempre alinhado com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Manter o fluxo de informações dentre as Divisões que
compõem o DGP sempre eficaz.
 Desenvolver continuamente os funcionários para que exerçam
suas atividades de forma satisfatória.
 Manter uma gestão participativa.
 Criar um ambiente com infraestrutura adequada para o
desempenho do trabalho, aliado ao clima organizacional
harmônico.

Coordenar, executar e instruir
processos
administrativos,
relativos a provimento/vacância
de cargos públicos e contratos
temporários na UFPE, nomeação,
aposentadoria, exoneração e
pensão, bem como controle de
cargos efetivos.

 Processos físicos, nos quais são
registradas
as
demandas
funcionais.
 Portarias.
 Termos de Posse.
 Pastas funcionais.
 Ofícios, etc.

 Servidores (ativos
aposentados).
 Pensionistas.
 Outros órgãos.
 Ex-servidores.

e

 Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.
 Responder adequadamente as demandas do Tribunal de
Contas da União.
 Desenvolver continuamente seus funcionários para que
estejam atualizados quanto à legislação de pessoal vigente.

Serviço de Atendimento ao
Servidor

Divisão de Pagamento Divisão de Apoio
Divisão de Cadastro e Movimentação
de Pessoal
Administrativo
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Instruir os processos referentes a
informações funcionais, registro
de cadastro funcional, licenças,
afastamentos,
redistribuição,
averbação de tempo de serviço,
entre outros.

 Processos físicos, nos quais são
registradas
as
demandas
funcionais.
 Documentos pertinentes à vida
do servidor arquivados nas Pastas
funcionais.
 Portarias (LPA).
 Ofícios, entre outros para
outros
órgãos
sobre
redistribuição.

 Servidores (ativos
aposentados).
 Pensionistas.
 Outros órgãos.
 Ex-servidores.

Emissão de diversos tipos de
Portaria (Progressão, Mudança de
regime de trabalho, incentivo à
qualificação, Designação, etc.);
Elaboração
de
relatórios;
Publicações no Boletim Oficial,
etc.
Coordenar
e
executar
o
processamento da folha de
pagamento de pessoal, gerindo
informações referentes à cálculos
de benefícios e vantagens
diversas e fazendo relatórios da
folha
com
análise
das
ocorrências.
Orientar os servidores ativos,
aposentados e pensionistas acerca
de assuntos ligados a vida
funcional.
Fornecer os formulários para a
concessão de direitos, vantagens,
afastamentos
diversos;
recadastramento de aposentados e
pensionistas;
Emissão de documentos e
orientação sobre a tramitação de
processos.

 Portarias.
 Publicações.
 Alimentação constante
sistema SERPRO.
 Boletins Oficiais.

 Servidores.

e

 Manter o fluxo de processos entre a Divisão e o Arquivo
Geral permanentemente organizado.
 Contar com infraestrutura adequada para arquivo das pastas
funcionais na Divisão.

 Estar sempre alinhada com as diretrizes do MEC e demais
órgãos regulamentadores.

no

 A folha de Pagamento em si.
(através do SERPRO).

 Servidores (ativos
aposentados).
 Pensionistas.
 Outros órgãos.
 Ex-servidores.

e

 Atender as demandas dos órgãos regulamentadores (MPOG,
TCU, AGU...).
 Desenvolver continuamente seus funcionários para que
estejam atualizados quanto à legislação de pagamento de pessoal
vigente.

 Alimentação dos Sistemas
Operacionais internos criados
para acompanhamento da vida
funcional do servidor.
 Declarações (documentos).

 Servidores (ativos
aposentados).
 Pensionistas

e

 Contar com funcionários bem preparados para atender as
diversas demandas do setor.
 Possuir ferramentas de trabalho eficazes e sistemas internos
permanentemente atualizados.

54

MACROPROCESSO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(PROGEST)
A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (PROGEST), criada por meio da Portaria Normativa nº 15-A, de 26 de setembro de 2008, surgiu em decorrência da necessidade de
viabilizar o processo de crescimento e reestruturação da UFPE em virtude do Programa de Apoio a Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras
(REUNI), instituído pelo Decreto nº 6.096/2007. A PROGEST tem por funções gerenciar as áreas de: a) Licitações e Contratos administrativos; b) Planejamento, execução de
compras (bens de consumo, equipamentos e material permanente de uso comum) e Logística; c) Gestão de bens móveis (patrimônio); e Serviços (transporte, manutenção de
veículos, arquivo e protocolo).
LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSOS
PRODUTOS
NECESSIDADES
 Atender legislação específica da atividade:
 Lei 8666/1993
 Lei 123/2006
 Lei 10.520/2002
 Decreto 3555/2000
 Decreto 5450/2005
 Aquisição de bens e serviços através de Pregões Eletrônicos;
 Decreto 5504/2005
 Contratações de obras (construções, ampliações e reformas) e serviços de
 Decreto 6204/2007
LICITAÇÕES
engenharia através de Tomada de Preços e Concorrência;
 Decreto 3931/2001
 Cessão remunerada de uso de área física através de Concorrência;
 Decreto 7892/2013
 venda de bens móveis e veículos inservíveis através de Leilão.
 Decreto 7893/2013
 Instrução Normativa 01/2010
 Instrução Normativa 02/2010
 Instrução Normativa 04/2010
 Acórdãos, Decisões e Orientações Normativas do
TCU e CGU.
 Elaboração de Contratos Administrativos;
 Elaboração de Termos Aditivos (repactuações, reequilíbrio econômico
financeiro e renovações de prazo) e Apostilamentos aos Contratos;
 Elaboração de Atas de Registro de Preços;
 Atender legislação específica da atividade:
CONTRATOS
 Análise contábil de Planilha de Custos e Formação de Preços;
 Lei 8666/1993
 Acompanhamento e Gerenciamento de Contratos;
 Publicação no DOU de Extrato de Contratos e Aditivos, Termos de
Inexigibidade (aquisição de bens e serviços exclusivos) e Dispensa de
Licitação.
LOGÍSTICA E COMPRAS
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PROCESSOS

PLANEJAMENTO DAS COMPRAS
E CONTRATAÇÕES COMUNS.

EXECUÇÃO E CONTROLE DAS
COMPRAS E CONTRATAÇÕES
COMUNS

GESTÃO DE MATERIAIS

COMPRAS INTERNACIONAIS

PRODUTOS




























NECESSIDADES

Plano de compras;
Manual de compras;
Agenda de compras;
Documentos padronizados;
Orientação e publicidade das informações de compras;
Relatórios gerenciais.
Documentos padronizados;
Mapeamento dos processos internos;
Processos licitatórios;
Relatórios gerenciais.
Documentos padronizados;
Mapeamento dos processos internos;
Emissão de Notas de Empenho;
Atas de Registro de Preço
Relatórios gerenciais.
Documentos padronizados;
Mapeamento dos processos internos;
Atendimento de solicitações de material;
Suprimento de material de consumo da UFPE;
Relatórios gerenciais.
Gestão de logística internacional
Gerenciamento das aquisições internacionais
Fechamento de câmbio
Representação junto a Receita Federal do Brasil
Operacionalização de importação e exportação
Mapeamento dos processos de importação
Relatórios gerenciais

 Atendimento das necessidades de todas as unidades
acadêmicas e administrativa, através do fornecimento
dos itens de uso comum e diário.

 Manter sempre à disposição das unidades
acadêmicas e administrativas bens ou serviços
utilizados no dia a dia.
 Controlar a execução do plano de compras para que
o planejamento seja cada vez mais assertivo.
 Atender às demandas das unidades gestoras da
UFPE, através da disponibilização de itens de
tempestiva.

 Gerir os processos de aquisição internacional de
equipamentos para atendimento das necessidades dos
diversos pesquisadores da UFPE.
 Manutenção da qualidade das pesquisas realizadas
na UFPE.

BENS E SERVIÇOS
PROCESSOS

PRODUTOS

NECESSIDADES

GESTÃO DE ARQUIVÍSTICA







 Atender legislação específica da atividade
arquivística (Lei nº 5.433/68; Lei nº 8.159/91; Lei nº
12.527/2011; Lei nº 12.682/2012; Decreto nº 1.799/96;
Decreto nº 4.073/2002; Decreto nº 4.915/2003;
Resolução CONARQ nº 7/97; e Resolução CONARQ
nº 14/2001; Portaria AN/MJ nº 92/2011; e Portaria

Recepção, triagem e higienização de documentos;
Avaliação e classificação de documentos;
Preservação de microfilmes;
Digitalização de microfilmes e de documentos;
Consultoria nas áreas de gestão e organização de documentos às
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GESTÃO DE BENS MÓVEIS

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE E DE
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

unidades acadêmicas e administrativas.
 Registro, tombamento e controle de bens móveis;
 Transferência de bens móveis pré-existentes entre unidades gestoras;
 Organização de processos de doação de bens móveis inservíveis e
antieconômicos;
 Realização do inventário anual de bens móveis da UFPE.
 Recepção e protocolo de documentos;
 Gerenciamento do SIGA-Processos;
 Coleta e distribuição de correspondências e processos administrativos nos
Campi Recife, CAA – Caruaru e Vitória de Santo Antão (CAV);
 Recepção, coleta e distribuição de correspondências e documentos,
enviados e recebidos, do escritório de representação da UFPE em Brasília –
DF.
 Acompanhamento dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas
(excursões didáticas, combustíveis, manutenção e motoristas);
 Programação de serviços de transporte decorrente das demandas
originadas das unidades acadêmicas e administrativas da UFPE (excursões
didáticas, viagens a serviço, congressos, seminários);
 Gerenciamento do serviço de abastecimento e dos serviços de
manutenção da frota de veículos UFPE;
 Realização dos serviços de regularização (1º emplacamento) e
licenciamento dos veículos da frota da UFPE junto ao DETRAN-PE;
 Organização dos processos de aquisição de veículos novos (PAAV) e de
alienação de veículos em situação antieconômica ou inservíveis.

MEC nº 1.261/2013).
 Atender legislação específica da gestão de bens
móveis (Decreto nº 6.087/2007; Decreto nº 99.658/90;
e IN SEDAP nº 205/88; e Portaria Normativa UFPE nº
05/93).

 Atender legislação específica da gestão documental
(Lei nº 9.784/99; Portaria Normativa nº 5/2002).

 (Instrução Normativa nº 3/2008).
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1.6

Principais Parceiros

As pró-reitorias: PROACAD, PROGEPE, PROPLAN e PROGEST utilizaram para a efetivação de seus objetivo, em 2013, parceiros internos, ou seja,
os setores ligados à própria instituição que colaboraram com a consecução de suas atividades. A PROEXT teve como seus principais parceiros todos os
Centros Acadêmicos que compõe a estrutura organizacional da UFPE e também as Prefeituras de Vicência, Serra Talhada e Limoeiro, munícipios do
estado de Pernambuco onde são executados projetos de extensão. A PROAES manteve parceria com o Núcleo de Línguas e Cultura da UFPE, pois este
colaborou com a execução do Processo Auxílio Idiomas e a PROPESQ dispôs das parcerias expostas através do quadro abaixo.
PRINCIPAIS PARCEIROS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO UNIVERSITÁRIA
PROPESQ
PARCEIROS

PRODUTOS

CLIENTES

OBJETIVOS

- FADE
- FACEPE
- CHESF
- CELPE
- CAPES
- CNPq
- FINEP
- PETROBRÁS/ANP
- SECRETARIA DA MULHER DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
- SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
- FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
- INPI








 Docentes
 Discentes
 Técnico-Administrativos

 Conceder bolsas de estudo visando estimular a
formação de recursos humanos, consolidando os
padrões de excelência necessários desenvolvimento do
nosso país.

Programas de Mestrado e Doutorado
Cursos de Especialização
Estágio de Docência
Bolsas de Pós-Graduação
Equipamentos de laboratório
Proteção da Propriedade Intelectual

 Proporcionar melhores condições para a formação de
recursos humanos, a produção e o aprofundamento do
conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto
sensu.
 Financiar bolsas para a manutenção de discentes, apoia
o desenvolvimento dos programas de pós-graduação
stricto sensu, financiando atividades relacionadas às
pesquisas desenvolvidas nas dissertações e teses.
 execução de projetos institucionais de implantação,
modernização, ampliação e recuperação de
infraestrutura física de pesquisa;
 execução de projetos de implantação de infraestrutura
de pesquisa científica e tecnológica nos Campi
Regionais.
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2

PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1

Planejamento da Unidade

A UFPE tem dois documentos que apresentam o seu planejamento estratégico até o ano de 2013: o
Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2003-2013) e o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI (2009-2013). Era com base nestes dois documentos que a Universidade,
anualmente, elaborava o seu Plano de Ação Institucional - PAI.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2013 e com o Plano Estratégico
Institucional 2003-2013, a missão da UFPE é 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. Sua visão está explicitada no Plano
nos seguintes termos: como instituição pública, ser democrática e de referência em ensino, pesquisa
e extensão.
No ano 2013 a UFPE constituiu um Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico -GAPE, com a
participação de 14 docentes dos diversos centros acadêmicos para desenvolver um novo plano
estratégico para UFPE sob a coordenação da PROPLAN- Pro reitoria de Planejamento e da SEGESecretaria de Gestão Estratégica e considerou como horizonte de planejamento o ano de 2027.
O novo Plano Estratégico Institucional – PEI 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 com todos segmentos da comunidade universitária e com a sociedade
para coletar propostas e sugestões e subsidiar a apreciação e a aprovação em sua instância máxima:
o Conselho Universitário da UFPE, fato este que deverá ocorrer no início do ano 2014.
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 17 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. Os objetivos estratégicos da UFPE são:
tornar a UFPE uma das 100 melhores universidades do mundo; consolidar e expandir a
interiorização; Implantar uma política de internacionalização; desenvolver a Educação Midiática;
promover a expansão de cursos garantindo a qualidade; institucionalizar uma política de
acompanhamento e redução de retenção e evasão na graduação; implantar um escritório de projetos
para viabilizar a integração da universidade com a sociedade, dentro de um programa de extensão e
inovação; promover uma política de sustentabilidade; implantar uma política de resgate,
preservação e acesso à cultura; Implantar uma política de avaliação (interna e externa) em todas as
instâncias; redefinir a política de contratação de pessoal (docentes e técnicos) para garantir a
excelência da instituição; ser referência na gestão e governança de tecnologia de informação e
comunicação; aperfeiçoar o Programa de Capacitação de Pessoal (docentes e técnicos) para garantir
a excelência da instituição; oferecer condições de acesso, permanência e conclusão exitosa da
formação acadêmica de todos os estudantes; ampliar, modernizar e manter a infraestrutura física da
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Universidade; desenvolver a Gestão da Informação e implantar sistemas integrados de Informação e
Comunicação robustos e consistentes que abranjam todas as áreas da instituição; assegurar recursos
orçamentários necessários para implementação da estratégia.
A partir dos objetivos estratégicos definidos no PEI 2013/2027 será então elaborado o PDI
2014/2018 que deverá estar perfeitamente alinhado ao PEI e conter indicadores e metas para 2018.
Para a construção do novo PDI a UFPE está também em processo de discussão do seu Projeto
Político Pedagógico Institucional visto que o mesmo é parte integrante do PDI. A previsão é para
concluir o PDI 2014/2018 até abril de 2014.
Formular objetivos, prever as atividades, programar o tempo e avaliar os riscos, são apenas algumas
das tarefas envolvidas na elaboração de um planejamento operacional. Na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) o instrumento que expressa as demandas operacionais é o Plano de Ação
Institucional (PAI), executado durante o período de um ano. Este tipo de planejamento vem sendo
executado pela UFPE há mais de 5 anos, mas foi a partir do planejamento do ano 2012 que houve
um maior envolvimento da comunidade de gestores da UFPE.
O Plano de Ação da UFPE para o ano de 2013 foi dividido em 14 eixos temáticos, a saber:
 Formação acadêmica;
 Pesquisa, inovação e extensão;
 Pessoas e qualidade de vida;
 Vida estudantil;
 Internacionalização;
 Interiorização;
 Saúde;
 Informação e comunicação;
 Governança e fluxo de trabalho;
 Infraestrutura e segurança;
 Meio ambiente, acessibilidade e sustentabilidade;
 Operacional;
 Cultura;
 Especial.
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-Plano de Ação Institucional para o ano de 2013 contou com a participação efetiva de 39
coordenadores e 314 gerentes de ação. Os ajustes deste plano de curto prazo são realizados até
meados de fevereiro de cada ano.
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2.2

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados
2.2.1 Ações
2.2.1.1 Ações/ Subtítulos - OFSS
Quadro 5 – Ação vinculada ao programa temático – 20RI - UFPE
Identificação da Ação
20RI
Tipo: Atividades
Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica.
02BY - Manutenção das instituições federais de educação básica e apoio financeiro aos entes
federados para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
0598 - Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao
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

Código
Descrição
Iniciativa
Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco

26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

) Brasil sem Miséria

Despesa

Final

293.671

(

Empenhada

293.671

293.616

Liquidada

Paga

73.145

65.145

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados
8.000

220.471

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

Nº do
subtítulo/
Localizador
-

Descrição da meta

Unidade de
medida

193 - Aluno matriculado

Aluno
Matriculado

Previsto
413

Montante
Reprogramado
(*)
413

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
-

-

-

-

-

Realizado
409

Realizada
-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Análise Situacional
Lembrando que o ano letivo de 2013 foi iniciado em maio de 2013. A diminuição do número de
alunos deve-se a transferência de alunos para outras instituições.
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Quadro 6 - Ação vinculada ao programa temático – 20RJ - UFPE
Identificação da Ação
20RJ
Tipo: Atividades
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,
Funcionários e Gestores para a Educação Básica.
02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e
continuada de 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 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

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco

26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Despesa

Inicial

Final

10.642.245

11.543.250

Empenhada
6.183.789

Liquidada
2.217.673

Paga
1.653.850

563.823

3.966.116

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

0026/ No
Estado de
Pernambuco

Pessoa beneficiada

Unidade

570

Montante
Reprogramado
(*)
31.717

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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
0026/
No
Estado
de
Pernambuco
814.315
374.011
6.000
Pessoa Beneficiada
Unidade
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Realizado
31.717

Realizada

1.280

Análise Situacional
A meta inicial de 570 pessoas beneficiadas tratou-se de um erro de digitação pois a meta já
inicialmente prevista era acima de 30.000 pessoas beneficiadas.
Alguns cursos previstos para serem oferecidos pela UFPE não puderam ser executados. Por isso a
diferença entre o financeiro previsto inicialmente.
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Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/No Estado de
Pernambuco
7014/
Modernização e
Atualização
Tecnológica do
Laboratório da
Escola Policlínica
de Pernambuco No Estado de
Pernambuco

Quadro 7 - Ação vinculada ao programa temático – 20GK - UFPE
Identificação da Ação
20GK
Tipo: Atividades
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão.
0390 - Concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e no exterior, para a
formação, valorização e capacitação de recursos humanos e para promover cooperação
internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, em áreas de interesse nacional e
regional, inclusive formação de professores, garantida equidade étnico-racial e de gênero.
0803 - Apoiar a formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema
nacional de educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento
e o crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento
sustentável do Brasil.
2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Tipo:
Temático
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
(
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

Despesa

Final

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Empenhada

Liquidada

Paga

904.140

704.336

540.660

163.676

199.804

-

-

-

-

-

5.892.472 11.946.806

150.000

) Brasil sem Miséria

150.000

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No Estado de
Pernambuco
7014/
Modernização e
Atualização
Tecnológica do
Laboratório da
Escola Policlínica
de Pernambuco No Estado de
Pernambuco

Nº do subtítulo/
Localizador

Montante
Reprogramado
(*)

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Projeto Apoiado

Unidade

325

325

766

Projeto Apoiado

Unidade

1

1

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013 Liquidado
Cancelado
medida

0026/ No Estado de
Pernambuco
126.532

69.738

5.079

Projeto Apoiado

Unidade

Realizado

Realizada

766

63
7014/
Modernização
e
Atualização
Tecnológica
do
Laboratório
da
Escola Policlínica
de Pernambuco No
Estado
de
Pernambuco
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

-

-

-

-

Análise Situacional
Localizador: 00026
A execução da ação teve como agente facilitador o empenho das equipes que integram a PróReitoria de Extensão, em especial da Coordenação de Gestão da Informação, na agilidade na
compra de bens e serviços, conjugados com a eficiência e a eficácia da execução das ações
extensionistas por parte da comunidade universitária a frente de projetos, eventos e cursos de
extensão.
Como fatores dificultadores tivemos a complexidade advinda das diversas mudanças na execução
de pregões (interdição às "caronas") e limitações das equipes (disponibilidade de pessoal limitada,
com poucos servidores).
Localizador : 7014
NÃO SE APLICA: Trata-se de ação de outra universidade (provavelmente a UFRPE) que foi
inadequadamente colocada como ação da UFPE. Nos parece tratar-se de emenda parlamentar.

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador

Quadro 8 - Ação vinculada ao programa temático – 20RK - UFPE
Identificação da Ação
20RK
Tipo: Atividades
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

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

0026/No
Estado de 103.173.602
Pernambuco

(

) Brasil sem Miséria

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Paga

181.630.149 145.513.464

72.537.212

61.315.245

Execução Física da Ação - Metas

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados
11.221.967

72.976.252
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Nº do
subtítulo/
Localizador
0026/ No
Estado de
Pernambuco

Montante

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizad
o

193 - Aluno matriculado

Unidade

41.276

41.679

41.679

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Nº do
subtítulo/
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
Localizador
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
0026/
No
Estado
de
Pernambuco
65.314.301
53356.822
329.014
193 – Aluno Matriculado
Unidade
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Realizad
a

41.679

Análise Situacional
Os fatores que contribuíram para a execução da ação podem ser atribuídos ao ingresso de estudantes
pelo processo de vestibular, aos processos seletivos da pós-graduação e o consequente
preenchimento das vagas. Observa-se ainda um ligeiro aumento na meta física da quantidade de
alunos matriculados. O número inicialmente previsto foi de 41276 e foi reprogramado para 41679.
Alguns fatores contribuíram para este aumento entre eles: o início das atividades de três novos
cursos de mestrado (sendo dois mestrados acadêmicos e um mestrado profissional), destacando-se
ainda a criação de um quarto curso de mestrado no Centro Acadêmico do Agreste (localizado no
município de Caruaru), a ampliação do número de vagas nos cursos já existentes, o início de duas
turmas DINTER (doutorado interinstitucional em parceria com o Instituto de Educação Superior
Raimundo Sá e a Universidade Federal do Piauí), a abertura de alguns novos cursos de
especialização e o início de dois novos cursos de graduação sendo um curso no CAV (Centro
Acadêmico de Vitória): Bacharelado em Saúde Coletiva (60 vagas) e outro curso de Engenharia de
Controle e Automação em Recife (40 vagas). Desta forma além de manter os cursos e criar novos,
buscou-se manter a excelência na qualidade de todos os cursos oferecidos, contribuindo para a boa
formação de profissionais para atuarem nos diversos setores da sociedade.

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/

Quadro 9 - Ação vinculada ao programa temático – 4002 - UFPE
Identificação da Ação
4002
Tipo: Atividades
Assistência ao Estudante de Ensino Superior.
03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na
educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento
estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e
da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas,
quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência.
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

Dotação

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

(

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2013
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Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

18.472.660

18.472.660

18.297.741

13.576.898

13.527.452

49.446

4.720.843

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

Nº do
subtítulo/
Localizador

Montante

Descrição da meta

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realiza
do

Aluno Assistido

Unidade

12.000

7.190

7.190

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

0026/
No
Estado
de
Pernambuco
4.880.148
3.694.709
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

168.445

Aluno assistido

Unidade

Realiza
da

2.260

Análise Situacional
O que contribuiu para a execução da ação foram os anúncios colocados nos jornais de grande
circulação, bem como o compromisso do gestor maior da instituição que foi fator decisivo com a
implementação do apoio.
O montante destinado no orçamento da união revela-se insuficiente o que obriga o aporte de outras
fontes do orçamento.
Foram assistidos 7190 estudantes que se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade
social, necessitando de vários auxílios para de manterem na UFPE, frequentando os cursos
regularmente. A meta não foi atingida, porém todos os estudantes que solicitaram auxílios e que se
encontravam dentro dos critérios de um salário mínimo e meio de renda familiar per capita foram
atendidos.

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Quadro 10 - Ação vinculada ao programa temático – 6328 - UFPE
Identificação da Ação
6328
Tipo: Atividades
Universidade Aberta e a Distância.
03GA - Ampliação do acesso, da permanência e da taxa de sucesso dos estudantes na
educação superior, em instituições públicas e privadas, inclusive por meio de financiamento
estudantil, com promoção da elevação da eficiência acadêmica, da qualidade, da equidade e
da inclusão, considerando, inclusive, especificidades das populações do campo, indígenas,
quilombolas, afrodescendentes e das pessoas com deficiência.
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

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013

(

) Brasil sem Miséria
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Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco

Dotação
Inicial

Final

42.083

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Despesa
Empenhada

Liquidada

Paga

-

-

-

42.083

-

-

Execução Física da Ação - Metas
Montante

Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0026/ No
Estado de
Pernambuco

Vaga Disponibilizada

Unidade

Previsto

Reprogramado (*)

Realiza
do

4.579

9.167

9.167

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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
0026/
No
Estado
de
Pernambuco
74.536
67.723
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

4.735

Vaga Disponibilizada

Unidade

Realizada

2.750

Análise Situacional
Dentre os cursos previstos houveram diversas situações que impossibilitaram a sua efetivação,
como: aprovação do PPC por todas as instanciais da Universidade; oferta não atingiu o número de
candidatos necessários a execução; relatório final de oferta concluída em aprovação; início do
cursos postergado para 2014 e cursos não financiados pela Capes.
Apesar desses motivos, que modificam a programação inicial, houve o acréscimo da meta física
com a oferta de cursos de especialização e extensão na área de saúde, o que faz a reprogramação
sofrer uma ampliação de mais de em por cento.

Código
Descrição
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Quadro 11 - Ação vinculada ao programa temático – 8282 - UFPE
Identificação da Ação
8282
Tipo: Atividades
Reestruturação e Expansão 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

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

(

) Brasil sem Miséria
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Nº do subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

0026/No
Estado de 50.159.280
Pernambuco
1695/No
Município de
200.000
Recife - PE

Despesa
Final

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Empenhada

Liquidada

Paga

83.974.325 19.731.185

4.139.955

3.913.515

226.440

15.591.230

-

-

-

-

200.000

-

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No
Estado de
Pernambuco
1695/No
Município de
Recife - PE

Montante
Descrição da meta

Unidade de medida

Vaga Disponibilizada

Vaga Disponibilizada

Previsto

Reprogramado (*)

Realiza
do

Unidade

105

94

94

Unidade

1

1

1

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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
0026/No
Estado
de
Pernambuco
30.082.299 17.303.998
65.068
Vaga Disponibilizada
Unidade
1695/No
Município de
Recife - PE
Vaga Disponibilizada
Unidade
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Realiza
da

94

0

Análise Situacional
Localizador: 0026
Os fatores que contribuíram para a execução da ação podem ser atribuídos a criação do curso de
Saúde Coletiva no Centro Acadêmico de Vitória com 60 novas vagas. Ademais ocorreu expansão
no curso de Música do Campus Joaquim Amazonas no Recife com 14 vagas no curso de
Bacharelado em Música (instrumento) e também 20 vagas no curso de Economia no Centro
Acadêmico do Agreste totalizando 94 novas vagas disponibilizadas.
O curso de medicina campus agreste passou a ser ofertado com 80 vagas no vestibular 2014,
embora tenha sido previsto para 2013. Dentre os fatores que podem ter dificultado plenamente a
execução dessa ação foram a complexidade do processo licitatório para aquisição de equipamentos
para o início das atividades do referido curso, assim como a aplicação do decreto no. 7892/2013, e
as restrições a utilização de processos do tipo carona em pregões eletrônicos para realização de
compras.
Localizador: 1695
Entre as dificuldade, por se tratar de equipamentos específicos para a Editora Universitária da
UFPE, precisamos apresentar nota fiscal de outras empresas que houvessem adquirido o
equipamento, nesse caso a Universidade de São Paulo (USP), para subsidiar o processo de
aquisição.
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Foram adquiridas máquinas para o Projeto UFPEBooks, cujo objetivo é o de levar informação e
conteúdo para um número de pessoas cada vez maior.
O portal de e-books da Editora Universitária da UFPE, UFPEBooks, foi lançado no mês de julho de
2013 e já obteve um grande número de acessos. O ambiente virtual foi criado com o intuito
expandir o acesso à informação dos discentes, professores, funcionários da instituição e de toda a
sociedade por meio de publicações acadêmicas e publicações de autores que tenham interesse em
publicar suas obras.
O produto e a métrica para a meta física da ação estão inadequados.
Quadro 12 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 0181 – UFPE
Identificação da Ação
0181
Tipo: Operações Especiais
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis.
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União. Tipo: Programa de Gestão e
manutenção

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual – 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação

Nº do
subtítulo/
Localizador
0026/No
Estado de
Pernambuco

) Sim

Inicial

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Despesa
Final

257.942.600

(

Empenhada

298.714.281

Liquidada

297.938.500

Paga
297.937.783

297.937.783

-

717

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

Montante
Unidade de medida

-

-

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

-

-

-

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

Nº do
subtítulo/
Localizador

-

Descrição da meta

-

-

-

-

-

Realizada

-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/

Quadro 13 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 09HB – UFPE
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

Dotação

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Despesa

(

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2013
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Localizador
0001/
Nacional

Inicial

Final

73.999.815

88.972.053

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

87.096.205

87.096.205

87.096.205

-

-

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

Descrição da meta

Unidade de medida

-

-

Montante
Reprogramado (*)
-

Previsto
-

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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

-

-

-

-

-

-

Realizado
-

Realizada

-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Código
Descrição
Programa

Quadro 14 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 20TP – UFPE
Identificação da Ação
20TP
Tipo: Atividade
Pagamento de Pessoal Ativo da União.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção

Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador

26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

) Brasil sem Miséria

Despesa
Final

0026/ No
Estado de 364.417.346
Pernambuco

(

453.781.462

Empenhada

Liquidada

Paga

449.941.825

449.941.825

449.940.791

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados
1.034

-

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

-

-

-

Previsto
-

Montante
Reprogramado
(*)
-

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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

-

-

-

-

-

-

Realizado
-

Realizada

-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Código
Descrição
Programa
Unidade
Orçamentária

Quadro 15 – Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 2004 – UFPE
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
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(

Ação Prioritária

Nº do subtítulo/
Localizador
0026/ No
Estado de
Pernambuco

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

) Brasil sem Miséria

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados

Despesa

Final

8.897.526

(

Empenhada

9.553.350

9.232.000

Liquidada
8.998.686

Paga
8.998.686

-

233.314

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

0026/ No
Estado de
Pernambuco

Pessoa Beneficiada

Unidade

Previsto
7.221

Montante
Reprogramado
(*)
7221

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
01/01/2013 Liquidado
Cancelado
medida
0026/
No
Estado
de
Pernambuco
1.414
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

2606 – Pessoa
Beneficiada

Unidade

Realizado
6956

Realizada

0

Análise Situacional
Ressarcimento de auxílio saúde, convênio de auto gestão com GEAP e CAPSESP foram fatores que
contribuíram com a execução da ação. Já como fatores que dificultaram a execução da ação
podemos citar os Exames periódicos: dificuldades na realização de convênio com plano de saúde
para realização dos exames periódicos. A metodologia de apuração utilizada foi a do Somatório dos
pagamentos físico de benefícios de Auxílio de Saúde + GEAP + CAPSESP.

Código
Descrição
Programa

Quadro 16 - Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 2010 – UFPE
Identificação da Ação
2010
Tipo: Atividade
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares.
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação.
Tipo: Programa de Gestão e Manutenção

Unidade
Orçamentária
Ação Prioritária

Nº do
subtítulo/
Localizador
0026/ No
Estado de
Pernambuco

26242 – Universidade Federal de Pernambuco
(

) Sim

( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira

Dotação
Inicial

) Brasil sem Miséria

Despesa
Final

360.000

(

Empenhada

400.000

386.247

Liquidada
386.247

Paga
386.247

Restos a Pagar inscritos
2013
Não
Processados
Processados
-

-

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de medida

Previsto

Montante
Reprogramado
(*)

Realizad
o
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0026/ No
Estado de
Pernambuco

Nº do subtítulo/
Localizador

Criança Atendida

Unidade

455

460

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
926 – Criança Atendida

Unidade

448

Realizada
0

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Análise Situacional
A reprogramação não se cumpriu (previsão de 460/mês) porque não ocorreram as contratações
previstas no segundo semestre de 2013, e finaliza menos que o executado no primeiro semestre por
motivo de crianças que atingem a idade de suspensão dos benefícios.
Quadro 17 - Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 2011 – UFPE
Identificação da Ação
2011
Tipo: Atividade
Código
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares.
Descrição
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 ( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2013
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No
Estado de
2.760.000
2.923.000
2.859.176
2.859.176 2.859.176
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Reprogramado
Localizador
medida
Previsto
Realizado
(*)
0026/ No Estado
Pessoa Beneficiada
Unidade
1.278
1.450
1.340
de Pernambuco
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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida
2606 – Pessoa Beneficiada
Unidade
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Realizada
0

Análise Situacional
O Auxilio-Transporte foi reprogramado devido a previsão de nomeações de servidores, fato que não
veio a se concretizar; entretanto houve um registro de acréscimo pouco significativo, mas cuja
origem está na redução de passagens ocorrida ao final do primeiro semestre do ano.
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Quadro 18 - Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 2012 – UFPE
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
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2013
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No
Estado de 16.860.000 22.304.600
22.304.600
22.304.600 22.304.600
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Reprogramado
Localizador
medida
Previsto
Realizado
(*)
0026/ No Estado
Pessoa Beneficiada
Unidade
4.622
4.900
4.794
de 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
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

-

-

-

-

2606 – Pessoa Beneficiada

Unidade

Realizada
0

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Análise Situacional
Ocorreu um pequeno aumento no executado como previsto na reprogramação, porém, não atingiu o
previsto devido a não realização das nomeações programadas para o segundo semestre.
Quadro 19 - Ação vinculada ao programa de gestão e manutenção – 4572 – UFPE
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 ( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2013
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No
Estado de
880.000
880.000
876.679
572.260
464.039
108.221
304.419
Pernambuco
Execução Física da Ação - Metas
Montante
Nº do subtítulo/
Unidade de
Descrição da meta
Localizador
medida
Previsto Reprogramado Realizado
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(*)
0026/ No
Estado de
Pernambuco

Nº do subtítulo/
Localizador

Servidor Capacitado

Unidade

1.200

1200

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013 Liquidado
Cancelado
medida

2079

Realizada

0026/
No
Estado
de
Pernambuco
322.845
154.041
7.332
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

Servidor Capacitado

Unidade

649

Análise Situacional
Fatores que contribuíram: apoio dos gestores; orçamento destinado as ações de capacitação; a
própria legislação que prevê recompensas financeiras; a quantidade variável de cursos e eventos
disponibilizados.
Fatores que dificultaram: carência de infraestrutura (salas de aula específicas para treinamento;
automóvel próprio para o setor de capacitação); fluxo de processos de pagamento.
Com base nas avaliações dos cursos os servidores capacitados informam que suas performances no
trabalho melhoraram.
Quadro 20 – Ação vinculada as operações especiais – 00G5 – UFPE
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
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim
( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2013
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0001/
223.448
223.448
Nacional
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
Valor em
Valor
Valor
Unidade de
Descrição da Meta
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

Nº do subtítulo/
Localizador

-

-

-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

-

-

-

Realizada

-
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Quadro 21 - Ação vinculada as operações especiais – 0005 – UFPE
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 ( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
Nº do
2013
subtítulo/
Não
Localizador
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0026/ No
Estado de
2.944.519
2.724.100
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
Valor em
Valor
Valor
Unidade
Descrição da Meta
Realizada
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
de medida
Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.
Nº do
subtítulo/
Localizador

Quadro 22 - Ação vinculada as operações especiais – 0716 – UFPE
Identificação da Ação
0716
Tipo: Operações Especiais
Código
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos.
Descrição
0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.
Programa
Tipo: Operações Especiais
26242 – Universidade Federal de Pernambuco
Unidade Orçamentária
( ) Sim ( X ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
Ação Prioritária
Lei Orçamentária Anual - 2013
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar inscritos
Dotação
Despesa
2013
Nº do subtítulo/
Localizador
Não
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
0001/ Nacional
400.000
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
Unidade
Valor em
Valor
Valor
Descrição da Meta
de
01/01/2013
Liquidado
Cancelado
medida

Nº do subtítulo/
Localizador

-

-

-

Fonte: DAP, DOF, SIAFI Gerencial e SIMEC.

-

-

-

Realizada

-
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2.2.1.2 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS

Código
Título
Iniciativa

Quadro 23 – Ação vinculada ao programa Brasil Escolarizado – 8429 – UFPE
Identificação da Ação
8429.26242.0026
Tipo:
Formação Inicial e Continuada a Distância

Contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas
condições de acesso e permanência
Código:
Código:
1061- Brasil Escolarizado
Tipo: Finalístico
26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
55.341
1.632
4.671
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

O quadro 23 refere-se a ação intitulada “Formação Inicial e Continuada a Distância, que visa
contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando equidade nas condições de
acesso e permanência. A execução orçamentária e financeira a título de Restos a Pagar não
influenciou a meta física anteriormente realizada.

Código
Título
Iniciativa

Quadro 24 – Ação vinculada ao programa Brasil Universitário – 11I0 – UFPE
Identificação da Ação
11I0.26242.0026
Tipo:
REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

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
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
01/01/2013
medida
6.659.691
4.537.578
87.639
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial

A ação evidenciada no quadro 24 trata da readequação da infraestrutura da Universidade Federal de
Pernambuco com a utilização dos recurso do REUNI e por se tratar de uma ação que envolve
recursos com obras, por exemplo, para ampliação de núcleos, construções de laboratórios, entre
outros espaços que visam a ampliação, com qualidade, das vagas para o acesso ao ensino de
graduação, à pesquisa e à extensão, observaremos no quadro que esta ação ainda continua em
execução no exercício de 2013,apesar de tratar-se de ações referente a anos anteriores. A execução
orçamentária e financeira não influenciou a meta física prevista.

76

Código
Título
Iniciativa

Quadro 25 – Ação vinculada ao programa Brasil Universitário – 1H71 – UFPE
Identificação da Ação
1H71.26242.0101
Tipo:
Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste

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.
Objetivo
Código:
1073 - Brasil Universitário Tipo:
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim (x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
6.714.009
3.355.336
391.158
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial

A ação evidenciada no quadro 25 trata da expansão do Ensino Superior, especificamente para a
implantação do Campus do Agreste e por se tratar de uma ação que envolve recursos com obras, por
exemplo, para construção de salas, laboratórios, entre outros espaços que visam a implantação do
campus do Agreste em Caruaru, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação Superior de
Graduação e de Pós-Graduação, observa-se no quadro que esta ação ainda continua em execução no
exercício de 2013, apesar de tratar-se de ações referente a anos anteriores. A execução orçamentária
e financeira não influenciou a meta física prevista.

Código
Título
Iniciativa

Quadro 26 – Ação vinculada ao programa Brasil Universitário – 1H72 – UFPE
Identificação da Ação
1H72.26242.0101
Tipo:
Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão

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.
Objetivo
Código:
1073 - Brasil Universitário Tipo: Finalístico
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim ( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
272.386
82.928
36.237
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial

A ação evidenciada no quadro 26 intitulada “Expansão do Ensino Superior – Campus de Vitória de
Santo Antão”, tinha como objetivo 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,
bem como a realização atividades de Extensão e desenvolver de pesquisas. A execução
orçamentária e financeira a título de Restos a Pagar não influenciou a meta física anteriormente
realizada.
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Código
Título
Iniciativa

Quadro 27 – Ação vinculada ao programa Brasil Universitário – 6368 – UFPE
Identificação da Ação
6368.26242.0190
Tipo:
Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais de Ensino

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com
vistas a disseminar o conhecimento
Código:
1073 - Brasil Universitário Tipo: Finalístico
26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim (x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
12.833
0,00
12.833
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

No quadro 27, que trata da ação que visa ampliar o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à
extensão, com vistas a disseminar o conhecimento, observa-se que todos os valores inscritos em
Restos a Pagar não processados foram cancelados no exercício de 2013.
Quadro 28 – Ação vinculada ao programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica –
4006
Identificação da Ação
4006.26242.0026
Tipo:
Código
Funcionamento
de
Cursos
de
Pós-Graduação
Título
Iniciativa
Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade,
capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de
conhecimento pautada em regras curriculares.
Objetivo
Código:1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim (x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
18.964
0,00
11.414
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial

No quadro 28, que trata da ação que visa formar profissionais de alta qualificação para atuar nos
diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional,
com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares, observa-se que no exercício de
2013 foi cancelado o montante de R$ 11.414 inscrito em Restos a Pagar não processados.
Quadro 29 – Ação vinculada ao programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica – 8667

Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
8667.26242.0026
Tipo:
Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e
tecnológica e a publicação de sus resultados.
Código:
1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Programa
Tipo:
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
Objetivo
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) Sim (x ) Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
22.567,60
230,00
0,00
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial
Ação Prioritária

(

A ação evidenciada no quadro 29 tinha como objetivo assegurar a manutenção dos meios que
concorram para o fomento da pesquisa científica e tecnológica e a publicação de seus resultados. Os
valores inscritos em Restos a pagar tratam-se de recursos destinados à pesquisas aprovadas na
PROPESQ.
Quadro 30 – Ação vinculada ao programa Qualidade na Escola – 6333 – UFPE

Código
Título
Iniciativa

Identificação da Ação
6333.26242.0026
Tipo:
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da
Educação Básica

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.
Objetivo
Código: 1448 - Qualidade na Escola
Tipo:
Programa
Unidade Orçamentária 26242-Universidade Federal de Pernambuco
( ) Sim
( x )Não
Caso positivo: ( )PAC
( ) Brasil sem Miséria
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
01/01/2013
medida
333.24
0,00
333,24
Fonte: SIMEC e SIAFI gerencial

No quadro 30, que trata da ação intitulada “Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada
de Professores e Profissionais da Educação Básica”, observa-se que no exercício de 2013 todos os
valores inscritos em Restos a Pagar não processados foram cancelados.
2.3

Informações sobre Outros Resultados da Gestão

Nos últimos anos uma série de rankings nacionais e internacionais de universidades são divulgados
e funcionam como uma espécie de selo de qualidade para instituições que se dedicam ao ensino
superior.
Na produção de índices para construir rankings de universidades, as metodologias são mais
variadas, mas o produto é o mesmo: números representando características específicas de uma
instituição social complexa de alta relevância para a sociedade. Quando se trata de elencar
instituições, esses números têm a conveniência de tornar a comparação facilmente compreensível,
mas respondem a um procedimento via de regra muito pouco confiável e nem sempre são
reveladores dos objetivos que norteiam sua construção. A aplicação dessa metodologia para a
produção de listas ou rankings de universidades obedece, em geral, a um propósito muito claro das
instituições que estabelecem a metodologia para a obtenção dos números ou postos correspondentes
a cada universidade e que não aparecem de forma transparente para seus possíveis usuários
externos.
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Todo ranking parte de pressupostos em cujas bases repousam as afirmações sobre o que são as
melhores, as medianas e as piores. Apesar de todas as críticas que podemos fazer a esse conceito de
hierarquização não podemos esquecer que as universidades são públicas ou atuam, quando privadas,
sob concessão do Estado Brasileiro e é legítimo que a sociedade tenha referências de qualidade
sobre as instituições que ela mantém. Ademais é importante para ações de políticas públicas, para
ações de regulação do estado e para redefinição de rumos das próprias instituições. Poderíamos citar
inúmeros motivos para a avaliação e também para essa busca de Ranking. É certo que a avaliação é
incontestável, já o ranking nem tanto.
A seguir são apresentados os resultados da analise dos seguintes rankings: o IGC do INEP/MEC, o
RUF e o SIR.
2.3.1

O IGC do INEP/MEC

O Índice Geral de Cursos (IGC) produzido pelo INEP/MEC é uma média ponderada dos conceitos
dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição. Para ponderar os conceitos, utiliza-se a
distribuição dos alunos da IES entre os diferentes níveis de ensino (graduação, mestrado e
doutorado).
O IGC é utilizado, entre outros elementos e instrumentos, como referencial orientador das
comissões de avaliação institucional.
O conceito da graduação é calculado com base nos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC), e o
conceito da pós-graduação é calculado a partir de uma conversão dos conceitos fixados pela
CAPES. O IGC varia desde 0 a 500 e é classificado em faixas de 1 a 5. A última divulgação dos
valores do IGC das IES foi no final do ano 2013 com referência ao ano 2012.
Pode-se dizer que, de uma forma geral, que nesta avaliação a UFPE vem mantendo nos últimos
anos o conceito 4, mostrando o Índice Geral de Curso (IGC) contínuo, entre 2010 e 2012, ficando
na 6a posição nos anos 2010 a 2012, conforme ilustram os dados do Quadro 86.

Quadro 31 – Índice Geral de Cursos-IGC e a posição das Universidades melhores colocadas, dentre as 16 maiores IFES.
2010/2012
IGC 2010
Sigla

Valor

IGC 2011

Posição

Valor

IGC 2012

Posição

Valor

Posição

UFRGS

4,3

1

4,28

1

4,28

1

UFMG

4,25

2

4,14

2

4,1

2

UNB

3,91

4

3,88

3

3,88

3

UFRJ

4,01

3

3,85

4

3,84

4

UFRN

3,49

8

3,66

5

3,68

5

UFPE

3,69

6

3,55

6

3,53

6

UFPR

3,71

5

3,54

7

3,53

7

UFC

3,4

9

3,52

8

3,52

8

UFPB

3,28

11

3,41

9

3,37

9

UFBA

3,33

10

3,33

11

3,35

10

UFF

3,5

7

3,38

10

3,3

11

UFS

2,74

14

2,99

12

3

12
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UFPA

2,76

13

2,96

14

2,93

13

UFPI

2,83

12

2,98

13

2,9

14

UFAL

2,72

15

2,81

15

2,85

15

16

2,69

16

2,72

16

UFAM
2,68
Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE

Os dados apresentados no Quadro 87contem os valores das variáveis utilizadas no cálculo do IGC
nos anos de 2010 a 2012 de onde se pode ressaltar que o IGC- faixa da UFPE no período analisado
permaneceu inalterado no valor 4.

Quadro 32 – Evolução dos dados que compõem o IGC da UFPE – 2010/2012
2012
Indicador
2010
2011
G - Conceito médio da Graduação

3,109

2,888

2,924

M - Conceito médio do Mestrado

4,283

4,246

4,203

D - Conceito médio do Doutorado

2,657

2,65

2,655

α - Porcentagem de graduandos no total
da IES (em termos de graduando
equivalente)

0,574

0,575

0,594

β - Porcentagem de mestrandos no total
da Pós-Graduação da IES (em termos de
graduando equivalente)

0,591

0,576

0,543

IGC contínuo

3,69

3,553

3,534

IGC faixa

4

4

4

Posição entre todas as universidades
públicas segundo o IGC

20

28

26

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE

2.3.2 O ranking da Folha-RUF
O Ranking Universitário Folha busca medir a qualidade das instituições de ensino superior
brasileiras,
em
suas
diferentes
missões,
partindo
de
metodologias
utilizadas em rankings internacionais, mas com adaptações para o cenário nacional.
A primeira publicação deste ranking foi em 2012 e, em 2013 o RUF se
apresentou dividido em duas vertentes. Uma analisa as 192 universidades do país como um todo,
e na outra vertente, são avaliados 30 cursos de graduação, independentemente se são
oferecidos por
universidades, centros universitários ou faculdades (as diferentes
segmentações
definidas
pelo
Ministério
da
Educação).
As
duas
últimas
modalidades são mais voltadas para o ensino do que para a produção científica. No caso da UFPE
foram avaliados 29 cursos.
O ranking utiliza cinco indicadores distintos com os seguintes pesos: ensino(peso 32),
pesquisa)peso 40), inovação(4), internacionalização(6) e Inserção no merc ado(18)
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Os dados apresentados no Quadro 4.6 revelam que a UFPE se manteve na 10a posição neste ranking
nos anos 2012 e 2013, ficando em 2013 na 6a posição no indicador de mercado(pesquisa do
DATAFOLHA com 1631 responsáveis pelo setor de recursos humanos de empresas que contratam
egressos dos 30 cursos avaliados) e na 8a posição nos indicadores de ensino(pesquisa com 464
professores avaliadores do INEP, percentual de professores com doutorado, percentual de
professores em dedicação exclusiva, e a nota do ENADE), e inovação(pedidos de patente no
INPI).
Cabe
destacar
a
posição
relativamente
ruim(34a)
no
indicador
internacionalização(publicações internacionais que citam a UFPE, co-autoria internacional,
percentual de professores estrangeiros).

Quadro 33 – Posição das Universidades Brasileiras no ranking da Folha 2012/2013
Posição
Ano 2013
2012

IES

posição

Ensino

Pesquisa

Mercado

Inovação

Internacionali
zação

Nota

USP

1º

1º

3º

1º

1º

1º

2º

96.89

UFRJ

3º

2º

4º

4º

2º

4º

3º

95.64

UFMG

2º

3º

2º

6º

4º

3º

7º

94.9

UFRGS

4º

4º

1º

5º

11º

5º

21º

94.58

UNICAMP

5º

5º

7º

2º

11º

2º

6º

94.27

UNESP

6º

6º

9º

6º

9º

7º

23º

91.76

UFSC

9º

7º

6º

8º

16º

9º

8º

91.7

UNB

8º

8º

5º

11º

11º

12º

5º

91.65

UFPR

7º

9º

10º

10º

16º

6º

13º

90.1

UFPE

10º

10º

8º

14º

6º

8º

35º

89.21

UNIFESP

14º

11º

16º

3º

43º

20º

11º

88.01

UFSCAR

17º

12º

12º

9º

57º

13º

22º

85.66

UERJ

11º

13º

32º

13º

6º

38º

12º

85.04

UFSM

20º

14º

11º

16º

43º

23º

32º

84.82

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE

2.3.3 O ranking do SIR
No ano 2013 a UFPE teve 5.429 artigos indexados na Scopus sendo a décima universidade do
Brasil no ranking de produção acadêmica da Scopus, ranking criado pela Scimago Institutions
Rankings (SIR), a primeira do Norte/Nordeste, a 547ª posição mundial e a 17ª colocação na
América Latina, em número de publicações de artigos científicos indexados pela Scopus, entre os
anos de 2007 e 2011.
No ranking divulgado em 2012, a UFPE contabilizou 4.807 artigos e ficou com a 576ª posição
mundial e 18ª posição latino-americana. Na comparação com os dados de 2012, a UFPE subiu uma
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posição.
De 2009 (primeiro ano de divulgação do ranking) até 2013, houve aumento de 68,8% no número de
publicações da UFPE na base Scopus, passando de 3.216 para os atuais 5.429. Também neste
intervalo, a UFPE subiu 77 posições no ranking mundial (da 624ª para 547ª colocação) e duas
posições na América Latina (de 19ª para 17ª).
O SIR World Report 2013 analisou cinco anos de produção científica das instituições de pesquisa e
de ensino superior de todo o mundo que publicaram, em 2011, pelo menos cem trabalhos científicos
indexados na Scopus (é uma das maiores bases de dados científicos do mundo, englobando mais de
20 mil periódicos especializados).
Para a análise comparativa apresentada neste relatório foram considerados os dados das maiores
Universidades do Brasil e, desconsiderados trabalhos feitos por academias de ciência, hospitais,
fundações e centros nacionais de pesquisa.
Os resultados ilustrados nas Figuras 8.1 e 8.2 a seguir revelam que:
 No Brasil a UFPE ocupa 10a posição, tendo superado a UnB neste ano de 2013;
 A USP apresenta um quantitativo de produção muito superior as demais instituições
chegando a próximo de 50.000 no ano 2013, referente ao período 2009/2013(Figura
8.1);
 Sem considerar a USP, os dados apresentados no Gráfico 2 revelam que a tendência
de crescimento da produção da UFPE é semelhante a das demais universidades
analisadas, tendo atingido 5429 artigos em 2013.

Figura 2 – SIR Ranking das maiores Universidades do Brasil – 2009/2013
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Figura 3 – SIR Ranking das maiores Universidades do Brasil (sem a USP) – 2009/2013

Como o ranking da SIR se refere apenas a produção científica o mesmo está apresentado com mais
detalhes no capítulo 8- Pesquisa e Inovação, deste relatório.
Os dados apresentados no Quadro 2.6 revelam que no período 2012 a 2013 a UFPE melhorou sua
posição no mundo(ganhou 29 posições), na América Latina e no Brasil(ganhou uma posição),
figurando na 10a posição no Brasil, sendo a melhor do N/NE.

Quadro 34 – Posição da UFPE no ranking do SIR World Report – 2012/2013
Abrangência
2012
2013
Brasil
11
10
América Latina
18
17
Mundo
576
547
Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE

3

ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1

Estrutura de Governança

A Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal de Pernambuco é o órgão de
assessoramento, 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 nº 3.591/2000. A Auditoria Interna tem ainda 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.
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A IN/SFC-MF Nº 01, de 6 de abril de 2001, em seu capítulo X, trata das atividades específicas das
Unidades de Auditoria Interna das Entidades da Administração Indireta, e define Auditoria Interna
como um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, que funciona por meio de
acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas
para os desvios gerenciais da entidade à qual está vinculada.
O art. 3º do regimento Interno da Auditoria da UFPE determina que esse órgão tem por finalidade o
trabalho de caráter preventivo e consultivo, objetivando assegurar:
I – a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da
Instituição, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade;
II – a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis,
observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade;
III – aos ordenadores de despesas a orientação necessária para racionalizar a execução da receita e
despesa, com vistas à aplicação regular e a utilização adequada de recursos e bens disponíveis;
IV – aos órgãos responsáveis pela administração, planejamento, orçamento e programação
financeira, informações oportunas que permitam aperfeiçoar essas atividades.
A Administração da UFPE é exercida pela Reitoria em parceria com o Conselho Universitário,
grupo formado por outros dois conselhos específicos, o de Administração e o Coordenador de
Ensino, Pesquisa e Extensão. Junto a essas duas estruturas estão Conselho de Curadores, órgão de
fiscalização econômica e financeira da Universidade.
A UFPE estrutura-se em 106 Unidades Gestoras de acordo com a área de conhecimento, agregandose ainda a sua estrutura 09 (nove) Órgãos Suplementares e 02 (duas) Unidades Descentralizadas
(Caruaru e Vitória).
As atividades fins da Instituição são constituídas de ensino, pesquisa, extensão e assistência,
serviços esses prestados, preferencialmente, no estado de Pernambuco e na região Nordeste.
A UFPE tem por missão “contribuir para transformar a sociedade, produzindo conhecimento e
oferecendo uma educação cada vez melhor, permanentemente adaptada ao saber contemporâneo e à
realidade social, econômica e cultural do Nordeste e do Brasil”.
3.2

Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

A análise dos resultados obtidos através do preenchimento do “Quadro A.9.1 – Estrutura de
Controles Internos da UJ” por 21 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 31, verificamos que a média final ficou em torno de
3,2 em todos os aspectos, em uma escala que vai de 1 a 5, significando que a UFPE atende de forma
“Neutra” os requisitos de controle interno avaliados, segundo os critérios da Portaria TCU
277/2010. Nos aspectos de “Ambiente 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 três aspectos: “Avaliação de
Risco; Procedimentos de Controle; e Monitoramento”, os gestores avaliaram abaixo dos 50%, o que
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caracteriza um parcialmente válido ou neutro no contexto da UJ. Os resultados de cada item do
Controle interno estão apresentados no Quadro 32.
Quadro 35 – Média das avaliações dos aspectos do sistema de controle interno

Aspectos do Sistema de
Controle Interno
Ambiente de controle

Mínimo
1,6

Máximo
5,0

Avaliação de Risco

1,1

Procedimentos de Controle

Média
3,5

%Válido
58,2

4,9

3,0

38,1

1,0

5,0

3,3

48,8

Informação e Comunicação

1,4

5,0

3,4

50,5

Monitoramento

1,0

5,0

3,1

39,7

Fonte: Auditoria Interna – UFPE

Quadro 36 – Média 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 mitigálos.
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.

Mínimo

Máximo

Média

% Válido

1

5

4,1

85,7

2

5

3,3

42,9

2

5

3,6

61,9

1

5

2,8

47,6

1

5

3,1

47,6

1

5

3,0

42,9

2

5

3,7

57,1

2

5

3,8

71,4

2

5

3,7

66,7

1

5

3,3

47,6

2

5

3,1

42,9

1

5

2,8

33,3

1

4

2,6

28,6

1

5

2,7

19,0
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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 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

3.3

1

5

2,6

33,3

1

5

2,2

14,3

1

5

3,9

66,7

1

5

3,5

57,1

1

5

3,1

47,6

1

5

3,2

47,6

1

5

3,3

47,6

1

5

3,5

52,4

2

5

3,6

52,4

2

5

3,5

52,4

1

5

3,3

47,6

1

5

3,2

52,4

1

5

3,1

47,6

1

5

2,9

28,6

1

5

3,1

38,1

1

5

3,4

52,4

Sistema de Correição

Os servidores da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE são regidos pela Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.
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A conduta dos servidores desta IFES obedece ao disposto no art. 37 da Constituição, bem como nos
arts. 116 e 117 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, orienta a conduta do servidor em
consonância com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 e no Regimento Geral da UFPE.
A apuração de toda transgressão disciplinar, entendida como toda a ação praticada pelo servidor
civil contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico, ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações ou que afete a honra pessoal é feita com base nas legislações acima citadas. A aplicação
da punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e tem em vista o benefício educativo ao
punido e à coletividade a que ele pertence.
As atividades de correição relacionadas aos Servidores Civis processam-se por intermédio da PróReitoria 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,
Antônio Sabino de Araújo Filho, chefe do serviço, e Soraya Liberalquino Melo, 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 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;
...
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:
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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.
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.
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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.
Base normativa que regulamenta a atividade de correição no âmbito do UFPE:









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.

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) 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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3.4

Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU

A UFPE está em consonância com os preceitos contidos nos Arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24
de julho de 2007, uma vez que possui registradas todas as informações relativas aos processos
disciplinares no CGU-PAD. Ainda não foi registrada a totalidade dos processos anteriores a
assinatura da referida Portaria, em função da ausência de pessoal no setor para fazer face a essa
demanda. O setor tem priorizado o registro dos novos processos. Até o final do exercício de 2014,
todas as informações serão registradas no sistema.
3.5
Indicadores para Monitoramento e Avaliação do Modelo de Governança e Efetividade
dos Controles Internos
Quadro 37 – Indicadores de avaliação pelos gestores dos controles internos

TOTAIS
Ambiente de Controle
Avaliação de Risco
Procedimentos de Controle
Informação e Comunicação
Monitoramento
GERAL
Fonte: Auditoria Interna da UFPE

2011
35,4
32,6
15,7
19,9
11,6
115,2

2012
33,2
30,9
14,5
17,3
10,9
106,8

%
-6,21%
-5,21%
-7,64%
-13,07%
-6,03%

2013
31,1
26,7
13,1
16,7
9,4
97

%
-6,33%
-13,59%
-9,66%
-3,47%
-13,76%

4

TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1

Execução das despesas
4.1.1 Programação
Quadro 38 – 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

698.614.556,00

-

171.986.384,00

Suplementares

151.108.035,00

-

45.067.713,00

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

- 6.152.229,00

-

- 1.386.570,00

-

-

-

Dotação final 2013 (A)

843.570.362,00

-

215.667.527,00

Dotação final 2012(B)

738.777.740,00

-

173.199.822,00

Variação (A/B-1)*100

14,18

-

24,51

CRÉDITOS

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Grupos de Despesa Capital
Origem dos Créditos Orçamentários
DOTAÇÃO INICIAL

4 – Investimentos
48.110.327,00

5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização
da Dívida
-

9 - Reserva
de
Contingênci
a
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81.381.022,00

-

Abertos

-

-

Reabertos

-

-

Abertos

-

-

15.870.109,00

-

- 15.870.109,00

-

CRÉDITOS

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Reabertos

Créditos Cancelados

-

Outras Operações
Dotação final 2013 (A)

129.491.349,00

Dotação final 2012(B)

129.533.056,00

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

- 0,03

-

-

-

-

-

-

4.1.1.1 Análise Crítica
O valor inicialmente aprovado para o Orçamento de 2013 da Universidade Federal de Pernambuco
foi de R$ 918.711.267,00, finalizando o exercício de 2013 com uma dotação no montante de R$
1.188.729.238,00. 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.
O Projeto Orçamentário de 2013 para a UFPE teve um acréscimo de R$ 500.000,00 em capital,
referente a 03 (três) emendas parlamentares individuais, porém, uma das emendas, no valor de R$
150.000, indevidamente alocada no orçamento da nossa instituição/UFPE, pois foi destinada à
Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco – UPE . Quanto às demais
emendas, estas foram programadas na ação 8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (R$ 350.000,00).
Quanto aos Créditos Adicionais houve uma suplementação no valor total de R$ 277.556.770,00
sendo 71% desse crédito adicional foi destinado às despesas correntes e o restante para despesas de
capital. Apenas 5% dessa suplementação corresponde a recursos próprios arrecadados nos
exercícios anteriores. O Decreto de 23 de janeiro de 2013 reabre o crédito extraordinário editado no
exercício de 2012, através da MP nº 598/2012, no valor de R$ 15.870.109,00, relativo à antecipação
das despesas de capital contidas no PLOA 2013, não aprovados até aquele momento pelo
Congresso Nacional. No entanto, as dotações contidas no decreto de reabertura foram bloqueadas
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG em conta específica, e só seriam
disponibilizadas para execução apenas nos casos de relevante necessidade. O prazo para aprovação
da MP pelo Congresso Nacional encerrou-se em 03/06/2013. Assim, o saldo não empenhado até
aquela data deveria ser cancelado. No entanto, a Secretaria de Orçamento Federal - SOF orientou os
órgãos para que a despesa executada à conta do crédito extraordinário reaberto fosse estornada a
fim de que empenhos, liquidações e pagamentos fossem registrados à conta de dotações autorizadas
por meio da LOA 2013, sendo posteriormente cancelado em seu valor total.
Houve remanejamentos/cancelamentos de créditos no valor de R$ 23.408.908,00, dos quais 68%
são relativos aos créditos extraordinários, conforme comentado acima e o restante estavam
destinados às ações: 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatórios);
0716 - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos; 4002 - Assistência ao Estudante
de Ensino Superior; 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União; e 2004 - Assistência Médica e
Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.
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Os valores empenhados pela UFPE, referente à LOA de 2013, corresponderam a 89% da dotação
autorizada final (dotação inicial acrescida dos créditos), o que totalizou R$ 1.061.559.166,00, a qual
inclui as despesas com pessoal ativo e encargos, previdência, sentenças judiciais, assistência
estudantil, assistência aos servidores e seus dependentes, despesas com manutenção.
No tocante ao orçamento não executado no exercício em análise (11%), observa-se que parte
decorreu de descentralização de crédito no valor de R$ 221.542,00; R$ 350.000,00 provenientes de
emendas parlamentares individuais, as quais permaneceram bloqueadas; R$ 2.947.548,00
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 2013 e dos créditos adicionais.
Como limitações para que houvesse o empenho integral da dotação orçamentária, destacam-se
também a não realização da arrecadação de recursos próprios. A previsão de arrecadação de
recursos próprios financeiros (280), não financeiros (250) e de convênios de prestação de serviços
celebrados com as esferas estadual/municipal e instituições privadas (281) foi estimada no valor
total de R$ 24.103.693,00, cuja dotação foi suplementada pelo Excesso de Arrecadação do
Exercício Corrente, no valor de R$ 9.333.933,00, sendo R$ 8.073.826, na fonte 250 e R$
1.260.107,00, na fonte 280, totalizando R$ 33.437.626,00. Deste montante, houve a realização de
R$ 23.939.974,00, correspondendo a 72%, distribuído da seguinte forma: 68% da estimativa com
recursos próprios não financeiros foi arrecadada; 23% com recursos de convênios e 107% com
recursos próprios financeiros.
4.1.2 Movimentação de Créditos Interna e Externa
Quadro 39 – Movimentação interna por grupo de despesa
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG
Despesas Correntes
Origem da
Classificação da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Movimentação Concedente
ação
Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
Concedidos
Recebidos
UG
Despesas de Capital
Origem da
Classificação da
6–
4–
5 – Inversões
Movimentação Concedente
ação
Recebedora
Amortização
Investimentos Financeiras
da Dívida
Concedidos
Recebidos
Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Despesas Correntes
Origem da
Classificação da
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Movimentação Concedente
ação
Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
153080
153094
ATIVIDADE
103.071,89
Concedidos
Recebidos
UG
Despesas de Capital
Origem da
Classificação da
6–
4–
5 – Inversões
Movimentação Concedente
ação
Recebedora
Amortização
Investimentos Financeiras
da Dívida
153080
153094
ATIVIDADE
216.071,48
Concedidos
Recebidos
Fonte: DOF/ PROPLAN - UFPE
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Origem da
Movimentação
Concedidos
Recebidos

Origem da
Movimentação

Quadro 40 – Movimentação orçamentária externa por grupo de despesa
UG
Despesas Correntes
1 – Pessoal e
2 – Juros e
3 – Outras
Classificação da ação
Concedente Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
153080
153103
221.541,67
247.250,00
533014
153080 04127202920WQ0020
330.410,25
530012
153080 06182204020N20001
113.926,35
257001
153080 10121201586480001
477.246,82
254420
153080 10122211520000033
8.251.892,73
257001
153080 10128201520YD0001
2.265.140,00
257001
153080 10301201587300001
2.000.000,00
257001
153080 10302201587210001
5.000,00
257001
153080 10303201565160001
906.000,00
257001
153080 10303205586360001
122.356,10
253002
153080 10304201587190001
383.771,35
257001
153080 10305201520YJ0001
216.810,51
255000
153080 10541201520K20001
645.921,97
254420
153080 10571201583150001
93.122,80
344002
153080 12122210920000026
80.833,00
158146
153080 12128210945720022
13.009,32
344002
153080 12128210945720026
744,28
153037
153080 12128210945720027
900,00
153031
153080 12128210945720035
3.613,38
153064
153080 12128210945720043
210.000,00
344002
153080 12128210962940026
4.838,56
150014
153080 12306210920120053
12363203163580001
174.600,00
152734
153080
49.996,20
153355
153080 12363203163580025
4.606.342,09
154003
153080 12364203204870001
5.000,69
154419
153080 12364203220RK0017
13.499,63
153103
153080 12364203220RK0024
139.049,25
153165
153080 12364203220RK0026
8.562,35
153037
153080 12364203220RK0027
1.241,40
153046
153080 12364203220RK0032
12364203220RK0033
1.488,85
154034
153080
1.242,23
153163
153080 12364203220RK0042
1.531.010,10
152734
153080 12364203240050001
5.853,50
153165
153080 12364203282820026
1.200,00
154046
153080 12364203282820031
116.940,30
152734
153080 12366203085260001
224.741,02
154003
153080 12368203020RJ0001
1.305.312,15
153173
153080 12368203020RQ0001
1.238.000,00
340028
153080 13391202720ZH0001
247.600,00
340028
153080 13392202720ZG0001
292.112,44
200246
153080 14422206020R90001
7.724,80
560003
153080 15126205420NP0001
143.928,42
240101
153080 19122210620000001
460.000,00
240101
153080 19571204620UV0001
80.000,00
240101
153080 19572202120V60001
35.190,00
240101
153080 19573202167020001
3.063.696,03
323031
153080 19753202141560001
2.400,00
180002
153080 27812203520JP0001
TOTAL RECEBIDO EXTERNO CUSTEIO
30.129.518,87
UG
Despesas de Capital
Classificação da ação
4–
5 – Inversões
6–
Concedente Recebedora
Investimentos Financeiras Amortização
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da Dívida
Concedidos
Recebidos

257001
255000
257001
154003
152734
530013
530013
393003
180002

153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080
153080

10128201520YD0001
10541201520K20001
10572205520K70001
12364203220GK0001
12364203282820026
18544205112EP0020
18544205159000020
26121212620UA0001
27811203514TP0001

TOTAL RECEBIDO EXTERNO CAPITAL
Fonte: DCCAc/ PROPLAN – UFPE

1.448.549,10
16.618,97
2.988.573,60
3.239.866,92
300.000,00
158.595,82
249.794,80
1.850.116,11
3.213.524,22
13.465.639,54

4.1.3 Realização da despesa
4.1.3.1

Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores
Executados Diretamente pela UJ

Quadro 41 – Despesas por modalidade de contratação – créditos originários – valores executados diretamente pela UJ
(UFPE)
Unidade Orçamentária: UFPE
Modalidade de Contratação

Código UO: 26242
Despesa Liquidada
2013

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

2012

UGO:
Despesa paga
2013

2012

50.607.069,62

32.788.081,58

41.251.340,13

32.458.323,11

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

2.187.555,67

992.438,30

1.649.159,47

992.438,30

c)

Concorrência

1.334.522,03

1.608.467,14

1.273.146,64

1.608.467,14

d)

Pregão

47.084.991,92

30.187.176,14

38.329.034,02

29.857.417,67

e)

Concurso

Contratações Diretas (h+i)

8.064.326,09

6.970.443,60

5.790.896,08

6.925.313,57

h)

6.010.199,06

5.485.430,95

4.502.402,57

5.440.300,92

2.054.127,03

1.485.012,65

1.288.493,51

1.485.012,65

194.771,88

130.193,13

194.771,88

130.193,13

194.771,88

130.193,13

194.771,88

130.193,13

Pagamento de Pessoal (k+l)

837.500.496,24

733.860.285,14

837.493.569,54

733.360.691,82

k)

834.975.812,55

732.365.551,53

834.974.777,93

731.866.586,07

2.524.683,69

1.494.733,61

2.518.791,61

1.494.105,75

66.979.335,67

45.957.163,83

66.272.814,20

45.701.934,05

963.345.999,50

819.706.167,28

951.003.391,83

818.576.455,68

f) Consulta
g) Regime Dif. de
Contratações Públicas
2.

Dispensa

i) Inexigibilidade
3.
Regime
de
Execução
Especial
j)
4.

l)

Suprimento de Fundos
Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

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

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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4.1.3.2

Despesas por Grupo e Elementos de Despesa – Créditos Originários – Valores Executados Diretamente pela UJ
Quadro 42 - Despesas por grupo e elemento de despesa – créditos originários – valores executados diretamente pela UJ (UFPE)

Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

UGO: 153080 UFPE

Código UO: 26242

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2013

1. Despesas de Pessoal
11 - VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
01 - APOSENT.RPPS,
RESER. REMUNER. E
REFOR.MILITAR
13 - OBRIGACOES
PATRONAIS
Demais elementos do
grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida
3. Outras
Despesas
Correntes
39 - OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ
18 - AUXÍLIO
FINANCEIRO A
ESTUDANTES
46 - AUXILIOALIMENTACAO
Demais elementos do
grupo

Liquidada
2012

2013

RP não processados
2013
2012

2012

Valores Pagos
2013
2012

834.976.529,81

732.365.551,53

834.975.812,55

732.365.524,53

717,26

- 834.974.777,93

731.866.586,07

427.173.060,92

362.944.530,58

427.173.060,92

362.944.503,58

-

- 427.173.060,92

362.944.530,58

213.625.991,63

190.546.789,27

213.625.991,63

190.546.789,27

-

- 213.625.991,63

190.546.789,27

90.612.219,84

79.325.282,70

90.612.219,84

79.325.282,70

-

-

103.565.257,42

99.548.948,98

103.564.540,16

99.548.948,98

717,26

-

-

-

-

-

164.184.475,19

133.412.737,20

116.519.626,33

75.844.820,23

65.067.242,81

70.015.834,06

39.262.806,43

37.204.546,57

23.972.052,27

21.506.527,03
40.406.158,78

90.611.185,22

78.826.317,24

- 103.564.540,16

99.548.948,98

-

-

-

47.664.848,86

57.567.916,97 107.692.535,86

75.660.106,67

31.642.435,39

25.804.436,38

38.373.398,67

33.397.933,93

31.605.314,68

25.006.651,48

13.698.357,41

12.197.895,09

10.273.694,86

24.868.103,77

13.695.314,68

16.980.000,00

21.506.527,03

16.980.000,00

-

-

21.506.527,03

16.980.000,00

22.444.850,87

30.743.641,39

13.524.027,43

9.662.517,39

8.920.823,44

27.919.971,13

13.379.477,31

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos
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2013
4. Investimentos
52 - EQUIPAMENTO
E MATERIAL
PERMANENTE
51 - OBRAS E
INSTALACOES
39 - OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ
Demais elementos do
grupo

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

62.398.160,83

53.347.932,67

11.850.560,62

11.495.795,52

50.547.600,21

41.852.137,15

8.336.078,04

11.049.186,78

33.574.283,36

34.913.829,18

7.755.421,90

8.369.198,55

25.818.861,46

26.544.630,63

4.900.322,93

7.922.589,81

27.836.725,92

18.044.793,76

3.948.989,57

2.937.684,26

23.887.736,35

15.107.109,50

3.322.99,11

2.937.684,26

987.151,55

389.309,73

146.149,15

188.912,71

841.002,40

200.397,02

112.756,00

188.912,71

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Amortização da Dívida
Fonte: SIAFI Gerencial

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.1.3.3

Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Crédito de Movimentação

Quadro 43 – Despesas totais por modalidade de contratação – crédito de movimentação – UJ (UFPE)
Unidade Orçamentária: UFPE
Modalidade de Contratação

Código UO: 26242
Despesa Liquidada
2013

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

2.

4.

Despesa paga

2012

2013

2012

Licitação

a)

Convite

-

1.884.335,37
-

b)

Tomada de Preços

-

-

-

-

c)

Concorrência

-

-

-

-

d)

Pregão

1.559.059,05

e)

Concurso

-

1.884.335,37
-

1.124.356,49
-

1.756.677,13
-

f)
g)

Consulta
Regime Dif. de Contratações Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratações Diretas (h+i)

2.516.094,47

4.896.676,43

2.239.382,40

4.778.956,84

h)

2.423.962,19

4.885.525,43

2.147.250,12

4.767.805,84

92.132,28

11.151,00

92.132,28

11.151,00

Regime de Execução Especial

-

j)

-

-

-

-

776.493,77

3.355.803,14

687.988,94

3.350.145,09

-

2.957.000,00

-

2.957.000,00

776.493,77

398.803,14

687.988,94

393.145,09

i)
3.

de

UGO:

Dispensa
Inexigibilidade
Suprimento de Fundos

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

Pagamento em Folha
Diárias

1.559.059,05

1.124.356,49
-

1.756.677,13
-

5.

Outros

4.186.499,08

3.090.180,28

3.623.058,95

2.823.087,37

6.

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

9.038.146,37

13.226.995,22

7.674.786,78

12.708.866,43

Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
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4.1.3.4

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
Quadro 44 – Despesas por grupo e elemento de despesa – crédito de movimentação
DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa

Empenhada
2013

Liquidada
2012

2013

RP não processados
2012

2013

1 – Despesas de Pessoal
11 - VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL
01 - APOSENT.RPPS,
RESER. REMUNER. E
REFOR.MILITAR
13 - OBRIGACOES
PATRONAIS

168.088.125,29

-

168.088.051,49

-

99.324.488,72

-

99.324.488,72

-

Valores Pagos

2012

73,80

-

2013

2012

-

168.088.051,49

-

99.324.488,72

-

42.667.933,22

-

42.667.859,42

-

73,80

-

42.667.859,42

20.255.249,45

-

20.255.249,45

-

Demais elementos do grupo

5.840.453,90

-

5.840.453,90

-

-

-

20.255.249,45
5.840.453,90

-

2 – Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

-

-

-

-

3 – Outras Despesas Correntes
30 - MATERIAL DE
CONSUMO
39 - OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PJ
48 - OUTROS AUXILIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FISICA

99.638.390,26

73.208.580,81

63.895.455,01

40.937.701,83

35.742.935,25

32.270.878,98

57.473.260,75

35.419.072,76

33.560.542,26

28.151.985,39

21.870.122,38

18.167.419,61

11.690.419,88

9.984.565,78

16.746.629,32

13.888.477,95

30.014.439,10

34.666.757,52

17.002.556,95

19.697.970,11

13.011.882,15

14.968.787,41

16.518.756,22

18.774.371,10

8.689.107,71

57.240,00

8.686.450,71

33.690,00

23.550,00

10.332.597,90

16.336.324,97

3.038.622,11

8.684.450,71
15.523.424,50

27.450,00

27.374.301,19

2.657,00
11.037.976,22

Demais elementos do grupo

-

7.293.975,79

2.728.773,71

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa

Empenhada
2013

4 – Investimentos
52 - EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE

Liquidada
2012

RP não Processados

2013

2012

2013

2012

Valores Pagos
2013

2012

17.727.695,66

18.508.126,48

411.836,20

87.925,07

17.315.859,46

8.087.603,51

363.321,20

87.925,07

12.263.955,71

7.794.768,90

47.091,00

87.925,07

12.216.864,71

7.706.843,83

8.291,00

87.925,07
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51 - OBRAS E
INSTALACOES
39 - OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS - PJ

3.213.524,22

-

-

-

3.213.524,22

-

-

-

1.850.116,11

380.759,68

-

-

1.850.116,11

380.759,68

-

-

400.099,62

10.332.597,90

364.745,20

355.030,20

-

5 – Inversões Financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

6 – Amortização da Dívida
Fonte: SIAFI Gerencial

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais elementos do grupo

4.1.3.5

35.354,42

Análise Críticas da Realização da Despesa

Das Despesas por Modalidade de Contratação
Na análise dos quadros que tangem sobre Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários observa-se que houve um crescimento de
54% nas contratações por licitações, na comparação de 2013 com 2012, demonstrando o esforço da instituição iniciado em 2010 para que, sempre que
possível, realizar suas despesas através de processos licitatórios.
No tocante às contratações diretas, observa-se um aumento de 15,7% em relação ao ano de 2012, porém 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.
Das Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários
Verificasse a concentração de despesas no pagamento de pessoal quando observamos os quadros, os volumes desses gastos atingiram a ordem de R$
834.976.529,81, 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.
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Análise das Despesas de capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários
A política do governo de expansão do ensino público, gratuito e de qualidade, demonstrado a implantação da interiorização da UFPE está refletida no
quadro Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ- UFPE, onde o volume de recursos com empenhados com
investimentos cresceu em torno de 17%, sendo 53,8% com despesas com equipamento e material permanente e 44,6% com Obras e instalações.

101
4.2

Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Quadro 45 – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores - UFPE
Valores em R$
1,00
Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição

Montante
01/01/2013

Pagamento

2012

1.647.840,39

957.020,62

2011

641.973,76

605.639,51

2010

639.605,87

420.150,01

2009

21.710,65

626,00

2008

2.018,50

2007

573.718,80

Total dos RP
Processados

3.526.867,97

Cancelamento
496.389,91

Saldo a pagar
31/12/2013
194.429,86
36.334,25

54.912,90

164.542,96
21.084,65
2.018,50

1.983.436,14

520.000,00

53.718,80

1.071.302,81

472.129,02

Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição

Montante
01/01/2013

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar
31/12/2013

2012

120.846.963,72

86.650.187,93

420.149,99

33.776.625,80

2011

16.634.804,06

9.298.293,23

3.588.713,19

3.747.797,64

2010

5.901.577,00

2.288.881,96

518.478,54

3.094.216,50

2009

5.970.454,07

3.363.499,40

254.068,46

2.352.886,21

2008

2.444.871,26

187.172,59

2.257.698,67

2007

2.283.883,40

2.108.340,24

175.543,16

7.076.923,01

45.404.767,98

Total dos RP Não
Processados

154.082.553,51

101.600.862,52

Total Geral
157.609.421,48
103.584.298,66
8.148.225,82
45.876.897,00
Fonte: Diretoria de Contabilidade e Finanças da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças.

4.2.1 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$ 103.584.298,66 e cancelou R$ 8.148.225,82, o que representa um índice de
aproximadamente 71% de realização do total inscrito nos exercícios de 2007 a 2012, que foi de R$
157.609.421,48.
No que tange ao saldo de R$ 472.129,02 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
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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.

103
4.3

Transferência de Recursos
4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Quadro 46 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CNPJ: 24.134.488/0001-08
UG/GESTÃO: 153080/15233
Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados
Valores Repassados
Vigência
Acumulado
Modalidade Nº do instrumento
Beneficiário
No
Global
Contrapartida
até o
Exercício
Exercício
Início
Fim
1 - Convênio
592172 – 029/2007 11.735.586/0001-59 1.658.000,00
158.000,00 31/MAI/2007 30/SET/2014
1 - Convênio
600105 – 090/2007 11.735.586/0001-59 2.288.000,00
2.288.000,00 21/DEZ/2007 21/ABR/2014
1 - Convênio
601562 – 134/2007 11.735.586/0001-59 6.718.885,54
6.718.885,54 28/DEZ/2007 13/DEZ/2013
1 - Convênio
602894 – 116/2007 11.735.586/0001-59
715.311,67
715.311,67 31/DEZ/2007 31/MAI/2013
1 - Convênio
648100 – 093/2008 11.735.586/0001-59
646.078,60
646.078,60 31/DEZ/2008 31/JUL/2013
1 - Convênio
648645 – 105/2008 11.735.586/0001-59
800.000,00
800.000,00 31/DEZ/2008 31/JUL/2013
1 - Convênio
648653 – 102/2008 11.735.586/0001-59
189.018,52
189.018,52 31/DEZ/2008 30/JUN/2013
1 - Convênio 752926 – 105/2010 11.735.586/0001-59
281.900,00
281.900,00
30/DEZ/2010 28/FEV/2015
1 - Convênio 752078 – 103/2010 11.735.586/0001-59
225.000,00
225.000,00
30/DEZ/2010 30/NOV/2013
1 - Convênio 751696 – 106/2010 11.735.586/0001-59
360.000,00
360.000,00
30/DEZ/2010 30/JUN/2013
1 - Convênio 750670 – 101/2010 11.735.586/0001-59
848.831,32
848.831,32
30/DEZ/2010 31/JUL/2013
1 - Convênio 750667 – 092/2010 11.735.586/0001-59 1.000.000,00
1.000.000,00 30/DEZ/2010 31/DEZ/2013
1 - Convênio 750339 – 090/2010 11.735.586/0001-59
122.487,24
122.487,24
30/DEZ/2010 30/JAN/2013
1 - Convênio 725685 – 065/2009 11.735.586/0001-59 3.149.888,30
3.149.888,30 20/DEZ/2009 30/DEZ/2013
3 - TC
01/2013
24.365.710/0001-83
664.625,00
221.541,67
221.541,67 01/AGO/2013 30/JUL/2016
LEGENDA

Sit.
1
1
1
1
4
4
4
1
6
4
4
4
4
4
1
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Modalidade:
1 - Convênio
2 - Contrato de Repasse
3 - Termo de Cooperação
4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: SIAFI, SIAFI Gerencial e SICONV.

4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios
Quadro 47 – 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 Instrumentos
Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano
Celebrados em Cada Exercício
de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00)
Modalidade
2013
2012
2011
2013
2012
2011
0
0
0
149.888,30
4.438.859,04
Convênio
0
0
0
Contrato de Repasse
1
0
0
221.541,67
Termo de Cooperação
0
0
0
Termo de Compromisso
1
0
0
221.541,67
149.888,30
4.438.859,04
Totais
Fonte: SICONV e SIAFI Gerencial.
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4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse
Quadro 48 – 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
Exercício da
Prestação
das Contas

Quantitativos e Montante Repassados

Contas Prestadas
2013

Contas NÃO
Prestadas
Contas Prestadas

2012

Contas NÃO
Prestadas
Contas Prestadas

2011

Contas NÃO
Prestadas
Anteriores a
Contas NÃO
2011
Prestadas
Fonte: SIAFI Gerencial e SICONV.

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Termo de
Contratos de
Convênios
Cooperação
Repasse
10
--5.184.316,43
--2
--1.083.578,60
--34
--69.205.489,83
--5
--3.197.820,72
----21
15.783.134,79
--1
--40.400,00
--1
--689.010,42
---
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4.3.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse
Quadro 49 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse
Posição 31/12
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
24
Quantidade Aprovada
0
Quantidade Reprovada
0
Contas
Com Prazo de
Analisadas
Quantidade de TCE
0
Análise ainda
Montante Repassado (R$)
0
não Vencido
0
Contas NÃO Quantidade
Analisadas
Montante Repassado (R$)
0
2013
Quantidade Aprovada
4
Quantidade
Reprovada
0
Contas
Com Prazo de
Analisadas
Quantidade de TCE
0
Análise
Montante
Repassado
(R$)
779.070,54
Vencido
20
Contas NÃO Quantidade
Analisadas
Montante Repassado (R$)
56.252.412,061
Quantidade de contas prestadas
16
Quantidade Aprovada
4
Quantidade Reprovada
0
Contas
Analisadas
Quantidade de TCE
0
2012
Montante repassado
1.760.288,36
12
Contas NÃO Quantidade
Analisadas
Montante repassado (R$)
13.542.848,50
Quantidade de Contas Prestadas
22
Quantidade Aprovada
7
Quantidade Reprovada
0
Contas
analisadas
Quantidade de TCE
0
2011
Montante Repassado
4.714.307,58
15
Contas NÃO Quantidade
Analisadas
Montante Repassado
11.907.050,71
13
Contas NÃO Quantidade
Exercício
Analisadas
Anterior a 2011
Montante Repassado
7.261.514,78
Nota: 1. Desse valor, R$ 48.041.021,97 se refere ao Convênio nº 237/99 e R$ 8.211.390,09 aos outros 19 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.
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4.3.5 Análise Crítica
No exercício 2013, seguindo assim a dinâmica de exercícios anteriores, não houve celebração de
convenio com transferência de recursos da UFPE para entidades privadas sem fins lucrativos.
Assim, o último ano em que houve celebração de convênio, com transferência de recursos da conta
única para a fundação de apoio, foi em 2010.
Em termos de repasse financeiro de convênio e termo de cooperação, em 2013 foi pago apenas R$
221.541,67 decorrente da celebração de termo de cooperação. Acerca das características dos
instrumentos de transferências vigentes do exercício de 2013, pode-se perceber, conforme o
QUADRO 42 que há um total de 33 instrumentos celebrados que estão em vigência. Desse total
cerca de 76% foram concluídos, 15% estão em situação de adimplente e 9% foram rescindidos.
A questão da prestação de contas continua um problema latente na instituição, tendo em vista o não
cumprimento dos prazos para a apresentação da prestação de contas final pela convenente e a
demora na apresentação de documentação complementar e/ou esclarecimentos solicitados após
análise das contas apresentadas. Tais problemas decorrem, principalmente, da falta de um sistema
de gestão de convênios na UFPE, da reduzida equipe atuando nos setores de prestação de contas da
instituição e da fundação de apoio em relação à quantidade de instrumentos encerrados com
prestação de contas ainda não aprovada. Além disso, a não inscrição da fundação de apoio como
inadimplente no SIAFI e no SICONV tira uma ferramenta de cobrança do setor competente, pois
não havendo penalidade a busca de solução de tais problemas pela FADE deixa de ser prioridade.
Cabe destacar que essa atitude da UJ decorre da preocupação em não paralisar os importantes
projetos de ensino, pesquisa e extensão em andamento sob a gestão da FADE-UFPE.
É importante destacar que a UFPE firmou um termo de cooperação com a UFRN para a
implantação do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC, que é um
sistema complementar criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN para
ampliar os controles internos dessa Instituição, e será uma ferramenta útil para gerenciar os
instrumentos celebrados na UFPE.
Quanto ao quadro 45 – “Visão Geral da Análise das Prestações de Contas [...]”, salientamos que a
quantidade de prestações de contas analisadas não está restrita aos subgrupos “Quantidade
Aprovada”, “Quantidade Reprovada” e “quantidade de TCE”. Existem contas que foram analisadas
e devolvidas à Fundação de Apoio para sanar as irregularidades e posterior devolução para
aprovação ou reprovação, não se enquadrando em nenhum destes subgrupos.
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4.4

Suprimento de Fundos
4.4.1 Suprimento de Fundos – Despesas realizadas por meio da Conta Tipo “B” e por meio do Cartão de Crédito Corporativo
Quadro 50 – Despesas realizadas por meio da conta tipo “B” e por meio do cartão de crédito corporativo (serie histórica)
Valores em R$ 1,00
Suprimento de Fundos
CPGF
Conta Tipo "B"
Exercícios
Saque
Fatura
Quantidade (a) Valor
Quantidade
(b) Valor
Quantidade
(c)Valor
2013
48
16.718,39
152
178.053,49
2012
56
15.407,28
107
114.785,85
2011
73
21.539,61
82
151.397,12
Fonte: DCF/ PROPLAN - UFPE

Total
(R$)
(a+b+c)
194.771,88
130.193,13
172.936,73

4.4.2 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
Quadro 51 – Despesas com cartão de crédito corporativo por UG e por portador
Valores em R$ 1,00
Código da UG

153080

Limite de Utilização da

1.200.000,00

UG
Portador

CPF

Valor do Limite
Individual

Valor
Saque

Total
Fatura

ANDRE MURILO DE ALMEIDA PINTO

***.829.956-**

800,00

-

798,00

798,00

ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE

***.309.354-**

39.500,00

650,00

17.943,72

18.593,72

DEBORA CATARINE NEPOMUCENO DE PONTES

***.669.354-**

800,00

-

800,00

800,00

EDILSON FERREIRA PONTES

***.822.704-**

51.000,00

909,80

27.731,32

28.641,12

EDLEIDE MARIA FREITAS PIRES

***.074.454-**

800,00

-

622,62

622,62
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ISABELLA VALOIS PEDROSA PORTO

***.253.894-**

2.400,00

-

2.163,01

2.163,01

JOAO BATISTA DA SILVA

***.420.434-**

45.000,00

956,00

14.439,40

15.395,40

JOICY BARBALHO PIRES PENHA

***.967.954-**

300,00

-

-

-

JOSE RAIMUNDO DA SILVA

***.255.474-**

45.000,00

482,00

20.104,18

20.586,18

JULIO GUILHERME GLASNER DE MAIA CHAGA

***.167.934-**

4.000,00

-

1.765,61

1.765,61

LAURA CARNEIRO LACERDA

***.489.694-**

3.450,00

-

1.498,43

1.498,43

MARIA DA CONCEICAO FEITOSA VIEIRA

***.692.104-**

2.800,00

530,00

894,14

1.424,14

MARIA OLIVIA CUTRIM TAVARES

***.115.964-**

1.600,00

-

665,21

665,21

OLAVO ALVES DA SILVA FILHO

***.868.214-**

2.000,00

780,00

986,92

1.766,92

RODRIGO LUIZ DA SILVEIRA SILVA

***.473.624-**

300,00

-

165,02

165,02

SAULO ALVES DE CARVALHO

***.038.544-**

71.000,00

1.353,00

37.046,38

38.399,38

SEBASTIAO CANDIDO DE MELO

***.832.854-**

64.500,00

782,00

34.870,40

35.652,40

SILVIO EDUARDO GOMES DE MELO

***.327.667-**

800,00

-

534,78

534,78

TACIO JOSE DE SOUZA

***.642.068-**

32.000,00

-

10.190,56

10.190,56

TEREZINHA DOS SANTOS PEREIRA

***.269.314-**

12.640,00

4.275,59

3.634,70

7.910,29

VALDIR LUNA DA SILVA

***.316.694-**

4.599,09

4.200,00

399,09

4.599,09

WILLAME ONIAS ALVES

***.649.704-**

1.600,00

800,00

800,00

1.600,00

CINTHIA DE OLIVEIRA SANTOS LEAL

***.892.124-**

1.000,00

1.000,00

-

1.000,00

16.718,39

178.053,49

194.771,88

Total Utilizado pela UG
Fonte: DCF/ PROPLAN - UFPE
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4.4.3 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos

Quadro 52 – Prestações de contas de suprimentos de fundos (conta tipo “B” e CPGF)
Valores em R$ 1,00
Suprimento de Fundos
Situação

2013
Qtd.
Valor

PC não
Apresentadas
PC Aguardando
Análise
PC não
Aprovadas
PC Aprovadas
Fonte: DCF/ PROPLAN - UFPE

Conta tipo "B"
2012
Qtd. Valor
Qtd.

2011
Valor

Qtd.

CPGF
2012

2013
Valor

Qtd.

1

1.766,92

87

193.004,96

Valor

62

130.193,13

2011
Valor

Qtd.

88

172.936,73
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4.4.4 Análise Crítica

Foi utilizado o montante de R$ 194.771,88, via Cartão Corporativo, sendo R$ 16.718,39 em saque e
R$ 178.053,49 em fatura. A unidade gestora executora que utilizou a sistemática de suprimento de
fundos para a realização de despesa foi a 153080 – Universidade Federal de Pernambuco.
Observa-se no Quadro 46, que a concessão dos suprimentos de fundos foi realizada de acordo com
o art. 45 do decreto nº 93.872/86. Os casos que necessitaram fazer saques foram nos pagamentos
em: borracharias; transferências e taxas relacionadas com o Detran-PE; compra de maravalha
(cavaco de madeira) para laboratório- suprido Valdir Luna da Silva; casos em que motoristas em
excursão, abasteceram e no ato do pagamento o sistema não funcionou e para não parar a atividade
tiveram que pagar e fazer o saque posteriormente. Os saques foram amparados pela Portaria MEC
653/2008.
Além disso, o limite individual dos CPGF contidos no quadro 47 está baseado no montante das
concessões autorizadas/empenhadas.
Ressaltamos, ainda, que há uma diferença entre o somatório das contas: 192410209 (Suprimento de
fundos) e o total do quadro 46, no ano de 2013, no montante de R$2.256,14, tal diferença refere-se
ao pagamento do empenho 2013NE800335, que foi inscrito automaticamente em restos a pagar por
não ter sido anulado, visto que o SIASG apresentou problemas não permitindo a confirmação da
anulação. O referido saldo foi cancelado como restos a pagar em 2014, conforme documento
NE000078 de 06-02-2014.
Com relação ao quadro 48, informamos que há apenas 01 prestação de contas não aprovada, a qual
se refere ao suprimento de fundos registrados sob o nº 001178/2013-12 – PCSF NR. 30/2014. A
referida prestação de contas não foi aprovada devido à falta de comprovante fiscal, descumprimento
do período de aplicação e descumprimento do período de prestação de contas, tendo sido
encaminhada ao ordenador de despesa para tomar as providências cabíveis.

5
GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
5.1

Estrutura de pessoal da unidade
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
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5.1.1.1 Lotação
Quadro 53 – Força de trabalho da UJ – situação apurada em 31/12
LOTAÇÃO
TIOPOLOGIAS DOS CARGOS
AUTORIZADA EFETIVA INGRESSOS EGRESSOS
1. Servidores em cargos efetivos (1.1+1.2)
5187
4974
298
89
1.1 Membros de poder e agentes políticos
0
0
0
0
1.2 Servidores de carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
5187
4974
298
89
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão
5187
4945
298
89
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado
0
5
0
0
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório
0
12
0
0
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas
0
12
0
0
2. Servidores com contratos temporários
336
0
0
3. Servidores sem Vinculo com a Administração Pública
7
0
0
3. Total de servidores (1+2+3)
5187
5317
298
89
Fonte: PROGEPE – UFPE

5.1.1.2 Situações que Reduzem a Força de Trabalho da Unidade Jurisdicionada
Quadro 54 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ
Quantidade de Pessoas
Tipologias dos afastamentos
em 31/12
1. Cedidos ( 1.1+1.2+1.3)
35
1.1 Execício de Cargo em Comissão
23
1.2 Exercício de Função de confiança
7
1.3 Outras situações previstas em leis Especificas ( especificar leis )
5
2. Afastamentos ( 2.1+2.2+2.3+2.4)
68
2.1 Para exercício de Mandato eletivo
1
2.2 Para estudo ou missão no exterior
42
2.3 Para serviço em organismo internacional
0
2.4 Para participação em programa de Pós-graduação Stritu sensu no país
25
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
0
3.1 de ofício, no interesse da administração
0
3.2 A pedido, a critério da administração
0
3.3 A pedido, independentemente do interesse de administração para acomp. cônjuge
/companheiro
0
3.4 A pedido, independentemente do interesse da administração por motivo de saúde
0
3.5 A pedido, independentemente do interesse da administração por processo seletivo
0
4. Licença remunerada ( 4.1 + 4.2 )
12
4.1 Doença pessoa da família
2
4.2 Capacitação
10
5. Licença não remunerada ( 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
6
5.1 Afastamento do cônjuge ou companheiro
1
5.2 Serviço militar
0
5.3 Atividade politica
0
5.4 Interesses Particulares
5
5.5 Mandado Classista
0
6. Outras situações ( especificar o ato normativo)
0
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro ( 1+ 2+3+4+5+6)
121
Fonte: PROGEPE - UFPE
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5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções
Quadro 55 – Detalhamento de estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (situação em 31 de
dezembro)
Lotação
Ingressos
Egressos
Tipologias dos cargos em comissão e Funções gratificadas
Autorizada Efetiva
no exercício no exercício
1. Cargos em comissão
84
84
21
21
1.1 Cargos de natureza especial
0
0
0
1.2 Grupo de direção e assessoramento superior
84
21
21
1.2.1 Servidores de carreira vinculado ao órgão
74
19
21
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
1
1
0
1.2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
2
0
0
1.2.4 Sem vínculo
4
1
0
1.2.5 Aposentados
3
0
0
2. Funções gratificadas
729
729
268
266
2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão
722
266
266
2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
0
0
0
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
7
2
0
3.Total de servidores em cargo e em função (1+2)
813
813
289
287
Fonte: PROGEPE - UFPE

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro 56 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária (situação apurada em 31/12)
FAIXA ETÁRIA ( ANOS )
TIOPOLOGIAS DOS CARGOS
ATÉ 30 DE 31 A 40 DE 41 A 50 DE 51 A 60 ACIMA DE 60
557
1190
1176
1698
689
1.Provimento de cargo efetivo
1.1 Membros de poder e agentes políticos
0
0
0
0
0
1.2 Servidores de carreira
405
1052
1151
1683
683
1.3 Servidores com contratos temporários
152
138
25
15
6
62
168
146
242
118
2. Provimento de cargo em comissão
2.1 Cargos de Natureza Especial
0
0
0
0
0
2.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
1
1
0
5
2.3 Funções gratificadas
62
167
145
242
113
3. Totais ( 1+2)
Fonte: PROGEPE – UFPE

619

1358

1322

1940

807
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5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a
Escolaridade
Quadro 57 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade (situação apurada em 31/12)
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
TIOPOLOGIAS DOS CARGOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
6
98 728 795 1229 602 1851
0
1.Provimento de cargo efetivo
1.1 Membros de poder e agentes políticos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2 Servidores de carreira
0
1
6
98 728 742 1171 413 1815
0
1.3 Servidores com contratos temporários
0
0
0
0
0
53
58
189
36
0
0
0
0
4
101
98
269
25
239
0
2. Provimento de cargo em comissão
2.1 Cargos de Natureza Especial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
0
0
0
0
5
0
0
2
0
2.3 Funções gratificadas
0
0
0
4
101
93
269
25
237
0
3. Totais ( 1+2)
0
1
6 102 829 893 1498 627 2090
0
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: PROGEPE - UFPE
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5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro 58 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Despesas Variáveis
Tipologias/ exercícios

Vencimentos e vantagens fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
previdenciários

Demais despesas
variáveis

Despesas
Exerc.
Anteriores

Decisões
judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
Exercício

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

188.490.302,95
164.222.684,72

17.798.114,84
15.672.422,96

24.699.216,64
20.270.010,43

17.624.862,90
15.146.666,41

1.125.137,66
1.299.593,53

1.973.834,59
8.149.502,62

5.537.923,53 463.302.082,68
7.728.212,58 404.266.812,34

174.493.309,14

14.575.088,24

19.399.582,49

8.116.169,61

1.294.617,90

10.035,92

7.840.025,07 365.109.983,56

2013
Servidores de carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
205.184.316,72
868.372,85
2013
170.960.339,72
817.379,37
2012
Exercício
138.492.577,25

2011
Servidores com contratos temporários

888.577,94

2013

15.379.442,16

2012

13.578.628,78

6.977,51

1.233.024,00

14.818.630,29

2011
Servidores Cedidos com ônus ou licença

10.456.655,97

9.169,75

917.115,42

11.382.941,14

2013

3.760.778,00

156.660,00

2012

4.999.104,39

229.824,00

5.228.928,39

6.660.928,05
2011
Servidores ocupantes de cargos de natureza especial

372.096,00

7.033.024,05

Exercício

Exercício

Exercício

2013
2012

-

1.600.348,51

-

-

-

-

-

-

-

2011
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento superior
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2011
Servidores ocupantes de funções gratificadas

-

-

-

-

-

-

-

Exercício

Exercício

2013

4.105.844,64

4.105.844,64

2012

3.984.841,98

3.984.841,98

2011

4.164.233,60

4.164.233,60

Fonte: PROGEPE - UFPE
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5.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o
Regime de Proventos e de Aposentadoria

Quadro 59 – Composição do quadro de servidores inativos (situação apurada em 31 de dezembro)

REGIME DE PROVENTOS
/REGIME DE
APOSENTADORIA
Servidores aposentados até
31/12
1. Integral
2121
1.1 Voluntária
2041
1.2 Compulsória
4
1.3 Invalidez permanente
76
1.4 outras
0
2. Proporcional
478
2.1 Voluntária
466
2.2 Compulsório
9
2.3 Invalidez permanente
3
2.4 Outras
0
3. Totais ( 1+2)
Fonte: PROGEPE – UFPE

2599

Aposentadoria iniciadas
exercício de referência
100
99
0
1
0
7
6
1
0
0
107

5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 60 – Instituidores de pensão (situação apurada em 31/12)

Regime de proventos
Quantitativo de
originário do servidor
beneficiários
1. Aposentado
1571
1.1 Integral
1397
1.2 Proporcional
174
2. Em atividade
422
3. Totais ( 1+2)
1993
Fonte: PROGEPE – UFPE

Pensões concedidas em
2013
62
56
6
8
70

5.1.5 Cadastramento do Sisac

5.1.5.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
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Quadro 61 – Atos sujeitos ao registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quant. de atos sujeitos ao registro
Quant. De Atos Cadastrados no
SISAC
SISAC
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
TIPO DE ATOS
2013
2012
2013
2012
Admissão
282
442
106
436
Concessão de aposentadoria
103
110
95
110
Concessão de Pensão Civil
70
45
46
44
Concessão de Pensão Especial
Ex-combatente
0
0
0
0
Concessão de Reforma
0
0
0
0
Concessão de Pensão militar
0
0
0
0
Alteração do Fundamento legal
de Ato Concessório
0
0
0
0
Totais
455
597
247
590
Fonte: PROGEPE - UFPE

5.1.5.2 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal
Quadro 62 – Atos sujeitos à comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Quant. de atos sujeitos ao registro SISAC
Quant. De Atos Cadastrados no SISAC
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
TIPO DE ATOS
2013
2012
2013
2012
Desligamento
74
49
74
49
Cancelamento de concessão
0
0
0
0
Cancelamento de desligamento
0
0
0
0
Totais
74
49
74
49
Fonte: PROGEPE - UFPE

5.1.5.3 Regularidade do Cadastro dos Atos no Sisac
Quadro 63 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac

TIPO DE ATOS
Admissão
Concessão de aposentadoria
Concessão de Pensão Civil
Concessão de Pensão Especial Excombatente
Concessão de Reforma
Concessão de Pensão militar
Alteração do Fundamento legal de Ato
Concessório
Totais

Quant. de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato
caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
EXERCÍCIOS 2013
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias Mais de 90 dias
Atos sujeitos ao registro pelo TCU ( art. 3º da IN TCU 55/2007 )
36
36
9
25
19
43
12
21
5
11
12
18
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
60

0
90

0
33

0
64
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Desligamento
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais
Fonte: PROGEPE – UFPE

Atos sujeitos á comunicação ao TCU ( art. 3º da IN TCU 55/2007 )
68
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
68
2
0
2

5.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em Meio Físico

Quadro 64 – Atos Sujeitos à Remessa Física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)

TIPO DE ATOS
Pensões graciosas ou indenizatórias
Outros atos fora do SISAC ( especificar)
Totais
Fonte: PROGEPE – UFPE

Quant. de atos sujeitos ao
envio ao TCU
EXERCÍCIOS
2013
2012
0
0
0
0
0
0

Quant. de Atos enviados
ao TCU
EXERCÍCIOS
2013
2012
0
0
0
0
0
0

5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
As providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e
empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, quanto:
a)
A existência de Controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação vedada
de cargos, funções e empregos públicos:
A averiguação do acumulo de cargo ou emprego é realizada por ocasião dos processos de admissão
dos novos servidores da Universidade Federal de Pernambuco, recém concursados, nas diversas
formas de cargos. A Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos tem a oportunidade de
averiguar no seu processo admissional, as informações prestadas que inclui ficha de acumulação de
cargos, onde o futuro servidor declara sob as penas da lei os vínculos que possui ou não possui
acumulo de cargo ou função, como também apresenta o currículo vitae ou currículo Lattes, através
destas informações é processado a análise e emitido parecer da viabilidade do ingresso, quando o
servidor apresenta alguma forma de pendência é dado um prazo para regularização.
b)

Tipos de controles implementado e periocidade de revisão:

Atualmente a Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos tem desempenhado o controle feito
de forma sistemática conforme descrito no item “a” e estamos em processo de estudo de efetivar
uma forma de revisão periódica do controle de acumulação.
c)

A propriedade dos controles implementados em forma de utilidade e eficiência:

Em relação a efetividade dos controles desenvolvidos pela Comissão de Acumulação de Cargos e
Empregos, se faz por declaração de fé pública das informações prestadas, por meio da
DECLARAÇÃO DE CARGOS e currículo vitae ou Lattes.
d)
A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou empregos
públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionado:

119
A Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos não dispõe do quantitativo de servidores que
acumulam cargos na Universidade Federal de Pernambuco, em virtude de não dispormos de meios
para verificação de acumulação, tais como dados da Receita Federal, Ministério do Trabalho.
5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
a)

O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação irregular;

Alusivo ao Relatório de Auditoria n° 201217051 - CGU/PE que evidenciou a existência de 105
(cento e cinco) profissionais de saúde vinculados ao HC/UFPE com acumulação ilícita de cargos,
empregos e/ou funções públicas, foram os servidores notificados para regularização de suas
situações.
Quanto ao Relatório de Auditoria n° 201205397 - CGU/PE, foi realizado um estudo individual dos
docentes e identificado 117 (cento e dezessete) no intuito de verificar se os mesmos feriam o artigo
117, inciso X da lei nº 8.112/90 e encaminhada à Comissão de Acumulação de Cargos e Empregos
(CACE) listagem de docentes para notificá-los sobre sua situação.
b)

O resultado das notificações realizadas:

Do quantitativo de servidores identificados no Relatório de Auditoria n° 201217051, informamos
que dos 105 (cento e cinco) servidores notificados, 62 (sessenta e dois) regularizaram suas situações
funcionais; 26 (vinte e seis) servidores encontram-se com pendências perante a Comissão de
Acumulação de Cargos e Empregos - CACE e 13 (treze) servidores foram notificados por meio de
um segundo ofício para regularização de suas situações.
Em relação ao Relatório de Auditoria n° 201205397, a CACE informou que dos 117 docentes, 17
(dezessete) demonstraram não haver descumprido o artigo 117, inciso X, da Lei n° 8.112/1990; 92
(noventa e dois) docentes não apresentaram respostas ou responderam ao ofício, porém necessitam
complementação de documentação (estes estão sendo oficiados novamente) e para 08 (oito)
docentes foram encaminhadas solicitação para abertura de processos administrativos.
c)
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.
Alusivo aos notificados no Relatório de Auditoria n° 201205397 (117 docentes), foram
encaminhadas solicitação para abertura de processos administrativos de 08 (oito) docentes, não
havendo até a presente data conclusão do PAD.
5.1.8 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

5.1.8.1 Acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais
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, conforme relatório em anexo.
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Foram registrados 14 acidentes de trabalho na UFPE durante o período de 01/01/2013 a 02/01/2014.
Assim sendo realizamos acompanhamento e avaliação nos ambientes de trabalho com o objetivo de
reduzir riscos para os servidores.

Figura 4 – Afastamento por cargos

Figura 5 – Número de Afastamento por cargo
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Figura 6 – Afastamento por cargo

Figura 7 – Afastamento por cargo
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Figura 8 – Afastamento por CID
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Figura 9 – Ocorrências de afastamento por grupo de CID

Figura 10 – Ocorrências de afastamento por CID
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Figura 11 – Números de dias de afastamento por grupo de CID

Figura 12 – Número de dias de afastamento por CID
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Figura 13 – Quantidade de servidores por grupo de CID

Figura 14 – Quantidade de servidores por CID
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Figura 15 – Afastamento por CID
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Figura 16 – Afastamento por local de trabalho
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Figura 17 – CATs emitidas por emissor

Figura 18 – Pareceres por membros do quadro multiprofissional

Figura 19 – Perícias concluídas por faixa etária
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Figura 20 – Perícias concluídas por resultado
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Figura 21 – Perícias concluídas por tempo de afastamento
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Figura 22 – Perícias concluídas por tipo de perícias
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Figura 23 – Perícias concluídas por tipo de perícias
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Figura 24 – Perícias por perito e situação
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Figura 25 – Registro de atestado por unidade SIASS

Figura 26 – Perícias por unidade SIASS e situação

Figura 27 – Registro de atestado por CID
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Figura 28 – Registro de atestado por CID

Figura 29 – Registro de atestado por tempo de afastamento
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Figura 30 – CATs emitidas por emissor

5.1.8.2 Rotatividade
Turnover na UFPE referente a servidores Técnico-administrativos em Educação é de 2,326 (média
anual em 2012).
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Figura 31 – Turnover da UFPE

Esclarecemos que é realizado acompanhamento, conforme figura acima.

Quadro 65 – Turnover da UFPE
2008

2009

2010

2011

2012

3336

3460

3696

3927

3934

NOMEAÇÕES

105

113

153

154

155

EXONERADOS

24

25

26

27

28

2008

2009

2010

2011

2012

TURNOVER
1,933
Fonte: PROGEPE - UFPE

1,994

2,422

2,305

2,326

Nº TAE
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Tunover na UFPE referente a servidores Docente é de 5,5 (média anual em 2012).
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Figura 32 – Turnover da UFPE
Quadro 66 – Turnover da UFPE
TURNOVER
Fonte: PROGEPE – UFPE

2008

2009

2010

2011

2012

6,705

12,062

12,681

7,946

5,540

5.1.8.3 Educação Continuada
Informamos que a UFPE conta com Plano de Capacitação e Qualificação, tendo como meta anual a
capacitação/qualificação de 1.500 (um mil e quinhentos) servidores.
Segue em anexo o Plano de Capacitação e Qualificação 2014/2015.
5.1.8.4 Disciplina
A Universidade Federal de Pernambuco instituiu uma Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar com o objetivo de apurar as irregularidades.
Também foi criada a Comissão de Ética e o Espaço de Dialogo e Reparação, conforme cópia em
anexo.
5.1.8.5 Aposentadoria versus reposição do quadro
A reposição das vacâncias do Cargo de Magistério Superior é efetivada continuamente pela UFPE,
tendo em vista o Decreto 7.485/2011 que autorizou as IFES a prover os cargos vagos.
Para o cargo de Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico não reposição uma vez que a UFPE
não tem autorização ministerial para provimento dessas vagas.
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É realizado um acompanhamento sistemático da força de trabalho de Técnico-administrativo em
Educação, sendo providos automaticamente apenas os cargos do Plano de Carreira da Lei
11091/2005, pertencentes às Classes C, D e E, exceto os cargos extintos, conforme autorização
ministerial constante no Decreto nº 7.232/2010.
Os cargos das classes A e B que não tem concurso para a maioria dos cargos, bem como não temos
autorização para reposição automáticas dessas vacâncias.
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5.2

Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
5.2.1 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
Quadro 67 - 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
Contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa
Contratada

(CNPJ)

Início
2008

L

O

2

2009

V

E

4

2012

2012

L

L

O

O

67

68

2012

L

O

73

2012

L

O

88

AJ SSERVIÇOS
LTDA
TKS
SEGURANÇA
PRIVADA LTDA
HISTER
HIGIENIZAÇÃO
CRIART SERV.
DE
TERCEIRIZAÇÃO
CONDORES
CONSERVGOME
S SERVIÇOS
LTDA

LEGENDA
Área:(L) limpeza e Higiene; (V)Vigilância Ostensiva.

Fonte: PROGEPE - UFPE

02.633.573/0001-88

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Fim

29.01.2008 28.01.2014

F

M

Sit.

S

P

C

P

C

63

63

3

3

P

55

107

E

20.01.2014 19.07.2014

P

C

07.774.050/0001-75
27.08.2012 26.08.2014

31

31

1

1

P

70.244.082/0001-03
27.08.2012 26.08.2014

9

9

1

1

P

07.783.832/0001-70
07.853.019/0001-20

17.09.2012 16.09.2014

172

172

6

6

P

08.139.859/0001-98

04.12.2012 03.12.2014

286

286

9

9

P

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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5.2.2 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro 68 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROGEST
UG/Gestão:153049

CNPJ:

Ano do
Identificação
Área Natureza
Contrato
do Contrato

Empresa Contratada

Informações sobre os Contratos
Período Contratual de
Empresa
Execução das Atividades
Contratada
Contratadas
(CNPJ)
F

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

12

12

P

C

2007

9

O

44

CBL

11.533.627/0001-24

02.09.2007

02.09.2013

84

84

2007

12

O

54

SOLL

00.323.090/0001-51

13.10.2007

12.10.2013

52

52

2007

2

O

82

AJ SERVIÇOS LTDA

02.633.573/0001-88

24.12.2007

23.12.2013

2008

12

O

75

02.633.573/0001-88

10.11.2008

09.11.2014

58

58

P

2009

12

O

126

E

2009

9

O

132

AJ SERVIÇOS LTDA
ADSERV
EMPREENDIMENTOS
CBL

2009

9

O

133

2009

5

O

158

2010

12

O

27

2010

7

O

54

2010

2

O

99

2010

12

O

108

2010

12

O

109

2010

12

O

2011

12

O

08.362.490/0001-88

P
E

24

30

E

18.10.13

3

3

11.533.627/0001-24

19.10.2009
03.11.2009

02.11.2014

3

3

2

2

CBL

11.533.627/0001-24

03.11.2009

02.11.2014

45

45

23

23

07.741.231/0001-13

21.12.2009

20.06.2014

29

36

06.320.435/0001-08

21.10.2010

28.01.2014

13

13

02.685.728/0001-20

29.06.2010

28.06.2014

5

5

24.104.198/0001-08

03.11.2010

02.11.2014

11

14

P

08.296.185/0001-35

27.12.2010

26.12.2013

25

25

E

02.070.836/0001-98

16.12.2010

15.12.2014

22

27

P

56

PROATIVE/SETEL
SMC ENGENHARIA
LTDA
GESTOR SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
VR SERVIÇOS GERAIS
LTDA
ECOPROJETOS
BETA
TERCEIRIZAÇÕES
DE CARLI

03.568.543/0001-06

06.07.2011

07.07.2014

45

VIASERV

41.102.641/0001-34

10.05.2011

09.05.2014

4
75

75

4

P
3

3

P
P

3

3

E
P

1

1

P
P
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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

08.362.490/0001-88

08.01.2013

07.01.2015

3

3

P

2013

12

O

27

24.396.327/0001-92

04.03.2013

03.09.2013

44

44

E

2013

12

O

102

24.396.327/0001-92

30.09.2013

29.03.2014

2013

12

O

108

08.362.490/0001-88

09.09.2013

08.09.2014

12

9

P

2013

12

O

136

ECOSERV
ADSERV
EMPREENDIMENTOS
MGR ENG. E
INCORPORAÇÃO
LTDA
MGR ENG. E
INCORPORAÇÃO
LTDA
ADSERV
EMPRRENDIMENTOS
AJ SERVIÇOS LTDA

02.633.573/0001-88

23.12.2013

22.04.2014

3

3

P

3

3

P

A

Observações:
LEGENDA

1.Segurança;

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.

2.Transportes;

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Área:

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:
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5.2.3 Análise Crítica dos itens 5.2.1 e 5.2.2
Dos Contratos indicados no item 5.2.1 declaramos que:
Contrato nº 04/2009
1.Dificuldades - Atrasos nos pagamentos dos salários dos trabalhadores.
2. Providências adotadas pela UFPE – Notificação à Contratada.
Dos Contratos indicados no item 5.2.2 temos a declarar que:
1. Dificuldades - Atraso no pagamento dos salários – Contratos n° 158/2009, 99/2010, 109/2010 e
57/2012.
2. Providências adotadas pela UFPE
2.1 Notificação - Contratos n° 158/2009, 99/2010, 109/2010, 57/2012
2.2 Aplicação de Penalidades - Contrato nº 99/2010,
2.3 Rescisão em processamento – Contrato nº 99/2010(motivo: nova licitação concluída),
Contrato nº 109/2010(motivo: descumprimento contratual).
Quadro 69 – Contratos do item 5.2.4

Item 5.2.4 – Serviços com Locação de Mão de Obra
Contrato nº 158/2009
Contrato nº 99/2010
Contrato nº 109/2010
Contrato nº 57/2012
Contrato nº 136/2013
Fonte: PROGEPE – UFPE

Em relação aos demais Contratos constantes dos itens 5.2.1 e 5.2.2 afirmamos não haver registro de
ocorrências sobre a prestação dos serviços.

6

GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

6.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada

a)

Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:

Decreto nº 6.403/2008 e Instrução Normativa SLTI nº 3/2008.
b)

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
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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.
c)
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:
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.
Quantidade de veículos em uso na UFPE: Grupo III – 03 (três) veículos; Grupo IV – 88 (oitenta
e oito) veículos; e Grupo V – 16 (dezesseis) veículos.
d)
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 Pró-Reitoria 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; ef) agendamento de excursões didáticas,
dentre outras atividades.
Nesse sentido, com referência aos veículos gerenciados pela DITRANS, no exercício de 2013 a
média anual de quilômetros rodados foi de 11.518 km(Total anual de 368.583 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 Dese (NUSP), ficando sob a responsabilidade das mesmas o controle de utilização dos
veículos.
e)

Idade média da frota, por grupo de veículos:

Idade média dos veículos em uso na UFPE: Grupo III – 03 (três) anos; Grupo IV – 06 (seis)
anos, sendo que os veículos mais antigos em uso possuem idade média superior a 18 anos; e Grupo
V – 04 (anos) anos.
f)
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 2013, os gastos realizados com manutenção da frota de veículos próprios
da UFPE foram:

Quadro 70 – Gastos realizados com manutenção da frota de veículos
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Item de Gasto
Combustíveis (Nutricash Serviços Ltda. e Cartão de
Pagamento de Pagamento do Governo Federal – CPGF)

Valor (R$)
351.634,29
139.956,85

Diárias (motoristas do quadro permanente)

140.388,60

Manutenção (Ticket Serviços S.A.)

344.176,72

Contrato Associado
Contrato nº 30/2012
CPGF (Suprimento de
Fundos)
Sistema de Concessão
de Diárias e Passagens –
SCDP
Contrato nº 57/2010

Serviços de Transporte – Motoristas terceirizados (VR
495.777,71 Contrato nº 99/2010
Serviços Gerais Ltda.)
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (Regime de Competência)

g)

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. No exercício de 2013 foi recebida uma
demanda para aquisição de 16 (dezesseis) veículos. Desse montante 01 (um) veículo já foi
adquirido para a COVEST e 06 (seis) estão aguardando Portaria de Crédito para que seja efetuado o
empenho da despesa (UFPE aderiu na origem ao Pregão Eletrônico nº 103/2013, da Universidade
Federal de Campina Grande – PB). Os demais veículos incluídos na lista de aquisição do referido
procedimento licitatório serão objeto de nova licitação a ser realizada pela UFPE, pois os itens
foram cancelados na aceitação (motivos: inexistência de licitante ou incorreção nas especificações).
h)

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).
i)
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 controle, possui
a ficha cadastral de cada veículo preenchida de acordo com o previsto no Anexo II da Instrução
Normativa SLTI nº 3/2008.
6.1.2 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, tendo por objeto a “... prestação de serviços continuados de transporte terrestre de
estudantes e docentes da Universidade Federal de Pernambuco dos campiRecife, 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,
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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 nocontrato a quantidade máxima estimada de diárias, quilômetros e pernoites,
por tipo de veículo.Assim, temos: a) Veículo utilitário tipo Van 208 diárias; 46.060 km; e 124
pernoites; b) Micro ônibus 106 diárias; 30.120 km; e 40 pernoites; e c) Ônibus 582 diárias;
188.488 km; e 421 pernoites.
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, 6 (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 2013 estão
evidenciados no quadro abaixo:
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Quadro 71 – Valores contratados e pagos desde o início da contratação até o exercício de 2013
Valor
Valor Pago
Período do Contrato
Contratado
Observações
(R$)
(R$)
10/09/2008
–
1.218.331,68
839.738,24
09/09/2009
10/09/2009
–
1.218.331,68
591.432,16
09/09/2010
10/09/2010
–
1.218.331,68
864.629,04
09/09/2011
10/09/2011
–
1.218.331,68
763.040,26
09/09/2012
Contrato repactuado. No montante pago
10/09/2012
–
está incluído o pagamento da diferença de
1.431.245,80
1.964.828,91
09/09/2013
repactuação e evento promovido pela UNE
em Janeiro/2013.
10/09/2013
–
Valor gasto até 31/12/2013. Contrato
1.431.245,80
60.020,52
09/09/2014
prorrogado excepcionalmente.
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (Regime de Competência)

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.

147
6.2

Gestão do Patrimônio Imobiliário
6.2.1

Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Quadro 72 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
ESTADO DE
VALOR DO IMÓVEL
DESPESA COM MANUTENÇÃO
UG

RIP DO IMÓVEL

REGIME CONSERVAÇÃO

VALOR
HISTÓRICO

DATA DA

VALOR

AVALIAÇÃO REAVALIADO

NO EXERCÍCIO R$1,00
IMÓVEL

153080

253100488.500-0

21

3

191.759.095,07

23/12/2013

278.971.934,49

153080

253100528.500-6

21

3

2.580.475,98

19/12/2013

2.580.475,98

153080

253100499.500-0

21

3

3.132.943,63

16/12/2013

3.132.943,63

153080

253100500.500-3

21

3

1.914.996,17

19/12/2013

1.914.996,17

153080

253100489.500-5

21

3

6.615.550,45

20/12/2013

8.955.243,98

153080

253100519.500-7

21

4

2.134.736,70

19/12/2013

2.134.736,70

153080

253100495.500-8

21

4

159.504,00

16/12/2013

159.504,00

153080

253100948.500-0

21

4

2.607.533,00

19/12/2013

2.607.533,00

153080

253100490.500-0

4

3

258.814,02

16/12/2013

258.814,02

Cessão outros

153080

253100494.500-2

4

4

3.667.038,83

16/12/2013

3.667.038,83

Cessão outros

153080

253100833.500-4

4

4

1.702.119,22

19/12/2013

1.702.119,22

Cessão outros

153080

253100491.500-6

6

2

270.727,40

16/12/2013

270.727,40

Cessão onerosa

153080

253100693.500-4

6

2

419.988,52

19/12/2013

419.988,52

Cessão onerosa

153080

253100492.500-1

4

3

97.427,61

16/12/2013

97.427,61

Cessão outros

153080

253100497.500-9

4

3

93.116,20

16/12/2013

93.116,20

Cessão outros

153080

253100839.500-7

6

2

242.300,00

19/12/2013

242.300,00

Cessão onerosa

Terreno sem
construções

INSTALAÇÕES
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153080

253100694.500-0

4

4

1.424.177,92

19/12/2013

1.424.177,92

Cessão outros

153080

253100496.500-3

4

4

1.205.759,71

16/12/2013

1.205.759,71

Cessão outros

153080

253100835.500-5

4

4

133.385,10

19/12/2013

133.385,10

Cessão outros

153080

253100859.500-6

3

4

986.366,10

19/12/2013

986.366,10

Terreno sem
construções

153080

253100861.500-7

4

3

282.356,35

19/12/2013

282.356,35

Cessão outros

153080

262700085.500-7

21

2

535.598,92

23/12/2013

535.598,92

153080

262700083.500-6

21

3

3.074.954,02

23/12/2013

4.642.729,92

153080

238100044.500-9

21

1

7.485.179,78

20/12/2013

16.044.257,27

232.784.144,7

331.807.33,04

50.399.696,20

Fonte: PCU - UFPE

Análise Crítica
Todos os imóveis discriminados acima no quadro I são de responsabilidade união e estão sob a responsabilidade da Universidade Federal de
Pernambuco. Relativamente 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.
Saliento 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 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.
Com relação aos custos com manutenções o valor de R$ 50.399.696,20 é referente ao somatório das benfeitorias(obras, reformas, recuperações,
manutenções, etc) realizadas em 2013 de todos os imóveis de responsabilidade da UFPE, localizados dentro e fora do Campus do Recife, bem como os
imóveis localizados no Campus do Agreste – Caruaru e do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, excetuando os imóveis que se encontram
cedidos a terceiros ( outros órgãos). Esse valor foi lançado no sistema SPIUnet em cada RIP correspondente.
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7
GESTÃO DA
CONHECIMENTO
7.1

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO

E

GESTÃO

DO

Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Quadro 73 - Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso
corporativos de TI.
aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes
quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos
de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades
usuárias em termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos
de TI.
Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de
TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da
instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de
TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o
negócio e a eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por
iniciativa da própria instituição:
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s).
Qual(is)?
_____________________________________________________________________________
X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento
congênere:
X A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
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A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e
publicou) os seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou
classificação sigilosa).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente
(4) sempre
( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 3 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
( 3 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos
termos contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
X A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
X Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações
especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e
melhorias para o próximo questionário.
Em relação à questão 4, o PDTI está em fase de elaboração e deverá ser publicado em meados de fevereiro ou
março de 2014.
Em relação à questão 5, os processos da UF começarão a ser mapeados ainda este ano.
Em relação à questão 6, foi constituído um comitê interno de segurança da informação no Núcleo de Tecnologia da
Informação e tal comitê está elaborando a Política de Segurança da Informação da UFPE.
Fonte: NTI - UFPE
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7.1.1 Análise Crítica
É importante salientar que os aspectos relacionados à definição e implantação da governança de TI
na UFPE estão sendo conduzidos pela Coordenação de Governança e Qualidade em Tecnologia da
Informação, a qual foi criada no NTI/UFPE no ano de 2013. Esta coordenação está responsável pela
criação do PDTI, pelo mapeamento dos processos internos do NTI, pela definição do processo de
compra de serviços e bens de TI alinhados a IN04 e pela definição de indicadores.
Também foi criada no NTI, no ano de 2013, a Gerência de Suporte ao Usuário, a qual está
responsável pela reestruturação da Central de Atendimento ao Usuário de modo a transformá-la
numa Central de Serviços, cujos processos estarão alinhados ao COBIT e ao ITIL.
Todas estas ações têm como objetivo proporcionar maior agilidade e transparência na gestão da
tecnologia da informação.
8
GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
8.1

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

Quadro 74 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos
reciclados, atóxicos ou biodegradáveis).
4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de
referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX)
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a
fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002,
art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?

1

Avaliação
2
3
4

5

X
As novas licitações
para compra de itens
comuns
irão
contemplar
os
critérios
de
sustentabilidade
aplicáveis ao objeto.
X

X

X
ENCE
(“Procel”),
Cerflor, FSC ou
atendimento
às
normas da ABNT.

X
Eletrodomésticos
com selo ENCE.,
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6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?

aquisição
de
suprimentos
para
impressão
com
responsabilidade
compartilhada
de
logística reversa.
X
Papel reciclado e
certificado.
X
Compra de itens
copos e xícaras não
descartáveis.
X

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa,
quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).
9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do
X
Decreto 7.746/2012.
Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o
plano de gestão de logística sustentável da unidade.
10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
X
qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.
11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
X
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
X
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006
Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da
UJ.
Fonte: PROGEST - UFPE
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8.2

Consumo de papel, energia elétrica e água

Nome do Programa

Quadro 75 – Consumo de papel, energia elétrica e água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Ano de Adesão

Quantidade

Valor

Recurso Consumido
Papel
Água
Energia Elétrica
Fonte: PROGEST - UFPE

Resultados

Exercícios
2013
24.000 Resmas
R$ 94.125
R$ 31.426.615

2012
13.220 Resmas
R$ 104.015.86
R$ 29.816.231

2011
27.852 Resmas
R$ 71.754
R$ 31.364.239
Total

2013
R$ 255.920,00
R$ 500.832,33
R$ 12.929.514,96
R$ 13.686.267,29

2012
R$ 118.186,80
R$ 637.755,89
R$ 14.441.131,5
R$ 15.197.074,19

2011
R$ 275.814,80
R$ 582.824,45
R$ 14.591.235,4
R$ 15.449.874,05
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8.3

Medidas para Redução de Consumo Próprio de Papel, Energia Elétrica e Água

Visando promover à redução do consumo de papel, energia elétrica e água, a universidade vem
adotando algumas medidas, dentre estas podemos destacar a aquisição de Torneiras
Economizadoras, de bacias Sanitárias com Caixa Acoplada e com duplo acionamento, revisão de
boias e válvulas de retenção para redução do consumo de água, padronização de Lâmpadas
Fluorescentes de 32w, elaboração do Sistema LED para toda a iluminação externa do Campus
Recife, instalação de Sensores, revisão de Circuitos e Disjuntores, substituição de Ar
Condicionados com mais de 10 anos de uso, bem como aquisição de equipamentos com Selo Procel
- Eficiência A.
Além disso, um projeto de conscientização está em faze de planejamento para aplicação das
orientações de consumo do Esplanada Sustentável e das Melhores Práticas de Gestão, para
aplicação integral em 2014, o projeto está sendo aplicado localmente dentro da Diretoria de
Logística, que funcionará como incubadora para sanar problemas na implantação.
Dentro da incubação a principais meta é redução da utilização de papel, através de envio eletrônico
de documentos, digitalização e trâmite de documentos sem formação de processos, exceto quando
for impossível adoção destas medidas. No geral são tomadas as medidas de acordo com as
orientações das melhores práticas:
São ações que estão sendo tomadas em nível de diretoria para teste e futura apresentação a toda
universidade:
Quadro 76 – Ações aplicáveis

AÇÃO
Copiar, imprimir e
escrever nos dois lados
do papel.

EFEITOS
Economia de 50% do
consumo de papel.

BOA PRÁTICA
SIM

Confecção de blocos
de
papel
reaproveitando o verso
das folhas A4
Utilização
de
documentação
Eletrônica.
Revisão de processos
digitalmente, deixando
para imprimir apenas
versões finais.
Requisições
e
solicitações via e-mail.

Redução no uso de
papel virgem para
fazer
anotações
simples.
Redução de
documentos
impressos.
Redução de cópias
inúteis.

SIM

CUSTO
Sim. Caso precise
adquirir impressoras
com
tecnologia
duplex.
Não: Equipamentos da
TECNOSET
são
duplex.
Nenhum

SIM

Nenhum

SIM

Nenhum

Redução
de
pelo
menos
50%
do
consumo de papel A4,
e
eliminação
dos
custos com capas de
processo e etiquetas.
Elimina emissão de
ofícios e CIs.

SIM

Nenhum

SIM

Nenhum

Reduz volume de
páginas desnecessárias
em um processo.

SIM

Nenhum

Comunicação formal
via
email,
para
assuntos de baixa
relevância.
Utilização de mídias
de
armazenamento
digital, para agrupar
anexos de processos.
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Até o momento as implantações têm sido bem aceitas entre os servidores da diretoria e tem elevado
o moral da equipe, pois, faz com que os servidores sintam-se agentes de mudança em seu ambiente
de trabalho.
É visível redução de utilização de papel, dentro da diretoria os custos caíram de 500 folhas/semana
por semana para aproximadamente 300 folhas/semana.
Dentre as ações a que mais se destaca é a utilização de mídias digitais, atualmente a Diretoria de
Logística (DLOG), tem um custo de impressão de R$ 0,09 por página (papel e suprimentos), a ideia
surgiu na Divisão de Planejamento de Compras (DPLAN) para formalização de alguns processos de
adesão a atas de registro de preço, onde uma série de documentos deve ser anexada, sendo os mais
volumosos editais e Termos de Referência.
De acordo com levantamentos até o momento de conclusão deste documento, a DPLAN já
economizou mais de R$ 400,00 com a não impressão de documentos acessórios do processo. A
expansão às demais unidades será gradual e sua adoção dependerá de cada gestor.
Ressalta-se ainda que, os processos não foram todos encerrados, com isso a economia gerada pode
chegar a mais de R$ 700,00 apenas com 15 processos. Como a ideia pode ser aplicada a outros
processos a economia futura será considerável.
A DLOG vem fazendo substituição do tradicional papel A4 branco pelo A4 reciclado e certificado e
produzido de acordo com a norma ABNT - NBL15=755:2009, exceto para os casos que não seja
possível a utilização, que via de regra extremamente são pontuais.
As licitações para aquisição de papel já constam com 50% da quantidade total do consumo
estimado como reciclado, a meta para 2014 é a substituição almejada é de 75%. Em atendimento a
IN Nº 01/SLTI de 19 de janeiro de 2010.
Os Termos de Referência para todos os materiais de papelaria, sempre que cabível, são solicitados
materiais sustentáveis certificados, que sejam certificados pelos organismos responsáveis, dentre os
mais conhecidos:
a) Forest Stewardship Council Brazil (Conselho Brasileiro de Manejo Florestal – FSC-BR)
b) Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – PEFC
c) Programa Brasileiro de Certificação Florestal – CERFLOR
Além dessas ações, a UFPE vem adotando algumas medidas visando o atendimento à Política
Nacional de Resíduos Sólidos, dentre as quais podemos citar:
1. Definição de grupo de trabalho ligado à DGA/PCU, com a finalidade de estabelecer adesão
à Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P.
2. Parceria com o Ministério do Meio Ambiente, trazendo para a UFPE o curso de capacitação
SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P. O curso foi realizado
de 11 a 13 de março de 2014 no auditório da Editora Universitária, com dez vagas para
servidores da UFPE que serão envolvidos no processo.
3. Parceria com a SEGIC na elaboração de campanhas de conscientização de consumo
consciente de água e energia, cujo material será executado e distribuído nos Centros
acadêmicos da UFPE.
4. Definição de aquisição de materiais de consumo para manutenção e conservação dos Campi
da UFPE, atendendo a critérios de sustentabilidade ambiental e baixo consumo energético.
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5. Definição de inserção nos procedimentos licitatórios para obras e serviços de critérios de
sustentabilidade ambiental visando atingir bons padrões de eficiência energética.
6. Parceria com a Controladoria Geral da União, visando a realização de capacitação com o
tema Compras Sustentáveis, que aconteceu em dezembro de 2013 na UFPE, auditório do
CFCH, com participação de servidores da UFPE envolvidos em processo de compras e
contratação de bens e serviços.
7. Inserção no Plano de Ação Institucional de ações de requalificação da Estação de
Tratamento D’água da PCU, da rede de distribuição d’água potável e dos poços artesianos
que abastecem o Campus Recife.
8. Em fase de planejamento o II FOGERE – IES – PE, Fórum sobre Adequações à Política
Nacional de Resíduos Sólidos em Instituições Públicas de Ensino Superior de
Pernambuco, a ser realizado pela Universidade Federal de Pernambuco em maio próximo,
dando sequência ao primeiro Fórum, realizado em 26 e 27 de junho de 2013, no Campus
Recife da UFPE.
Esta iniciativa, pioneira no Estado, tem como objetivo a integração das Instituições Públicas
de Ensino Superior de Pernambuco, através da criação de Grupos de Trabalhos Temáticos
(GTT ’s), com o apoio e colaboração da Agencia Estadual do Maio Ambiente (CPRH),
Ministério Público Estadual e Secretarias Municipal e Estadual do Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Tem ainda como objetivo, estabelecer diretrizes para a elaboração de
Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) em seus Campi, em atendimento às
exigências da Lei 12.305/2010.
Metas a serem alcançadas:
1. Formação de Grupos de Trabalho Temáticos (GTT ’s).
2. Desenvolvimento de mecanismos de apoio à produtividade dos GTT ’s.
3. Reuniões bimestrais de acompanhamento e avaliação.
4. Realização do II FOGERE – IES – PE em abril de 2014, com o objetivo de consolidar as
propostas desenvolvidas pelos GTT ’s.
Grupos de Trabalho Temáticos:
1. Resíduos Perigosos: Químicos e Biológicos.
2. Resíduos sólidos recicláveis: Coleta Seletiva.
3. Resíduos da Construção Civil.
4. Resíduos Eletroeletrônicos e de Mobiliário.
5. Resíduos Orgânicos e Biomassa Residual.
6. Águas Residuárias.
7. Programa de Educação Ambiental.
8. Programa de Gerenciamento – Estruturas Físicas e Administrativas.
Todos os trabalhos iniciaram em Junho de 2013 prosseguem e serão reavaliados em maio de 2014.
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9
CONFORMIDADE
NORMATIVAS
9.1

E

TRATAMENTO

DE

DISPOSIÇÕES

LEGAIS

E

Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU
9.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício
Quadro 77 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
01

Processo
TC 019.831/2007-2

Acórdão
3003/2013-TCU

Item
9

Tipo
DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
OF. 0745/2013-TCU/SECEX-PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Prestação de contas FADE audiência . irregularidade das contas de um responsável. Regularidade com quitação dos
demais responsáveis . Multa .Determinações.
_Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de recolhimento de valores referentes a CPMF e despesas
bancárias dos convênios 98 e 109/2005.
_Julgar irregulares as contas do Sr. AMARO HENRIQUE PESSOA LINS, reitor nos termos dos arts. 1º, I,16, III,
alínea “b”, 19, parágrafo único da Lei 8.443/92. Exercício 2006
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
Providencia adotada com sucesso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Contas Regulares
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
02

Processo
TC 011.663/2011-1

Acórdão
7057/2013-TCU

Item
1

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1440/2013- TCU/SECEX-PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Referente a irregularidades de responsabilidade do Sr. ALEXANDRE DE
LEMOS PEREIRA, coordenador do projeto Vila de Sucuriju/AP Não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos públicos federais, Processo CNPq 504591/03-7. TC 011.663/2011-1.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
Acolhida defesa com sucesso.
Síntese dos Resultados Obtidos
Arquivamento dos processos de admissão tendo em vista a legalidade do ato.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
03

Processo
TC 015.166/2013-9

Acórdão
2585/2012-TCU-Plenário

Item

Tipo
DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1148/2013-TCU/CESEX-PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de Governança do TI, bem como a verificar a adoção de planos e estratégias para implementação e melhoria da
governança de TI.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
A UFPE encaminhou resposta por e mail ao TCU através do Of, 675/13-SECEXPE no dia 04/07/13.
Síntese dos Resultados Obtidos
Solicitação atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
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

04

TC 046.433/2012

877/2013-TCU-Plenário

1

DE

Of. 0619/2013-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Of. 85/2013 de 16/05/2013 – notificou a UFPE para a:
-Apuração de denúncia contra suposto desvio de finalidade de licença sabática de docente da UFPE e que possa tomar
conhecimento, apreciar e tomar as providências que julgar necessária.
-TCU enviou of. 06/13 de 16/05/13
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
Os Ministros do TCU acordam, por unanimidade, em não conhecer da denúncia adiante relacionada, por não
preencher os requisitos de admissibilidade, e arquivar o processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação
ao denunciante.
Síntese dos Resultados Obtidos
Arquivamento dos processos de admissão tendo em vista a legalidade do ato
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
05

Processo
TC 044.394/2012-8

Acórdão
1491/2013

Item
1

Tipo
DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1353/2013-TCU/SECEX-PE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
DENUNCIA: Promover as medidas administrativas cabíveis à denúncia apontada do Prof. Carlos Menezes Aguiar
docente com regime de dedicação exclusiva que em pesquisa realizada o prof. é sócio administrador de uma empresa.
TC 044.394/2012-8.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
Providencia adotada
Síntese dos Resultados Obtidos
Acordam os ministros a ausência de legitimidade e de interesse recursal, nos termos do art. 282 do Reg.Interno/TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
06

Processo
TC 043.764/2012-6

Acórdão

Item
1

Tipo
TC

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Doc. 49.990.340-0 –SEC-PE/D2
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Trata-se de Prestação de Contas anual da UFPE referente ao exercício de 2011.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Síntese da Providência Adotada
Providencia adotada
Síntese dos Resultados Obtidos
Julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relacionadas no item 112.2 dando-lhe quitação nos termos do
artigo 16,II e 18 da Lei 8.443/92, e regulares com quitação plena as contas dos outros gestores
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve fatores a serem destacados
Fonte: Auditoria Interna - UFPE

9.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro 78 – Situação da deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
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

01

TC-009.035/2012-5

504/2013 Plenário

1

DE

OF 816/2013/TCU

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Ausência de estabelecimento de padrões de operação e de estrutura interna de gestão da qualidade para o Sistema de
Manutenção Predial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A UFPE efetuou a resposta através do OF 441/2013/GR EM 24 07 2014, enviando o Plano de Providencias e Ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

02

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

2

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
O Sistema de Manutenção Predial não contempla a realização dos diferentes tipos de manutenção necessários:
rotineira, planejada e não planejada
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE : reestruturação das diretorias e quadro de funções da PCU. Contratação de engenheiro de
produção para implantação do sistema de demandas e programação de serviços. Redimensionamento da equipe
terceirizada de manutenção predial. Implantar procedimentos de manutenção predial.
A UFPE efetuou a resposta através do OF 441/2013/GR EM 24 07 2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

03

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

3

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências na estrutura de documentação e de registro de informações do Sistema de Manutenção Predial
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: exigir nos editais de contratação de obras a entrega de "as built" e "manual de uso, operação e
manutenção da edificação". Contratação de técnicos em edificações para realização de inspeções periódicas
semestrais, registrando-as no sistema de manutenção. Solicitar a PROPLAN a contratação de 08 (oito) bolsistas de
engenharia e arquitetura para cadastro das edificações existentes no Campus Recife. Compilar a base de dados
(cadastro das edificações) em planilhas e plantas digitalizadas em CAD. Implantação de um Caderno de Encargos da
UFPE. Nivelar informações entre o SPO, DMC e Patrimônio da UFPE. Enviar ofício emitido pela Prefeitura e
Gabinete do Reitor determinando a impossibilidade de realização de projetos ou construções sem aprovação da
PCU/SPO. Sensibilizar o Reitor para aplicação de sanções administrativas e penalidades aos funcionários que
executem quaisquer intervenção na edificação sem o prévio conhecimento da PCU. Retroalimentar o banco de dados
do CBPI sempre que houverem acréscimos ou supressões de áreas, mudança de uso do espaço ou substituição dos
revestimentos. Cadastrar os sistemas elétricos e hidráulicos em uso no Campus Recife. Aquisição de escaner
(capacidade A0) para digitalização de plantas físicas existentes na CBPI. Escanear e armazenar com sistema de
backup o conjunto de aproximadamente 12.000 (doze mil) plantas em papéis vegetal , manteiga e linho existentes na
CBPI. Vetorizar/ migrar para o CAD o conjunto de plantas digitalizadas. Solicitar a PROPLAN a contratação de 08
(oito) bolsistas de engenharia e arquitetura para digitalização (CAD) das plantas existentes no Campus Recife. Criar
ambiente apropriado para o armazenamento de plantas originais. Criar planilha eletrônica de monitoramento de
empréstimos com data limite de devolução, definição do uso e justificativa. Fornecer, prioritariamente, arquivos
digitais em PDF para os usuários que não pertencem a PCU ou SPO. Aquisição do conjunto de Normas Técnicas ABNT. Formar um Grupo de Trabalho para determinação de um padrão construtivo na UFPE, visando a
compatibilização entre concepção arquitetônica, os critérios técnicos da Engenharia e a melhoria da qualidade de
manutenção predial. Capacitação de Gestores e Equipe Técnica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

04

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

4

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências no processo de coleta de informações do Sistema de Manutenção Predial
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: aquisição e implantação de sistemas de controle de demandas e de estoque. Contratação de
profissional especializado (eng. de produção) para planejar e otimizar os atendimentos de manutenção à comunidade
acadêmica. Exigir da empresa de manutenção predial relatório detalhado dos serviços realizados e pendentes, com
planilha de material, mão de obra utilizada e documentação fotográfica das intervenções mais relevantes. Contratação
de Técnicos em Edificações para realização de inspeções periódicas semestrais, registrando-as no sistema de
manutenção. Retroalimentar o banco de dados do CBPI sempre que houverem acréscimos ou supressões de áreas,
mudança de uso do espaço ou substituição dos revestimentos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

05

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

5

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências na previsão orçamentária para o funcionamento do Sistema de Manutenção Predial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: implantar a restruturação organizacional da PCU. Criar uma coordenação administrativa e
financeira. Emitir relatórios trimestrais do controle de contas da PCU. Nivelar informações e exibir os investimentos
na página virtual da Prefeitura no sítio da UFPE. Capacitação de Gestores e Equipe Técnica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

06

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

6

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Ausência de Planos de Manutenção Predial
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: exigir nos Editais de contratação de obras a entrega de "as built" e "manual de uso, operação e
manutenção da edificação". Implantação de um Caderno de Encargos na UFPE. Elaborar e implantar um conjunto de
normas e procedimentos de manutenção preventiva para UFPE. Impedir a intervenção de funcionários dos Centros e
Departamentos sobre a empresas terceirizadas de manutenção predial. Capacitação de Gestores e Equipe Técnica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

07

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

7

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências na elaboração de projetos e na programação dos serviços de manutenção predial
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: formar um grupo de trabalho para determinação de um padrão construtivo na UFPE, visando a
compatibilização entre concepção arquitetônica, os critérios técnicos da Engenharia e a melhoria da qualidade de
manutenção predial. Motivar a visita de arquitetos às obras. Implantação de cronograma quinzenal de visitas à obra
pelo arquiteto responsável pelo projeto, incluindo o registro em diário de obras. Contratação de empresa gerenciadora
e revisora de projetos e obras para suporte técnico e administrativo à SPO. Nivelar com todos os projetistas o valor
destinado a cada construção/reforma. Exigir nos Editais de contratação de obras a entrega de "as built" e "manual de
uso, operação e manutenção da edificação". Implantação de um Caderno de Encargos na UFPE. Aquisição do
conjunto de Normas Técnicas - ABNT. Implantar o software de gerenciamento da manutenção - MANTIS.
Permitindo a avaliação do custo e tempo requerido nas ordens de serviço, taxa de sucesso, retrabalho e o valor
investido anualmente em cada edificação. Avaliar anualmente o desempenho das edificações e seus sistemas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positiva para a gestão.
Unidade Jurisdicionada

164
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

08

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

8

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências no processo de aquisição e de controle do estoque de materiais e ferramentas destinados à manutenção
predial
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: aquisição e implantação de sistemas de controle de demandas e de estoque. Contratação de
profissional especializado (Eng. De Produção) para planejar e otimizar os atendimentos de manutenção à comunidade
acadêmica. Reestruturação da PCU e criação da Coordenação Administrativa e Financeira. Contratação de mais
funcionários para elaboração de Termos de Referência. Implantação da padronização construtiva nas edificações da
UFPE. Capacitação de Gestores e Equipe Técnica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

09

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

9

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências no transporte do material, da mão de obra contratada e das ferramentas para a execução de serviços de
manutenção predial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: inclusão do transporte de funcionários e ferramentas no escopo de serviços da empresa
contratada para Manutenção Predial. Redimensionamento junto a PROGEST da frota de veículos necessários ao
transporte de materiais e dos fiscais/gestores dos contratos de manutenção da PCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

165
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

10

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

10

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências na manutenção dos elevadores do Centro de Ciências da Saúde (CCS).
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: contratação de Eng. Mecânico para o quadro funcional da PCU. Elaboração de Plano de
Manutenção de Elevadores. Elaboração de Termos de Referência para aquisição e modernização dos elevadores da
UFPE. Permitir a acessibilidade plena a TODOS os usuários da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

11

TC 008.234/2013-2

504/2013-TCU-Plenário

11

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 0816/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Deficiências no planejamento das instalações de equipamentos condicionadores de ar, interferindo no Sistema de
Manutenção Predial.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA (PCU)

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Ações da PCU/UFPE: coibir através da PCU e Gabinete do Reitor a aquisição de aparelhos de ar condicionado sem
consulta prévia a PCU, para dimensionamento da carga térmica e verificação das condições das instalações elétricas
na edificação solicitante. Contratação de Eng. Mecânico para o quadro funcional da UFPE. Elaboração e TR, no
sistema de Registro de Preços, para atendimentos das demandas de limpeza e reparos nos ar condicionados da
instituição. Exigir a elaboração de croqui para locação das unidades condensadores e evaporadoras nas edificações.
Determinação dos locais permitidos para instalação de equipamentos de ar condicionado por edificação. Solicitar a
PROGEST o envio de documento mensal acerca dos equipamentos de ar condicionados instalados no período,
inclusive com capacidade, modelo, consumo e localização aferida no croqui. Capacitação de Gestores e Equipe
Técnica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
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Denominação Completa

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU

153080

Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

12

TC 021.645/2013-2

1161/2013-TCU-Plenário

a

DE

Of 1342/2013 TCU SECEX PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Realização de diligência e com vistas ao saneamento do proc. de monitoramento, TC 021645/2013-2 que trata da
Universidade Federal de Pernambuco , apresente no prazo de 15 dias com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 157 do Regimento Interno do TCU, encaminhe ao TCU:
a)
Plano de ação, com informações de prazos e datas de conclusão previstas para cada ação a ser
desenvolvida para a regularização da situação referente à criação formal de comissão de ética e divulgação e
promoção de efetiva gestão ética, nos termos dos Decretos nº 1.171/97 e 6.029/2007, contendo identificação do mês e
do ano, bem como o nome dos responsáveis por implementar cada uma delas; de modo a dar cumprimento à
determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1.161/2013-TCU-plenário.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em atendimento ao Of. 1342/2013, apresentamos através do Of. 696/2013-GR os seguintes esclarecimentos e/ou
justificativas aos itens questionados:
a)
Portaria de nº 4.042, de 29 de agosto de 2013, que designou a Comissão com o objetivo de elaborar
proposta de resolução para criar Comissão de ética da UFPE. Completando, enviamos a minuta de resolução
elaborada pela referida Comissão com os resultados obtidos e que será submetida à aprovação do Conselho desta
Instituição.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

13

TC 021.645/2013-2

1161/2013-TCU-Plenário

b

DE

Of 1342/2013 TCU SECEX PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Realização de diligência e com vistas ao saneamento do proc. de monitoramento, TC 021645/2013-2 que trata da
Universidade Federal de Pernambuco apresente no prazo de 15 dias com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c
o art. 157 do Regimento Interno do TCU, encaminhe ao TCU:
b)
Informe a respeito das medidas que estão sendo adotadas no âmbito da unidade de Auditoria Interna
– Audint que possibilitem, sistematicamente e com maior abrangência, a fiscalização dos procedimentos licitatórios,
de contratação direta e dos contratos atinentes ao Hospital das Clínicas, de modo a implementar a recomendação
constante do subitem 9.3 do Acórdão 1161/2013-TCU-Plenário.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em atendimento ao Of. 1342/2013, apresentamos através do Of. 696/2013-GR os seguintes esclarecimentos e/ou
justificativas aos itens questionados:
b)
Ofício nº 12/2013/AUDINT, que contempla o planejamento para os processos licitatórios atinentes
ao Hospital das Clínicas/UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

14

TC 021.645/2013-2

1161/2013-TCU-Plenário

c

DE

Comunicação Expedida
Of. 1342/2013 TCU SECEX
PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Realização de diligência e com vistas ao saneamento do proc. de monitoramento, TC 021645/2013-2 que trata da
Universidade Federal de Pernambuco apresente no prazo de 15 dias com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c
o art. 157 do Regimento Interno do TCU, encaminhe ao TCU:
c)
Informe a respeito das medidas que estão sendo adotadas para a implementação das recomendações
expedidas mediante os subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 1161/2013-TCU-Plenário;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em atendimento ao Of. 1342/2013, apresentamos através do Of. 696/2013-GR os seguintes esclarecimentos e/ou
justificativas aos itens questionados:
c)
Em anexo Ofício nº 904/2013-HC, esclarecendo as medidas adotadas para implementação das
recomendações expedidas mediante os subitens 9.5.1 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão nº 1161/2013-TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

15

TC 015.481/2013-1

2.731/2008 TCU - Plenário

1

DE

Of. 0362/2013-TCU/Sesex Educ

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Monitoramento do Acordão 2.731/08-TCU-Avaliar impacto da modificação da Lei 8.958/94, solicitar p/ analise a
documentação relacionada no oficio 0362/13. TC-015481/2013-1.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Justificativas enviadas conforme ofício 490/2013 – GR de 14/08/13.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em análise no TCU.
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

16

TC 017.344/2008-2

8918/2012-TCU-2° Câmara

1

DE

Of. 1320/2012-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
O Tribunal, ao apreciar o Relatório de Auditoria TC 017.344/2008-2, decidiu conhecer o pedido de reexame
interposto pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a
tornar insubsistente e subitem 9.2.2 do Acórdão 5661/2010-TCU-2° Câmara. TC 017.344/2008-2
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Apreciação do processo de Relatório de Auditoria, TC 017.344/2008-2, que trata de avaliação do relacionamento da
UFPE com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento – FADE/UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em análise no TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

17

TC 043.764/2012-6

5403/2013-TCU-Segunda Câmara

1.7.1

DE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1238/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Que sejam adotadas as medidas previstas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, e 1.8:
1.7.1. Convênios firmados com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (FADE) para realização de
cursos de pós-graduação e/ou de Mestrado Profissional (quadro 104 do Relatório de Gestão), bem como convênios
firmados com empresas privadas, sendo a FADE interveniente administrativo-financeira, objetivando cooperação
técnico-científica na área de tecnologia da informação (quadro 105 do Relatório de Gestão), sem o devido registro no
SICONV, e sem a observância de que os valores que poderiam ser geridos pela fundação de apoio seriam aqueles
diretamente vinculados ao custeio de projetos específicos nos estritos limites das despesas correspondentes a tais
projetos, aprovados previamente pela UFPE nos termos das resoluções internas que regem a matéria, excluindo,
portanto, desse custeio os valores correspondentes aos bens, instalações e mão de obra da UFPE, que deveriam ter
sido ressarcidos mediante arrecadação em conta única do Tesouro Nacional, de conformidade com o art. 6° do
Decreto n° 7.423/2010 e jurisprudência deste Tribunal, em especial o Acórdão 2.731/2008-TCU-Plenário.
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Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Cumprimento através da Ata da Terceira Sessão Ordinária do exercício de 2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
5403/2013-TCU-Segunda
18
TC 043.764/2012-6
1.7.2
Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

DE

Of. 1238/2013-TCU/SECEX-PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Que sejam adotadas as medidas previstas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, e 1.8:
1.7.2. Deficiência no acompanhamento e fiscalização dos convênios n° 721111/2009,721134/2009,
721129/2009721135/2009, 750682/2010, 751319/2009 e 026/2009, todos confirmados com FADE, ante a não
implementação dos controles e acompanhamento, na forma estabelecida no art. 12 do Decreto n° 7.423/2010, por
parte do Conselho de Administração da UFPE.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Processos se encontram em andamento com as comissões designadas para apuração dos fatos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
5403/2013-TCU19
TC 043.764/2012-6
1.7.3
Segunda Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1238/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Que sejam adotadas as medidas previstas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, e 1.8:
1.7.3. Deficiência dos projetos básicos, ausência de elementos para definição dos custos das planilhas contratadas e
ausência de fiscalização dos contratos firmados com a FADE (contratos n°s 30/2011, 62/2011, 02/2011, 94/2010), em
descumprimento ao disposto no art. 6° do Decreto n° 7.423/2010, conforme relatado nos subitens 8.1.6.4, 8.1.6.5 e
8.1.6.6 do Relatório de Auditoria de Gestão 201203144, e em virtude do não exercício, por parte do Conselho de
Administração das competências estabelecidas no art. 12 do Decreto n° 7.423/2010;
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Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Processos se encontram em andamento com as comissões designadas para apuração dos fatos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
5403/2013-TCU20
TC 043.764/2012-6
1.7.4
Segunda Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1238/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Que sejam adotadas as medidas previstas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, e 1.8:
1.7.4. Inserção no rol de responsáveis, em duplicidade, do nome do Diretor Superintendente do Hospital das Clínicas
(HC/UFPE) com dois CPF’s válidos distintos, um com o nome grafado como George da Silva Teles (CPF
400.385.644-91) e o outro como o nome de George da Silva Telles (CPF 126.910.464-00), o que indica falhas nos
cadastros de pessoal da UFPE.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Providências já adotadas pelo UJ
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
5403/2013-TCU21
TC 043.764/2012-6
1.8
Segunda Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1238/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Que sejam adotadas as medidas previstas nos itens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, e 1.8:
1.8. Determinar ao Reitor da Universidade Federal de Pernambuco que dê ciência aos membros do Conselho de
Administração da UFPE a respeito das falhas que fundamentaram a ressalva às suas contas, que decorreram da
ausência de implementação de rotinas e controles e da falta de adoção das competências do Conselho estabelecidas no
art. 12 do Decreto n° 7.423/2010.
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Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Providências já adotadas pelo UJ
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU22
023039/2013-2
9.1.1
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.1. Normativos existentes na UFPE não atendem plenamente a todos os critérios estabelecidos pela SecexEducação
tendo por base as recomendações do IIA;
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A AUDINT providenciará junto a Alta Administração a atualização de seus normativos conforme consta em seu Plano
Anual de Auditoria Interna – PAINT/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a Unidade de Auditoria .
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU23
023039/2013-2
9.1.2
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.2. ausência de política formalizada de desenvolvimento de competências para os auditores internos da UFPE,
apesar de haver ações de capacitação isoladas, voltadas a preparar os servidores para realizar as atividades previstas
no Paint.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Justificativa para o seu não Cumprimento:
Em andamento a conclusão de seu Manual Interno de Auditoria com vistas a sanar a falha apontada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a Unidade de Auditoria
Interna.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU24
023039/2013-2
9.1.3
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.3. o número de servidores na Audin/UFPE é insuficiente para a execução satisfatória de todas as ações previstas.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A AUDINT já levou ao conhecimento do Gabinete e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a necessidade de
fortalecimento do Quadro da AUDINT. Aguardando a alocação de pessoas para o exercício de 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU25
023039/2013-2
9.1.4
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
9.1.4. o espaço físico disponibilizado à Audin é insuficiente.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
A AUDINT já levou ao conhecimento do Gabinete do Reitor a necessidade de ampliação de espaço físico. Previsão
para o exercício de 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a Auditoria Interna.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU26
023039/2013-2
9.1.5
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.5. ausência de trabalho especifico de avaliação de riscos, realizado pela Audin ou pela própria UFPE, que utilize
metodologia similar à preconizada nos Padrões de Levantamento do Tribunal de Contas da União, apesar da Audin
realizar uma "Avaliação Sumária quanto ao risco e a sua relevância em relação à UFPE".
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
AUDINT está elaborando um planejamento para cumprimento da recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a Unidade de Auditoria
Interna.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
3388/2013-TCU27
023039/2013-2
9.1.6
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo
DE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 1873/2013-TCU/SECEXPE
Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
9.1.6. A Audin não realiza trabalhos que envolvam a avaliação dos controles internos administrativos da UFPE.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
AUDINT está elaborando um planejamento para cumprimento da recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Providencias em andamento
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Deliberações do TCU

Código SIORG
153080
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Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
2.585/2012-TCU28
TC 015.166/2013-9
a
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

Fiscalização

Of. 675/2013-TCU/SECEX-PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de governança de TI (Acórdão 2.585/2012-TCU - Plenário), bem como verificar a adoção de planos e
estratégias para implementação e melhoria de governança de TI.
a)
Disponibilização, até o dia 6/6/2013, preferencialmente em meio eletrônico, dos documentos e
informações constantes no anexo I a este ofício, organizados na ordem em que estão listados, referenciando, para cada
documento, a seção do questionário correspondente.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Enviou através de e-mail a resposta do Of 675/2013 – Governança de TI no dia 04/07/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
2.585/2012-TCU29
TC 015.166/2013-9
b
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

Fiscalização

Of. 675/2013-TCU/SECEX-PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de governança de TI (Acórdão 2.585/2012-TCU - Plenário), bem como verificar a adoção de planos e
estratégias para implementação e melhoria de governança de TI.
b)
Disponibilização, até o dia 6/6/2013, em meio eletrônico, dos documentos e informações referentes
aos atuais responsáveis pela UFPE, em caráter efetivo ou em substituição, conforme modelos constantes do anexo II
a este ofício.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Enviou através de e-mail a resposta do Of 675/2013 – Governança de TI no dia 04/07/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

175
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Item
2.585/2012-TCU30
TC 015.166/2013-9
c
Plenário
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Tipo

Comunicação Expedida

Fiscalização

Of. 675/2013-TCU/SECEX-PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de governança de TI (Acórdão 2.585/2012-TCU - Plenário), bem como verificar a adoção de planos e
estratégias para implementação e melhoria de governança de TI.
c)
Designação formal de servidor (nome, matrícula, cargo, telefone e e-mail), a partir da ciência desta
fiscalização, para interlocução junto à equipe de fiscalização, agendamento de reuniões e acompanhamento do
fornecimento dos documentos referentes a esta e futuras solicitações da equipe.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Enviou através de e-mail a resposta do Of 675/2013 – Governança de TI no dia 04/07/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
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

31

TC 015.166/2013-9

2.585/2012-TCU-Plenário

d

Fiscalização

Of. 675/2013-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de governança de TI (Acórdão 2.585/2012-TCU - Plenário), bem como verificar a adoção de planos e
estratégias para implementação e melhoria de governança de TI.
d)
Disponibilização, a partir de 1/7/2013, de ambiente reservado para os trabalhos da equipe, com
capacidade para dois auditores e a existência de um telefone e microcomputador conectado à rede local, com acesso à
internet e com editor de textos, planilha eletrônica e impressora instalados.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Enviou através de e-mail a resposta do Of 675/2013 – Governança de TI no dia 04/07/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

32

TC 015.166/2013-9

2.585/2012-TCU-Plenário

e

Fiscalização

Of. 675/2013-TCU/SECEX-PE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Deliberação
Avaliar a implementação dos controles de Tecnologia da Informação (TI) informados em resposta ao questionário do
perfil de governança de TI (Acórdão 2.585/2012-TCU - Plenário), bem como verificar a adoção de planos e
estratégias para implementação e melhoria de governança de TI.
e)
Divulgação da realização deste trabalho do TCU junto aos servidores e prestadores de serviços dessa
UFPE, informando o objetivo do trabalho, o período previsto para a fiscalização e os telefones (81) 3366-0122/33660132 para quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o trabalho, de forma a tornar transparente a atuação desta
Corte de Contas.
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Enviou através de e-mail para o TCU a resposta do Of 675/2013 – Governança de TI no dia 04/07/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
33

Processo
027.110/2010-9

Acórdão
8645/2012 – TCU – 2º Câmara

Item
1

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Tipo
AC

Comunicação Expedida
Ofício nº 117/2013
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Providenciado TCE na UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Síntese da Providência Adotada
TCU julgou as contas regulares com ressalva, através do Of. 262/13-TCU.
Síntese dos Resultados Obtidos
Arquivamento dos processos de admissão tendo em vista a legalidade do ato.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aguardando pronunciamento do TCU.
Fonte: Auditoria Interna - UFPE

177
9.2

Tratamento de Recomendações do OCI
9.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro 79 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

UNIDADE JURISDICIONADA
Denominação Completa
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
NT 907/2013
01
2012243911
Of. 10.973/2013 AUD/CGU
AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 045 - Nº Recomendação: 001 Recomendamos a apuração dos fatos relatados e
comprovada a aplicação irregular dos recursos não aceitação das despesas inelegíveis na Prestação de Contas do
Convenio.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretorias de Convênios e Contratos Acadêmicos
153412
Síntese da Providência Adotada
A apuração recomendada foi realizada e concluiu pela inexistência de irregularidades ou prejuízos. O
representante da AGU acatou as conclusões da comissão de inquérito.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultados obtidos conforme síntese.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
NT 1455/2013
02
201205395
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 011 - Nº Recomendação: 002 Emita orientação aos gestores da PROAES que
se abstenham de aplicar os recursos da assistência estudantil em objeto diverso daqueles estabelecidos para os
programas sob gestão da PROAES, sob pena de responsabilização.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
153230
Síntese da Providência Adotada
A PROAS já atendeu a recomendação do OCI aplicando os recursos no programa específico.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultados obtidos conforme síntese.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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Denominação Completa
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
03
201205395
NT 1455/2013 AUD/CGU
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 002 Adote providências para a divulgação
permanente no sítio da PROAES na internet da lista atualizada de beneficiários de cada programa/auxílio gerido
por essa pró-reitoria.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
153230
Síntese da Providência Adotada
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis publica na seção Transparência PROAES uma lista atualizada de todos
os estudantes assistidos pelos Programas da PROAES. Assim, essa recomendação já foi atendida.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultados obtidos conforme síntese.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
NT 1455/2013
04
201205395
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 011 - Nº Recomendação: 002 Emita orientação aos gestores da PROAES que
se abstenham de aplicar os recursos da assistência estudantil em objeto diverso daqueles estabelecidos para os
programas sob gestão da PROAES, sob pena de responsabilização.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
153230
Síntese da Providência Adotada
A PROAS vem cumprindo a determinação do OCI. Recomendação atendida.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultados obtidos, conforme síntese
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida
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05

241099

Nota Técnica nº 46/2014/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
(UFPE)

Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241099 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001
Recomendamos que instruam os Processos licitatórios que versem sobre projetos e obras de engenharia e
arquitetura, sejam emitidas e apensadas, ao referido processo, as competentes Anotações de Responsabilidade
Técnica - ART.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Síntese da Providência Adotada
Atendida a solicitação do OCI
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Orde
m

Identificação do Relatório
de Auditoria

Item do RA

Nota Técnica nº
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
06

254374

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 254374 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE cumpra o prazo estabelecido na art. 7¨ da Instrução Normativa CGU nº 07, de 29/12/06, qual seja,
encaminhar o PAINT, devidamente aprovado, ao respectivo órgão de controle interno até o dia 31 (trinta e um) de
janeiro de cada exercício a que se aplica.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Gabinete do Reitor -Auditoria Interna

Código SIORG
153105

Síntese da Providência Adotada
Atualização feita como resultado do trabalho de revisão e consolidação do PPP realizado no âmbito da OS
201300498, concluindo-se pelo atendimento, conforme justificativa que segue: Os PAINT 2012 e 2013 foram
apresentados dentro do prazo.
Síntese dos Resultados Obtidos
Resultado obtido
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Fonte: Auditoria Interna - UFPE
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9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro 80 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
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
201205394
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 32983/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
OS: 201205394 – Constatação: 001 Recomendação: 001 Observar, no tocante a quaisquer receitas orçamentárias
próprias geradas no âmbito da Universidade – ainda que em parceria com a Fundação de Apoio da UFPE,
decorrentes da prestação de serviços, recebimento de taxas – inclusive de biblioteca, realização de cursos de pósgraduação, receitas ligadas à gestão do centro de convenções da UFPE e quaisquer outras abrangidas nesta
categoria, que os referidos recursos requerem, necessariamente, o trânsito pela conta única.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Pró-Reitoria de Planejamento

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em 2013, a UFPE criou o setor de Serviço de Controle de Receita Própria para gestão das receitas próprias criadas
no âmbito da Universidade. Este setor gerencia, atualmente, 33 códigos de receitas homologadas e 482 números de
referências , os quais identificam os setores responsáveis pela arrecadação da receita.
No tocante aos cursos de especialização, gerenciados com o apoio da Fundação, as receitas auferidas desses cursos
continuam sendo arrecadadas por meio de conta específica, aberta pela Fundação de Apoio para gestão desses
projetos de ensino. Tal manutenção, justifica-se pela interpretação do § 1º do art. 3º, bem como, das dificuldades
operacionais desta instituição em gerenciar todos os ingressos e despesas oriundas dos mais de 50 cursos de
especialização em andamento nesta Universidade, no corrente ano.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
02
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 030 - Nº Recomendação: 002 Abstenha-se de formalizar contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994 sem a existência do plano de trabalho referente ao projeto
desenvolvido, no qual deveria estar precisamente definido o disposto nos incisos I a IV, do § 1º, do art. 6º, do
Decreto nº 7.423, de 31/12/10, assim como baseados em prestação de serviço de duração indeterminada, assim
configurado pela reapresentação reiterada, vedação esta prevista no § 12 do art. 6º, do mesmo Decreto.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" . Quando não atendido
os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes, os convênios
e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
03

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 030 - Nº Recomendação: 007 Abstenha-se de formalizar contratos ou
convênios com fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994 sem a existência do plano de trabalho referente
ao projeto desenvolvido, no qual deveria estar precisamente definido o disposto nos incisos I a IV, do § 1º, do art.
6º, do Decreto nº 7.423, de 31/12/10. Para todos os projetos desenvolvidos em conjunto com a sua fundação de
apoio, inclusive nas suas alterações, utilizar planos de trabalho precisamente e suficientemente detalhados, nos
temos do Decreto nº 7.423/2010, art. 6º, § 1º, incisos I a IV, tendo em vista o fato de que a execução dos recursos
públicos dar-se-á no âmbito de uma pessoa jurídica de direito privado, sujeita a diferentes normas e mecanismos de
controle, o que resulta na necessidade de estabelecimento de mecanismos e referenciais que viabilizem o
acompanhamento e a fiscalização da execução do ajuste, proporcionando assim os meios necessários para o devido
controle e transparência, exigíveis legalmente. Os planos de trabalho devem contemplar: objeto, projeto básico,
prazo de execução limitado no tempo, resultados esperados, metas, indicadores, recursos envolvidos, ressarcimentos
pertinentes, participantes devidamente identificados, bolsas concedidas, pagamentos previstos a pessoas físicas e
jurídicas, com respectivos CPF ou CNPJ.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, naPró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
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verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando não
atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes, os
convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
04

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 030 - Nº Recomendação: 008 Abstenha-se de permitir, nos contratos com
fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958/1994, a subcontratação total do objeto ou mesmo subcontratação das
parcelas mais relevantes, prática esta vedada pelo art. 10 do Decreto nº 7.423, de 31/12/10, e pelo § 4º, do inciso II,
do art. 1º, da Lei nº 8.958, de 20/12/94, restando para a fundação de apoio apenas o papel de intermediário da
contratação e ainda resultando em pagamento de taxa de administração em valor fixo apenas pela execução desse
papel.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos celebrados com a fundação de apoio com
recursos oriundos da conta única da universidade (isto é, regidos pela Lei n° 8.958/94 e Decreto n° 7.423/2010)
possuem a seguinte cláusula e a verificação de se foi atendida se dará na análise da prestação de contas:
CLÁUSULA 13ª. SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato, bem como a subcontratação parcial que delegue a
terceiros a execução do núcleo do seu objeto.
A partir de novembro/2012, não foram mais celebrados contratos acadêmicos com a fundação de apoio com
recursos oriundos da conta única da universidade (isto é, regidos pela Lei n° 8.958/94 e Decreto n° 7.423/2010) sem
a cláusula citada acima, que veda a subcontratação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
05

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 065 - Nº Recomendação: 002 Realize consulta à Procuradoria Federal junto à
UFPE para que se manifeste quanto à legalidade de previsão de concessão de ressarcimento pelas despesas
administrativas da FADE em percentual fixo, conforme art. 8º da Resolução nº 03/2011 do Conselho Universitário
da UFPE, apresentando ao Controle Interno o resultado da consulta.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Conselho de Universitário no uso das atribuições conferidas pelo art. 19, I, do Estatuto da Universidade Federal
de Pernambuco, através da Resolução nº 03/2011 estabeleceu como razoável para o ressarcimento da fundação de
apoio dos seus custos de gerenciamento o limite de até 7%, conforme transcrito abaixo:
Art. 8º. Quando o projeto contar com a interveniência da fundação de apoio será assegurado o percentual de até 7%,
para ressarcimento dos custos de gerenciamento dessa fundação, exceto nos casos previsto no § 1º. do Art. 9º e no
Art. 10 dessaresolução. (Art. 8º da Resolução nº 03/2011).
Cabe destacar que de acordo com o parágrafo único do Art. 39 da Portaria interministerial nº 127 MP/MF/MCT, de
29 de maio de 2008 - dou 30.05.2008 - modificado pela portaria interministerial n° 342 de 05 de novembro de 2008,
os convênios ou contratos de repasse celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, poderão acolher
despesas administrativas até o limite de quinze por cento do valor do objeto, desde que expressamente
autorizadas e demonstradas no respectivo instrumento e no plano de trabalho.
Desta forma, a previsão de ressarcimento dos custos de gerenciamento da fundação de apoio constante na
Resolução nº 03/2011 estabelece percentual máximo inferior ao contido na supracitada portaria, bem como tal
ressarcimento só é permitido se demonstrado no respectivo instrumento e no plano de trabalho.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
06
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Esclarecemos que a Lei n° 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior
e as fundações de apoio, foi alterada pela Lei n° 12.349/2010 com a inclusão em seu art.1º de que as IFES poderão
realizar convênios e contratos, por prazo determinado com as fundações, inclusive para dar apoio na gestão
administrativa e financeira estritamente necessária à execução desses projetos. Em muitos projetos esse tipo de
apoio é imprescindível em virtude da impossibilidade de ampliação do quadro de pessoal da Universidade por
prazo determinado para atender aos projetos, que são realizados em prazos determinados, havendo necessidade do
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apoio da fundação para a contratação e gestão desse pessoal necessário.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
07
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 002 Abstenha-se de formalizar contratos com sua
Fundação de Apoio com objeto amplo e indefinido, do tipo guarda chuva, em observância aos termos do art. 54,
§1º, da Lei nº 8.666/1993 e do Acórdão TCU 717/2005 Plenário.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única
da Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os convênios e contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
08

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/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.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto na Lei n° 8.958/1994 e no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes, dentre estas
exigência, a realização de projetos com duração determinada.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
09
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

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

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Contrato n° 30/2011, objetiva o gerenciamento pela FADE do Teatro e do complexo de auditórios e salas de
reuniões que integram o Centro de Convenções da UFPE e considerando a decisão da UFPE de realizar reforma e
modernização do Centro de Convenções, cujo anteprojeto encontra-se aprovado e que as atividades demandará o
fechamento do Centro por um largo período, e que a reforma e modernização inviabilizam a imediata implantação
no novo modelo de gestão do CECON, formulada pela Comissão instituída pela Portaria n° 5.687/2012, e ainda
observada a necessidade da manutenção das atividades do CECON até o seu fechamento para reforma e
manutenção, foi procedida assinatura de termo aditivo ao contrato, objetivando a prorrogação do prazo de vigência
do presente contrato até o dia 31/12/2013. Foi encaminhada à Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos DCCAc/PROPLAN a prestação de contas parcial do contrato, através do processo 23076.045132/2013-13, sendo
conduzida, após o término da vigência do referido contrato, a prestação de contas final para análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
10
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

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

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto na Lei
n° 8.958/1994 e no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes, dentre estas
exigência, a realização de projetos com duração determinada.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" . Quando não atendido
os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes, os convênios
e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
11

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 041 - Nº Recomendação: 006 Caso confirmada a impossibilidade de
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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

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Contrato n° 30/2011, objetiva o gerenciamento pela FADE do Teatro e do complexo de auditórios e salas de
reuniões que integram o Centro de Convenções da UFPE e considerando a decisão da UFPE de realizar reforma e
modernização do Centro de Convenções, cujo anteprojeto encontra-se aprovado e que as atividades demandará o
fechamento do Centro por um largo período, e que a reforma e modernização inviabilizam a imediata implantação
no novo modelo de gestão do CECON, formulada pela Comissão instituída pela Portaria n° 5.687/2012, e ainda
observada a necessidade da manutenção das atividades do CECON até o seu fechamento para reforma e
manutenção, foi procedida assinatura de termo aditivo ao contrato, objetivando a prorrogação do prazo de vigência
do presente contrato até o dia 31/12/2013. Foi encaminhada à Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos DCCAc/PROPLAN a prestação de contas parcial do contrato, através do processo 23076.045132/2013-13, sendo
conduzida, após o término da vigência do referido contrato, a prestação de contas final para análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
12

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 063 - Nº 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

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em resposta a Constatação 063, a FADE informou que irá divulgar, no dia 01/12/2013, no site da fundação, as
primeiras informações do Portal da Transparência, alusivo aos documentos descritos nos itens I a V do art. 4º-A da
Lei nº 8.958/94. Segundo a FADE, encontra-se em construção ferramenta no sistema SAGI para gerar relatórios
mensais de atualização e carregamento de informações, com vistas a alimentação de dados no sítio.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Relatório de Auditoria

Item do RA

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
13

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 084 - Nº Recomendação: 001 Estabelecer controles mais efetivo quanto ao
cumprimento dos prazos estabelecidos para a regularização de pendências referentes a prestações de contas em
análise.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em novembro/2012 foi criada a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN e vinculada a ela a
Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma análise da situação das pendências de prestações de contas
em que a UFPE figura como concedente, isto é, analisa e aprova as prestações de contas, a partir de abril/2013 a
unidade passou a utilizar nova rotina, descrita de forma
resumida a seguir:
1. As prestações de contas recebidas pela UFPE são protocoladas na Divisão de Comunicações e recebem um
número de processo para acompanhamento;
2. A análise é feita pelo contador da Coordenadoria de Prestação de Contas no próprio processo. Havendo
diligência para conclusão da análise da prestação de contas, o processo é encaminhado para a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos, que registra a pendência em planilha, estabelece o prazo para atendimento e
encaminha o processo para a fundação de apoio atender à diligência no prazo estabelecido.
3. Cópia da lista de pendências e do parecer de encaminhamento à fundação de apoio são enviados por e-mail para
o gestor/fiscal, para que tome as providências necessárias junto à fundação de apoio para o atendimento no prazo
estabelecido.
4. O não atendimento no prazo resulta em notificação à fundação de apoio através de ofício, enviado com cópia ao
gestor/fiscal por e-mail e fica vedada a celebração de novos convênios ou contratos com a fundação de apoio sob a
coordenação do gestor/fiscal do convênio com diligência ainda não atendida e com prazo expirado.
As diligências das prestações de contas têm sido atendidas pela convenente, junto com os gestores/fiscais dos
convênios, nos prazos estipulados e como resultado informamos que até 26/07/2013 foram aprovadas 20 prestações
de contas de convênios firmados entre a UFPE e a sua fundação de apoio.
Um fator limitante à maior agilidade nos processos de análise e aprovação da prestação de contas é o número
reduzido de pessoas na Coordenadoria de Prestação de Contas, que hoje conta com apenas 4 servidores, e o espaço
físico também reduzido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

14

201203144

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE

Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE

189
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 084 - Nº 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

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em novembro/2012 foi criada a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN e vinculada a ela a
Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma análise da situação das pendências de prestações de contas
em que a UFPE figura como concedente, isto é, analisa e aprova as prestações de contas, a partir de abril/2013 a
unidade passou a utilizar nova rotina, descrita de forma resumida a seguir:
1. As prestações de contas recebidas pela UFPE são protocoladas na Divisão de Comunicações e recebem um
número de processo para acompanhamento;
2. A análise é feita pelo contador da Coordenadoria de Prestação de Contas no próprio processo. Havendo
diligência para conclusão da análise da prestação de contas, o processo é encaminhado para a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos, que registra a pendência em planilha, estabelece o prazo para atendimento e
encaminha o processo para a fundação de apoio atender à diligência no prazo estabelecido.
3. Cópia da lista de pendências e do parecer de encaminhamento à fundação de apoio são enviados por e-mail para
o gestor/fiscal, para que tome as providências necessárias junto à fundação de apoio para o atendimento no prazo
estabelecido.
4. O não atendimento no prazo resulta em notificação à fundação de apoio através de ofício, enviado com cópia ao
gestor/fiscal por e-mail e fica vedada a celebração de novos convênios ou contratos com a fundação de apoio sob a
coordenação do gestor/fiscal do convênio com diligência ainda não atendida e com prazo expirado.
As diligências das prestações de contas têm sido atendidas pela convenente, junto com os gestores/fiscais dos
convênios, nos prazos estipulados e como resultado informamos que até 26/07/2013 foram aprovadas 20 prestações
de contas de convênios firmados entre a UFPE e a sua fundação de apoio.
Um fator limitante à maior agilidade nos processos de análise e aprovação da prestação de contas é o número
reduzido de pessoas na Coordenadoria de Prestação de Contas, que hoje conta com apenas 4 servidores, e o espaço
físico também reduzido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
15
201203144
1456/2013AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 084 - Nº 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 (PROPLAN)

Código SIORG
153412
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Em novembro/2012 foi criada a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN e vinculada a ela a
Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma análise da situação das pendências de prestações de contas
em que a UFPE figura como concedente, isto é, analisa e aprova as prestações de contas, a partir de abril/2013 a
unidade passou a utilizar nova rotina, descrita de forma resumida a seguir:
1. As prestações de contas recebidas pela UFPE são protocoladas na Divisão de Comunicações e recebem um
número de processo para acompanhamento;
2. A análise é feita pelo contador da Coordenadoria de Prestação de Contas no próprio processo. Havendo
diligência para conclusão da análise da prestação de contas, o processo é encaminhado para a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos, que registra a pendência em planilha, estabelece o prazo para atendimento e
encaminha o processo para a fundação de apoio atender à diligência no prazo estabelecido.
3. Cópia da lista de pendências e do parecer de encaminhamento à fundação de apoio são enviados por e-mail para
o gestor/fiscal, para que tome as providências necessárias junto à fundação de apoio para o atendimento no prazo
estabelecido.
4. O não atendimento no prazo resulta em notificação à fundação de apoio através de ofício, enviado com cópia ao
gestor/fiscal por e-mail e fica vedada a celebração de novos convênios ou contratos com a fundação de apoio sob a
coordenação do gestor/fiscal do convênio com diligência ainda não atendida e com prazo expirado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
16

243911

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 079 - Nº Recomendação: 004 Não aceitar como documentação comprobatória da
despesa as Notas Fiscais que não discriminem detalhadamente os serviços prestados e/ou bens adquiridos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Quando da celebração de convênios e termos de cooperação em que a UFPE é a convenente é expedida uma
Comunicação Interna (C.I.) ao gestor/fiscal do projeto encaminhando cópia do instrumento e seus anexos, além das
orientações transcritas a seguir:
"3. Durante a execução do projeto, deverão ser seguidas rigorosamente as ações, objetivos e metas previstos no
Termo de Cooperação que acordou em cumprir, não devendo haver divergência entre as despesas previstas e as
realizadas, de forma a evitar problemas com a prestação de contas ao concedente e fiscalização de auditorias dos
órgãos de controle.
4. Salientamos que não deverão ser aceitas como documentação comprobatória da despesa as Notas Fiscais que não
discriminem detalhadamente os serviços prestados e/ou bens adquiridos."
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
17

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 029 - Nº Recomendação: 002 Orientar os fiscais dos contratos para que atuem
de forma criteriosa na autorização de pagamentos realizados, certificando-se, primeiramente, se esses foram
efetivamente prestados, se possuem o devido detalhamento e identificação do número do contrato, e se possuem
vinculação com o seu objeto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Os processos de pagamentos à fundação de apoio referentes a contratos são previamente submetidos à
Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização, vinculada à Diretoria de Convênios e Contratos
Acadêmicos/PROPLAN, para verificação se os itens listados abaixo foram atendidos. Tal lista já foi enviada aos
fiscais por e-mail. Além disso, até o dia 31/08/2013 essa Diretoria providenciará o envio aos fiscais de contratos,
com orientações complementares às elencadas na minuta do contrato, comunicado evidenciando qual o papel do
fiscal, suas responsabilidades e eles irão assinar um Termo de Compromisso, confirmando a sua ciência sobre o
papel a desempenhar.
Processo de Pagamento de Contratos
• Verificar:
1) O processo de pagamento será encaminhado pelo chefe do Departamento (quem realizou os empenhos), e deverá
estar instruído pela Nota Fiscal emitida pela FADE (contratada), Relatório de Acompanhamento das atividades
realizadas (também elaborado pela FADE) e Nota de Empenho.
2) Conferir na Nota Fiscal se os valores e/ou produtos estão de acordo com o previsto no contrato original. Junto
com a Nota Fiscal, a FADE anexa uma Declaração atestando que é Entidade sem fins lucrativos.
3) Conferir o carimbo de “PAGUE-SE” assinado pelo ordenador de despesas (quem fez o empenho), e o carimbo de
“Certificação dos Serviços Prestados” assinado pelo fiscal do Contrato.
4) Deverá ser aberto um processo, com toda a documentação e assinaturas/atestes indicados acima, na
SECRETARIA DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF - sala 183 no térreo da reitoria).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
18

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080
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Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 036 - Nº Recomendação: 002 Para o caso de pagamento de contas que
implique em despesas de mais de um projeto/atividade, implemente uma forma de controle que permita identificar
qual o percentual que cabe a cada um deles.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Com a criação da Unidade Gestora – COVEST, as despesas de energia e telefones serão incorporadas a esta UG. As
demais despesas continuarão sendo rateadas entre os projetos/atividades. A implantação da UG – COVEST
encontra-se em fase de finalização com previsão para o final de novembro de 2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
19

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 048 - Nº Recomendação: 004 Abster-se de autorizar e assinar convênios ou
contratos na ausência de Termo de Referência/Projeto Básico com especificações detalhadas dos bens/serviços nos
termos Decreto nº 7.423/2010, art. 6º, § 1º, incisos I a IV (nos casos de ajustes com a Fundação de Apoio), e que
atendam aos requisitos mínimos da Lei nº 8.666/93, em especial aos artigos arts. 6º, inciso IX, alínea ''f''; 7º, § 2º,
inciso II; e 40, § 2º, inciso II.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
Sobre a menção aos requisitos da Lei n° 8.666/93 mencionados, são referentes a obras e tal tipo de projeto desde
2011 não é mais executado com apoio da fundação de apoio, apenas diretamente pela Universidade mediante o
devido procedimento licitatório.
Quando da celebração dos convênios 753916/2010, 753672/2010, 752951/2010, 752078/2010, 750682/2010 e
751697/2010 foi atendida a exigência de presença de Termo de Referência, contudo a Coordenadoria de Convênios
e a Diretoria de Controladoria entendiam que o nível de detalhamento apresentados eram suficientes.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Providências já adotadas pela UJ.
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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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
20

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 048 - Nº Recomendação: 005 Orientar a Coordenação de Convênios e a
Diretoria de Controladoria que, ao realizar análise técnica das propostas de convênios, atente para verificar a
existência de Termo de Referência/Projeto Básico com especificações detalhadas de bens/serviços a serem
adquiridos/contratados com os recursos dessas transferências voluntárias, nos termos do Decreto nº 7.423/2010, art.
6º, § 1º, incisos I a IV.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
Sobre a menção aos requisitos da Lei n° 8.666/93 mencionados, são referentes a obras e tal tipo de projeto desde
2011 não é mais executado com apoio da fundação de apoio, apenas diretamente pela Universidade mediante o
devido procedimento licitatório.
Quando da celebração dos convênios 753916/2010, 753672/2010, 752951/2010, 752078/2010, 750682/2010 e
751697/2010 foi atendida a exigência de presença de Termo de Referência, contudo a Coordenadoria de Convênios
e a Diretoria de Controladoria entendiam que o nível de detalhamento apresentados eram suficientes.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
21

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 048 - Nº Recomendação: 001 Abstenha-se de autorizar e assinar convênios na
ausência de Termo de Referência/Projeto Básico com especificações detalhadas dos bens/serviços previstos nos
respectivos planos de trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
22
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 048 - Nº Recomendação: 003 Oriente a Coordenação de Convênios e a
Diretoria de Controladoria que, ao realizar análise técnica das propostas de convênios, atente para verificar a
existência de Termo de Referência/Projeto Básico com especificações detalhadas de bens/serviços a serem
adquiridos/contratados com os recursos dessas transferências voluntárias.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na celebração de convênios e contratos acadêmicos (a partir de novembro/2012, com a criação da Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos) com a fundação de apoio com recursos oriundos da conta única da
Universidade é exigida a presença de Termo de Referência/Projeto Básico com os requisitos e detalhamento
disposto no Decreto n° 7.423/2010.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1). Quando
não atendido os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes,
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os convênios e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
23

201203144

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 061 - Nº Recomendação: 001 Expedir orientação aos gestores de projetos
cientificando da incompatibilidade de contratação desses mesmos gestores e dos fiscais dos convênios com recursos
dessas transferências.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A fundação de apoio, convenente, já tem ciência da incompatibilidade de pagamento aos fiscais dos convênios com
recursos do mesmo e os gestores e fiscais de novos projetos recebem tal orientação quando instruídos para
indicação de um fiscal para o instrumento.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto n° 7.423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, a partir de outubro/2013, está sendo utilizado o "Check-List" (Anexo 1), onde,
dentre os pontos, é observado a não contratação do gestor e do fiscal com recursos do projeto. Quando não atendido
os critérios listados no check-list, em observância ao Decreto n° 7.423/2010 e legislações pertinentes, os convênios
e contratos acadêmicos não são celebrados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
24
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 078 - Nº Recomendação: 002 Recomenda-se a universidade que se abstenha
de efetuar pagamentos de serviços terceirizados, sem que antes certifique-se de que a despesa foi devidamente
liquidada, com a comprovação de que foi feito o exame prévio dos documentos pertinentes ao cumprimento das
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obrigações sociais e trabalhistas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Salientamos que para cada contrato existe um gestor responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados e
um servidor responsável para verificar todo documentação exigida e somente após esta comprovação o referido
gestor atesta a nota fiscal que os serviços foram prestados.
Reiteramos que por falta de espaço no arquivo não anexamos os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e sociais em cada processo de pagamento, os quais ficam sob a guarda da Unidade Gestora.
Todos os processos de liquidação e pagamento devem conter a consulta ao SICAF e a devida regularidade fiscal
(certidões negativas - INSS, FGTS, débitos trabalhistas e fiscais); os processos de empenho/pagamento cujas
faturas sejam referentes a contratos com utilização de mão de obra exclusiva, devem conter despacho do gestor do
contrato informando se as obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais foram devidamente comprovadas por
parte do prestador de serviço.
Conforme reforço na instrução processual para empenho, liquidação e pagamento, da Diretoria de Contabilidade e
Finanças - DCF/PROPLAN, através do Ofício Circular n° 08/2013-DCF/PROPLAN, de 19/09/2013, na ausência
das documentações requeridas, o processo é devolvido à Unidade para que seja procedida a regularização e
concluído o processo de pagamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
25

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 083 - Nº Recomendação: 001 Adquirir/implantar sistemas informacionais que
deem suporte às atividades de análise de prestações de contas das transferências voluntárias realizadas pela
Entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE está celebrando um Termo de Cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para
implantação do Sistema SIPAC, um sistema informatizado de gestão de informações administrativas, que dentre
outras funcionalidades vai dar suporte às atividades de análise de prestação de contas. Já foram feitas diversas
reuniões com a UFRN a fim de viabilizar a parceria e em junho/2013 o reitor assinou o termo de cooperação e
encaminhou para a UFRN, conforme processo nº 23076.028733/2013-53.
Enquanto aguardamos a implantação do Sistema SIPAC outras alternativas estão sendo utilizadas para sanar o
problema das prestações de contas, como o fato de em novembro/2012 foi criada a Diretoria de Convênios e
Contratos Acadêmicos/PROPLAN e vinculada a ela a Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma
análise da situação das pendências de prestações de contas em que a UFPE figura como concedente, isto é, analisa e
aprova as prestações de contas, a partir de abril/2013 a unidade passou a utilizar nova rotina, descrita de forma
resumida a seguir:
1. As prestações de contas recebidas pela UFPE são protocoladas na Divisão de Comunicações e recebem um
número de processo para acompanhamento;
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2. A análise é feita pelo contador da Coordenadoria de Prestação de Contas no próprio processo. Havendo
diligência para conclusão da análise da prestação de contas, o processo é encaminhado para a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos, que registra a pendência em planilha, estabelece o prazo para atendimento e
encaminha o processo para a fundação de apoio atender à diligência no prazo estabelecido.
3. Cópia da lista de pendências e do parecer de encaminhamento à fundação de apoio são enviados por e-mail para
o gestor/fiscal, para que tome as providências necessárias junto à fundação de apoio para o atendimento no prazo
estabelecido.
4. O não atendimento no prazo resulta em notificação à fundação de apoio através de ofício, enviado com cópia ao
gestor/fiscal por e-mail e fica vedada a celebração de novos convênios ou contratos com a fundação de apoio sob a
coordenação do gestor/fiscal do convênio com diligência ainda não atendida e com prazo expirado.
As diligências das prestações de contas têm sido atendidas pela convenente, junto com os gestores/fiscais dos
convênios, nos prazos estipulados e como resultado informamos que até 26/07/2013 foram aprovadas 20 prestações
de contas de convênios firmados entre a UFPE e a sua fundação de apoio.
Um fator limitante à maior agilidade nos processos de análise e aprovação da prestação de contas é o número
reduzido de pessoas na Coordenadoria de Prestação de Contas, que hoje conta com apenas 4 servidores, e o espaço
físico também reduzido.
Sobre a implantação do Sistema SIPAC, a previsão é de que sua implementação seja concluída até julho de 2016,
conforme cronograma do plano de trabalho do termo de cooperação assinado pelo reitor que aguarda assinatura da
UFRN para entrar em vigor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Relatório de Auditoria
NOTA TÉCNICA
26
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 083 - Nº Recomendação: 002 Elaborar instrumentos gerenciais (indicadores,
relatórios, etc) que permitam um acompanhamento mais efetivo das atividades de Análises de Prestações de Contas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O acompanhamento das prestações de contas a partir de abril/2013 é feito através de uma planilha que contém todas
as informações relativas a prestação de contas dos convênios de transferências voluntárias, que é monitorada
semanalmente para verificação e notificação à convenente e aos gestores/fiscais sobre o cumprimento dos prazos.
Além disso, as prestações de contas são protocoladas em processos, através
dos quais é possível seu acompanhamento através do sistema SIG@Processos da UFPE.
Esclarecemos que providências têm sido adotadas para sanar o problema das prestações de contas, um avanço
ocorreu em novembro/2012, com a criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN e
vinculada a ela a Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma análise da situação das pendências de
prestações de contas em que a UFPE figura como concedente, isto é, analisa e aprova as prestações de contas, a
partir de abril/2013 a unidade passou a utilizar nova rotina, descrita de forma resumida a seguir:
1. As prestações de contas recebidas pela UFPE são protocoladas na Divisão de Comunicações e recebem um
número de processo para acompanhamento;
2. A análise é feita pelo contador da Coordenadoria de Prestação de Contas no próprio processo. Havendo
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diligência para conclusão da análise da prestação de contas, o processo é encaminhado para a Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos, que registra a pendência em planilha, estabelece o prazo para atendimento e
encaminha o processo para a fundação de apoio atender à diligência no prazo estabelecido.
3. Cópia da lista de pendências e do parecer de encaminhamento à fundação de apoio são enviados por e-mail para
o gestor/fiscal, para que tome as providências necessárias junto à fundação de apoio para o atendimento no prazo
estabelecido.
4. O não atendimento no prazo resulta em notificação à fundação de apoio através de ofício, enviado com cópia ao
gestor/fiscal por e-mail e fica vedada a celebração de novos convênios ou contratos com a fundação de apoio sob a
coordenação do gestor/fiscal do convênio com diligência ainda não atendida e com prazo expirado.
As diligências das prestações de contas têm sido atendidas pela convenente, junto com os gestores/fiscais dos
convênios, nos prazos estipulados e como resultado informamos que até 26/07/2013 foram aprovadas 20 prestações
de contas de convênios firmados entre a UFPE e a sua fundação de apoio.
Um fator limitante à maior agilidade nos processos de análise e aprovação da prestação de contas é o número
reduzido de pessoas na Coordenadoria de Prestação de Contas, que hoje conta com apenas 4 servidores, e o espaço
físico também reduzido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
27
201203144
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 083 - Nº Recomendação: 003 Avaliar a viabilidade de constituição de uma
comissão permanente para fiscalização da execução das transferências visando um acompanhamento mais efetivo e
que possa subsidiar a análise das prestações de contas, antecipando e solucionando potenciais problemas para a
aprovação dessas contas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE criou a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, diretamente vinculada ao Pró-Reitor de
Planejamento, Orçamento e Finanças, através da Portaria Normativa nº 39/2012, possuindo dentre as suas
finalidades a de acompanhamento e fiscalização de projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento
institucional, que envolvam parcerias com instituições públicas e privadas, observando-se o cumprimento da
legislação vigente que rege a matéria, de forma a garantir que os projetos possam se desenvolver com qualidade e
transparência. Assim, optou-se pela reformulação do setor à criação de uma comissão de fiscalização.
Porém, alguns fatores dificultam a implementação plena das ações, como exemplo:
1- Já foi elaborado o termo de referência para licitação da implantação de um sistema que inclui o módulo de gestão
de convênios.
2- A ampliação do quadro de pessoal depende de autorização do MPOG, não apenas do vislumbre da necessidade
do setor de acompanhamento e fiscalização, o que está acontecendo progressivamente.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
de Auditoria
NOTA TÉCNICA
28
243911
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 078 - Nº Recomendação: 002 Para as próximas prestações de contas de convênios
em que a UFPE for a convenente, seguir rigorosamente os ditames da IN/STN 01/1997, em especial quanto à
execução física e atingimento dos objetivos do convênio e documentação comprobatória adequada e pertinente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Manifestação de Gestor
Salientamos que para cada contrato existe um gestor responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados e
um servidor responsável para verificar todo documentação exigida e somente após esta comprovação o referido
gestor atesta a nota fiscal que os serviços foram prestados.
Reiteramos que por falta de espaço no arquivo não anexamos os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e sociais em cada processo de pagamento, os quais ficam sob a guarda da Unidade Gestora.
Todos os processos de liquidação e pagamento devem conter a consulta ao SICAF e a devida regularidade fiscal
(certidões negativas - INSS, FGTS, débitos trabalhistas e fiscais); os processos de empenho/pagamento cujas
faturas sejam referentes a contratos com utilização de mão de obra exclusiva, devem conter despacho do gestor do
contrato informando se as obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais foram devidamente comprovadas por
parte do prestador de serviço.
Conforme reforço na instrução processual para empenho, liquidação e pagamento, da Diretoria de Contabilidade e
Finanças - DCF/PROPLAN, através do Ofício Circular n° 08/2013-DCF/PROPLAN, de 19/09/2013, na ausência
das documentações requeridas, o processo é devolvido à Unidade para que seja procedida a regularização e
concluído o processo de pagamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NOTA TÉCNICA
1456/2013AUD/CGU-Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
29

243911

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. N° 18.138/2013AUD/CGURegional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 078 - Nº Recomendação: 004 Para as próximas prestações de contas de convênios
em que a UFPE for a convenente, seguir rigorosamente a legislação vigente sobre a matéria, em especial quanto à
execução física e atingimento dos objetivos do convênio e documentação comprobatória adequada e pertinente.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos (PROPLAN)

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Quando da celebração de convênios e termos de cooperação em que a UFPE é a convenente é expedida uma
Comunicação Interna (C.I.) ao gestor/fiscal do projeto encaminhando cópia do instrumento e seus anexos, além das
orientações transcritas a seguir:
"3. Durante a execução do projeto, deverão ser seguidas rigorosamente as ações, objetivos e metas previstos no
Termo de Cooperação que acordou em cumprir, não devendo haver divergência entre as despesas previstas e as
realizadas, de forma a evitar problemas com a prestação de contas ao concedente e fiscalização de auditorias dos
órgãos de controle.
4. Salientamos que não deverão ser aceitas como documentação comprobatória da despesa as Notas Fiscais que não
discriminem detalhadamente os serviços prestados e/ou bens adquiridos."
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
30
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 038 - Nº Recomendação: 001 Realizar estudos quanto ao dimensionamento da
força de trabalho frente aos objetivos, metas e estratégias da Unidade, no que diz respeito ao quantitativo,
composição e perfil, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se fazem necessárias para viabilizar o
alcance de suas necessidades.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROGEPE respondeu no dia 30/08/2013 - Que a UFPE institui grupo de trabalho para elaborar proposta de
dimensionamento de pessoal, alocação de novas vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da
portaria de pessoal nº 1526/12. O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº
11091/2005 é composto de cinco classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de
que trata o Decreto nº 5824/2006, e atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que
tem abrangência na maioria dos cargos.
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação à Indagação da Controladoria Geral
da União sobre Dimensionamento de Pessoal na UFPE informamos que:
• A UFPE instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de dimensionamento de pessoal, alocação de novas
vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da portaria de pessoal nº 1526/2012 (Anexo 1).
• O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº 11091/2005 é composto de cinco
classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de que trata o Decreto nº 5824/2006, e
atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem abrangência na maioria dos cargos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
31
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 038 - Nº Recomendação: 002 Definir instrumentos e metas para a redução da
defasagem entre o quantitativo e o perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de
implementação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROGEPE respondeu no dia 30/08/2013 - Que a UFPE institui grupo de trabalho para elaborar proposta de
dimensionamento de pessoal, alocação de novas vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da
portaria de pessoal nº 1526/12. O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº
11091/2005 é composto de cinco classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de
que trata o Decreto nº 5824/2006, e atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem
abrangência na maioria dos cargos.
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação à Indagação da Controladoria Geral
da
União
sobre
Dimensionamento
de
Pessoal
na
UFPE
informamos
que:
• A UFPE instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de dimensionamento de pessoal, alocação de novas
vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da portaria de pessoal nº 1526/2012 (Anexo 1).
• O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº 11091/2005 é composto de cinco
classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de que trata o Decreto nº 5824/2006, e
atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem abrangência na maioria dos cargos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
32
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 038 - Nº Recomendação: 003 Realizar análises quanto ao impacto no
quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos e aposentadorias.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413
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Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROGEPE respondeu no dia 30/08/2013 - Que a UFPE institui grupo de trabalho para elaborar proposta de
dimensionamento de pessoal, alocação de novas vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da
portaria de pessoal nº 1526/12. O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº
11091/2005 é composto de cinco classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de
que trata o Decreto nº 5824/2006, e atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem
abrangência na maioria dos cargos.
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação à Indagação da Controladoria Geral
da União sobre Dimensionamento de Pessoal na UFPE informamos que:
• A UFPE instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de dimensionamento de pessoal, alocação de novas
vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da portaria de pessoal nº 1526/2012 (Anexo 1).
• O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº 11091/2005 é composto de cinco
classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de que trata o Decreto nº 5824/2006, e
atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem abrangência na maioria dos cargos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
33
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 038 - Nº Recomendação: 004 Definir objetivos e metas para a redução da
defasagem entre o quantitativo e o perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de
implementação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROGEPE respondeu no dia 30/08/2013 - Que a UFPE institui grupo de trabalho para elaborar proposta de
dimensionamento de pessoal, alocação de novas vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da
portaria de pessoal nº 1526/12. O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº
11091/2005 é composto de cinco classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de
que trata o Decreto nº 5824/2006, e atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem
abrangência na maioria dos cargos.
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação à Indagação da Controladoria Geral
da União sobre Dimensionamento de Pessoal na UFPE informamos que:
• A UFPE instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de dimensionamento de pessoal, alocação de novas
vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da portaria de pessoal nº 1526/2012 (Anexo 1).
• O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº 11091/2005 é composto de cinco
classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de que trata o Decreto nº 5824/2006, e
atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem abrangência na maioria dos cargos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
34
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 038 - Nº Recomendação: 006 Realizar análise quantitativa e qualitativa do
impacto da dinâmica de desligamentos e aposentadorias futuras, considerando inclusive as necessidades de
providências para a realização de concursos públicos, capacitação de pessoal e o risco de perda de conhecimentos e
experiências dos servidores que irão se aposentar, especialmente nos processos cujas rotinas não se encontram
mapeadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROGEPE respondeu no dia 30/08/2013 - Que a UFPE institui grupo de trabalho para elaborar proposta de
dimensionamento de pessoal, alocação de novas vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da
portaria de pessoal nº 1526/12. O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº
11091/2005 é composto de cinco classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de
que trata o Decreto nº 5824/2006, e atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem
abrangência na maioria dos cargos.
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação à Indagação da Controladoria Geral
da União sobre Dimensionamento de Pessoal na UFPE informamos que:
• A UFPE instituiu grupo de trabalho para elaborar proposta de dimensionamento de pessoal, alocação de novas
vagas e remoção de servidores técnicos administrativos através da portaria de pessoal nº 1526/2012 (Anexo 1).
• O plano de carreira dos servidores técnicos administrativos de que trata a Lei nº 11091/2005 é composto de cinco
classes, com mais de 200 cargos, vinculados a 10 ambientes organizacionais de que trata o Decreto nº 5824/2006, e
atualmente a UFPE esta elaborando modelo no ambiente administrativo que tem abrangência na maioria dos cargos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
35
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001 Elaborar e implantar Política de Segurança de
Informação (PSI) na UFPE.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153101

NUCLEO DE TECNOLOG. DA INFORMACAO DA UFPE

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - As providências estão sendo tratadas da seguinte
forma:
(1) Foi formada uma comissão temporária de trabalho para realizar estudo das normas e dos guias de boas práticas
de segurança da informação para apoiar a Alta Administração da UFPE na execução do projeto de implantação de
um Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI), que possui dentre outras medidas, a definição e
implantação da PSI. Atualmente o grupo tem 11 pessoas, entre técnicos e analistas de TI, representantes de vários
setores do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFPE.
(2) O PDTI da UFPE (2014-2015), que está em elaboração e com previsão de conclusão até o final de 2013,
contempla a ação “Definir e Implementar a Política de Segurança da Informação” como uma das iniciativas
estratégicas que tem por finalidade atender ao objetivo estratégico “Otimizar e Implantar políticas de TIC na
UFPE”.
De acordo com as providências enumeradas na manifestação acima, os prazos iniciais previstos de realização são:
(1) 1.1 Instituir portaria específica (Anexo 2) designando a comissão temporária mencionada – Julho de 2013.
1.2 Elaborar o Projeto do SGSI – Dezembro de 2013;
(2) A Alta Administração, o Comitê de TI e o NTI, se propõem a:
2.1 Elaborar a Política de Segurança da Informação na UFPE, conforme a IN01/ GSIPR e normas subsequentes e
complementares. – Julho de 2014.
2.2 Elaborar projeto de implantação da PSI – Dezembro de 2014.
2.3 Iniciar a implantação da PSI na UFPE – Janeiro de 2015.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
36

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 002 Criar área específica, com responsabilidades
definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
NUCLEO DE TECNOLOG. DA INFORMACAO DA UFPE

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A comissão temporária, citada nas providências
para atender a Recomendação 001, que trabalha nas diretrizes do Sistema de Gestão da Segurança da Informação
(SGSI), tem entre suas atribuições, prover diretrizes para a Alta Administração para a formação do Comitê Gestor
de Segurança da Informação da UFPE. Logo, respondendo a Recomendação, as instruções específicas sobre a
composição e as responsabilidades do Comitê também serão produtos dos estudos a serem realizados.
Diante do exposto, entende-se que as providências sejam:
(1) A comissão temporária de estudo da segurança da informação deve apresentar o contexto do Sistema de Gestão
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da Segurança da Informação (SGSI) e dar as diretrizes de composição e responsabilidades do Comitê Gestor de
Segurança da Informação para a Alta Administração da UFPE;
(2) A Alta Administração da UFPE, designar o Comitê Gestor de Segurança da Informação.
- De acordo com as providências enumeradas na manifestação acima, os prazos iniciais previstos de realização são:
(1) Apresentar as diretrizes de composição e as responsabilidades do Comitê Gestor de Segurança da Informação da
UFPE. – Dezembro de 2013.
(2) Designar o Comitê Gestor de Segurança da Informação da UFPE – Janeiro de 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
37
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 003 Atualizar o Regimento Interno do Núcleo de
Tecnologia da Informação, para que a sua estrutura e competências contemplem especificamente o tratamento da
segurança da informação no âmbito da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153101

NUCLEO DE TECNOLOG. DA INFORMACAO DA UFPE

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A comissão temporária, citada nas providências
para atender a Recomendação 001, que trabalha nas diretrizes do Sistema de Gestão da Segurança da Informação
(SGSI), tem entre suas atribuições, propor a estrutura de operação da segurança da informação no âmbito do NTI da
UFPE. Para isso, o grupo terá representação nos comitês de discussão da nova Estatuinte da UFPE. Além disso, O
PDTI da UFPE (2014-2015), que está em elaboração e com previsão de conclusão até o final de 2013, contempla a
ação “Revisar o regimento do NTI para submeter a proposta da nova estatuinte.” Como uma das iniciativas
estratégicas que tem por finalidade atender ao objetivo estratégico “Alinhar a estrutura organizacional dos órgãos
gestores de TI (Comitê de TI e NTI) às boas práticas de gestão”.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
38

201203144

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

206
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 004 Atualizar o Plano Estratégico Institucional,
incluindo a política e implementação da segurança da Informação entre os tópicos estratégicos de Informação (item
7.4.2).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
NUCLEO DE TECNOLOG. DA INFORMACAO DA UFPE

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - O PEI e o novo estatuto da UFPE ainda estão em
fase de elaboração. No grupo de elaboração do PEI está prevista a criação do Grupo Temático que vai discutir as
estratégias de Tecnologia da Informação, dentre elas a implantação da Segurança da Informação. Com relação a
definição do novo estatuto da UFPE, o NTI tem representação junto ao Centro de Informática para participar da
proposição de propostas.
O prazo previsto para execução da providência é Julho de 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
39
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 073 - Nº 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
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Informamos que em consonância com o Decreto nº
6.114/2007, 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 servidores envolvidos, para o êxito do certame, nesta comissão 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 mesmos nos eventos.
Informamos que estamos atentos aos critérios estabelecidos no decreto nº 6.114/2007e que visando atender
plenamente o decreto serão estabelecidos os critérios formais para contratação de servidores federais para realizar
atividades eventuais para o processo do vestibular de 2014 (Anexo 3).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
de Auditoria

Item do RA

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
40

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 080 - Nº Recomendação: 001 Reavaliar a regularidade dos Restos a Pagar Não
Processados (Empenhos relacionados acima), providenciando o cancelamento daqueles que não atendam aos
critérios estabelecidos no artigo 35 do Decreto 93.872/86.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Planejamento

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Manifestação do Gestor
A UFPE passou a realizar continuamente o controle dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados de
maneira a verificar se os mesmos atendem aos critérios contidos no art. 1º do decreto nº 7.468/2011, bem como os
do art. 35 do Decreto 93.872/86, para tanto, estabeleceu-se como uma das rotinas o envio de ofícios (Anexo 4) as
unidades gestoras para informações sobre a regularidade das despesas inscritas em RP Não-Processados.
Na tabela abaixo, é possível visualizar que relativo ao período de 2007 a 2011 foram reinscritos em RP não
processados o montante de R$ 37.475.061,24. Deste valor, 62% referem-se a empenhos destinados a investimento,
dos quais a grande maioria é destinada a obras.
As despesas com obras além de impactarem significativamente as contas dos Restos a pagar, geralmente são
executadas em prazo superior a um exercício social, estando, portanto, vigente o prazo para cumprimento da
obrigação assumida pelo credor. Ressaltamos que os devidos pagamentos ao contratado para a execução da obra,
somente são efetivados após “sua regular liquidação”, como requer a Lei Federal 4.320/64, em seu art. 62. Para dar
suporte à documentação comprobatória, o fiscal verifica as medições, nas quais estarão expressas as quantidades e
valores dos serviços executados, em conformidade com o contrato e projetos, sendo um processo mais demorado do
que um processo de liquidação comum.
Além disso, outra parte significativa dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados é relativa a
convênios ou contratos, cujos instrumentos de formalização encontram-se vigentes e os respectivos liquidação e
pagamentos são realizados de acordo com o plano de trabalho e cronograma físico-financeiro celebrado.
Informamos ainda, que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realizou um processo de reavaliação da regularidade
dos Restos a Pagar Não Processados, no qual foram solicitadas as unidades gestoras justificativas para permanência
dos restos a pagar, levando em consideração o contido no art. 35 do decreto nº 93872/86. Como resultado desta
ação, foram cancelados R$ 2.404.061,29 em Restos a pagar Não-Processados e foi pago o montante de R$
14.852.500,37, conforme tabela. Além do controle geral dos RP Não Processados foi realizado um acompanhamento
dos empenhos da amostra da CGU da S.A nº 201203144/004, conforme planilha em anexa.
Além dos procedimentos adotados, informamos que a UFPE está atenda ao cumprimento do contido no Decreto nº
7.468/2011 e no Decreto 93.872/86 e vem envidando esforços para manter atualizada a contas de Restos a Pagar não
Processados de forma que esta evidencie apenas despesas que atendam aos critérios estabelecidos na legislação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
41

243911

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 119 - Nº Recomendação: 001 Adote mecanismos de controle quanto às
recomendações expedidas nos Relatórios de Auditoria, de forma que se consiga acompanhar quais delas estão sendo
efetivamente atendidas pelas Unidades.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
GABINETE DO REITOR

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Auditoria Interna adotou os seguintes
mecanismos de controle e acompanhamento de seus relatórios e demandas dos órgãos de controle interno e externo:
1) Foi criado mecanismo de controle através de planilhas em Excel que evidenciam as demandas internas da
AUDINT (Relatórios, Solicitações de Auditoria, Ofícios, Memorandos, etc.), contemplando: constatações,
recomendações, manifestação do gestor, prazo de atendimento e acompanhamento da AUDINT. O monitoramento
das demandas da AUDINT acontece através de PPP (plano de providências permanente), ofícios encaminhados ao
gestor solicitando quais providências foram adotadas, obedecendo aos prazos estipulados nos documentos
preliminares.
A AUDINT tem realizado reuniões com os gestores das áreas, para discussão e/ou esclarecimentos dos pontos
abordados nos relatórios, bem como efetivado visitas “in loco” com o intuito de orientar e sanar as falhas apontadas
nos Relatórios de Auditoria Interna. As planilhas estão sendo alimentadas sistematicamente pela AUDINT.
2) Para as demandas dos órgãos de controle interno e externo, também foi adotado a sistemática de controle,
acompanhamento e monitoramento através de planilhas em Excel. Os documentos oriundos dos órgãos de controle
(PPP, N. Técnicas, Relatórios, Ofícios, Deliberações) estão planilhados e o acompanhamento é feito juntamente
com a Diretoria de Controladoria que recepciona as demandas, prestando assessoramento aos gestores, observando
prazos para atendimento das recomendações.
Quanto ao sistema cabe ressaltar a preocupação da gestão com os processos e a consequente melhoria de seus
controles internos. Destacamos a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, tendo como objeto à viabilização do Projeto e promover o apoio a implantação do
novo sistema integrado de gestão administrativa (SIPAC), bem como a gerência de seus dados, através de sistemas
desenvolvidos pela UFRN e transferidos para a UFPE, mediante transferência de tecnologia para implantação e
sustentação realizada pela equipe da UFPE.
De acordo com o cronograma os principais módulos do SIPAC, contemplam as seguintes áreas/controles: Protocolo,
Integração SIAFI, Patrimônio, Contratos, Licitações, Orçamento, Infraestrutura, Transporte, Projetos/Convênios,
Auditoria e Controle Interno, entre outros.
O sistema permitirá ainda o apoio negocial com serviço de responder questionamentos sobre o funcionamento dos
módulos implantados, mapeamento dos processos, debates entre gestores e demais serviços relacionados ao apoio da
utilização do SIPAC e dos treinamentos em cada área.
Prazo de Atendimento: 31/12/2013
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
42

201203144

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 019 - Nº Recomendação: 001 Instituir a “Carta de Serviços ao Cidadão”,
conforme disposto no art. 11, caput e § 1º, do Decreto nº. 6.932, de 11/08/2009.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE resolveu avançar na solução da Carta de
Serviço ao Cidadão através do desenvolvimento de um sistema via Web (internet), em vez de gerar documentos
estáticos em cada unidade, podendo ficar desatualizado rapidamente. Com o sistema será possível ter as
informações dos serviços facilmente e dinamicamente atualizadas. (Anexo 5). Devido ao movimento de greve na
UFPE houve uma interrupção do desenvolvimento. Com o retorno da greve foi reiniciado o desenvolvimento e
iniciado o teste do sistema.
Foram iniciados os testes na SeGIC e levaremos a algumas unidades da UFPE para homologar o sistema. Foi criada
uma agenda para implantação da Carta de Serviços iniciada em Julho de 2013 e como previsão para a fase de
Implantação de monitoramentos dos serviços implantados e pesquisa de opinião periódica a partir de Novembro de
2013. (Anexo 6)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
43

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 019 - Nº Recomendação: 002 Garantir a permanente divulgação da “Carta de
Serviços ao Cidadão”, conforme disposto no § 4º do art. 11 do Decreto nº. 6.932, de 11/08/2009.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE resolveu avançar na solução da Carta de
Serviço ao Cidadão através do desenvolvimento de um sistema via Web (internet), em vez de gerar documentos
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estáticos em cada unidade, podendo ficar desatualizado rapidamente. Com o sistema será possível ter as
informações dos serviços facilmente e dinamicamente atualizadas. (Anexo 5). Devido ao movimento de greve na
UFPE houve uma interrupção do desenvolvimento. Com o retorno da greve foi reiniciado o desenvolvimento e
iniciado o teste do sistema.
Foram iniciados os testes na SeGIC e levaremos a algumas unidades da UFPE para homologar o sistema. Foi criada
uma agenda para implantação da Carta de Serviços iniciada em Julho de 2013 e como previsão para a fase de
Implantação de monitoramentos dos serviços implantados e pesquisa de opinião periódica a partir de Novembro de
2013. (Anexo 6)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
44

201203144

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 019 - Nº Recomendação: 003 Aplicar periodicamente pesquisa de satisfação
junto aos usuários dos serviços prestados pela universidade, utilizando os resultados como subsídio para reorientar e
ajustar os serviços, em especial no que se refere ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de
atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão, conforme disposto no art. 12 do Decreto nº. 6.932, de
11/08/2009.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Após a inclusão das informações dos serviços pelas
unidades e disponibilização na internet serão divulgados amplamente para a comunidade interna e externa à UFPE.
A fase de Implantação e testes da Carta de Serviço iniciou em Julho/2013 no NTI e na SeGIC. Em Setembro, deu-se
a ampliação das ações com o a implantação do Sistema Institucional de Sinalização Digital (SD/UFPE), composto
por treze conjuntos de dois totens, com dois monitores de 46", para recepção e difusão de conteúdo. Instalados nos
12 centros acadêmicos do Recife, Vitória e Caruaru e na Reitoria, disponibilizando, em um dos monitores, em
tempo real para a comunidade que frequenta o campus, informações específicas da unidade onde está instalado o
conjunto, e, no segundo monitor, informações gerais da UFPE. A partir de Novembro/2013, será implantada o
monitoramento dos serviços disponibilizados e pesquisa de opinião periódica. (Anexo 5)
Prazo de Atendimento: Em execução conforme Agenda de Implantação da Carta de Serviços, apresentada pela
SeGIC/UFPE. (Anexo 6)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria

Comunicação Expedida
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NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
45

201203144

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 026 - Nº Recomendação: 001 Recomenda-se a UFPE que aprimore a
sistemática de planejamento de suas aquisições, mantendo um rigoroso controle sobre as demandas das diversas
unidades gestoras da universidade, de forma a evitar fracionamentos de despesas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Ao longo dos anos, a UFPE vem aprimorando a
sistemática de planejamento de suas aquisições, no intuito de garantir a qualidade nos gastos públicos, diminuindo
as contratações diretas, bem como evitando o fracionamento de despesas.
As aquisições por dispensa de licitação, especialmente as relativas aos incisos 01 e 02, tiveram uma sensível
redução de 2009 para 2012, cerca de 74%, demonstrando o resultado positivo das ações tomadas pela Universidade
para melhoria dos gastos públicos, conforme pode ser observado na Tabela 1 abaixo. Como exemplo das ações
implementadas pela UFPE, tem-se o levantamento das demandas de toda a Universidade pela Diretoria de logística
da PROGEST, visando à realização de licitações na modalidade pregão eletrônico, minimizando assim as aquisições
diretas, otimizando as aquisições da UFPE, evitando o fracionamento das despesas, bem como buscando
atendimento dos princípios da eficiência e economicidade dos recursos públicos.
Cabe ressaltar ainda, que dos recursos empenhados por contratação direta pela UFPE grande parte das despesas são
com energia elétrica, cujos fornecimentos, até o momento, não podem ser contratados por licitação. Outra boa parte
são decorrentes de contratação da Fundação de Apoio – FADE (Inciso 13) para apoio em projetos de ensino,
pesquisa e extensão.
Além disso, é importante observar que além das aquisições por dispensa de licitação de maneira geral terem
diminuído ao longo dos anos, estas representavam em 2009 cerca de 8,08% do orçamento executado e que este
volume foi reduzido para 4,17% em 2012 (Tabela 2). Lembramos ainda que o orçamento executado da UFPE
aumentou 66,20% neste período, demonstrando mais uma vez o comprometimento da instituição com a eficiência e
economicidade nos gastos públicos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
46

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201203144

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/P
E
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 031 - Nº Recomendação: 001 Abstenha-se de declarar e homologar dispensa
de licitação com fundamento baseado no inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem restar evidenciado nos
autos do processo o devido detalhamento de quantitativos e preços unitários para todos os itens da planilha
estimativa de custos a ser encaminhada às empresas e que servirá de parâmetro para as mesmas confeccionarem as
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respectivas propostas orçamentárias.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Nas contratações por meio de dispensa de licitação
com fundamento baseado no inciso XIII, do art. 24, da Lei nº 8.666/93 está elaborado projeto básico com orçamento
detalhado de forma a subsidiar as empresas na elaboração de suas propostas, bem como o fiscal do contrato está
sendo orientado a acompanhar se a execução está de acordo com o planejado, conforme pode ser observado no
contrato nº 82/2012 (Anexo 7).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
47

201203144

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 060 - Nº Recomendação: 002 Orientar os gestores dos projetos a realizarem o
devido processo seletivo para a seleção de prestadores de serviços - pessoa física, primando pela transparência e
publicidade dos atos, definindo e aplicando critérios objetivos na avaliação dos candidatos, em observância aos
princípios da moralidade e impessoalidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Será expedido até o dia 31/08/2013 comunicado a
todos os gestores/fiscais de convênios e contratos com a fundação de apoio que estão vigentes e para a referida
fundação orientação sobre o devido processo seletivo para seleção de prestadores de serviço para atuarem nos
projetos, conforme Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 060 - Nº Recomendação: 002.
A fundação de apoio já tem conhecimento de tal orientação e já tem adotado procedimentos para seleção de
prestadores de serviço para os projetos executados em parceria com a Universidade (Anexo 8).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

48

201203144

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 071 - Nº Recomendação: 001 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

Código SIORG
153095

Superintendência Planos e Projetos – PCU

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Segue em anexo cópia do processo
23076.022345/2013-69, em que o reitor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado informa à procuradoria junto à UFPE
o interesse da instituição em solicitar a devolução do imóvel cedido à SUDENE e solicita a adoção das providências
necessárias à regularização da situação (Anexo 9).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
49

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 081 - Nº Recomendação: 001 Estabelecer rotina para avaliação periódica da
manutenção e inscrição de despesas não processadas em Restos a Pagar, definindo procedimentos,
responsabilidades e frequência para verificação dos Restos a Pagar Não Processados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Contabilidade e Finanças/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Diretoria de Contabilidade e Finanças, através da
CI nº 50/2013, informou que:
“A rotina para controle dos RP Não Processados já fora estabelecida, pois em 2012 enviamos 02 ofícios circulares
(03 e 04/2012 – DCF/PROPLAN) e em junho/2013 enviamos outro ofício circular (06/2013 – DCF/PROPLAN)
para as unidades gestoras solicitando que nos informassem os empenhos que deveriam ser cancelados ou mantidos
com a respectiva justificativa, bem como o enquadramento dentro das hipóteses previstas nos Decretos nº 93.872/86
e 7654/2011, porém, muitas unidades não responderam ou responderam faltando dados para procedermos aos
cancelamentos; e a quase totalidade não enquadrou conforme disposto nos referidos decretos.
Enviamos então, outro ofício circular (nº 09/2013 – DCF/PROPLAN, de 19/09/2013), para todas as unidades com
empenhos emitidos até 2011 e que se encontram com saldo em aberto em 31/08/2013, estabelecendo um prazo para
resposta até 31/10/2013 e estamos no aguardo das respostas para procedermos aos cancelamentos ou manutenção
dos saldos, desde que estejam justificados e enquadrados nos citados decretos.
Ressaltamos que a estrutura organizacional da UFPE, que consiste em 109 Unidades Gestoras aptas a registrar
empenhos no SIASG/SIAFI dificulta o controle do saldo dos Restos a Pagar Não Processados e dos Restos a Pagar
Processados, mas que esta Diretoria está envidando esforços para que até 31 de março de 2014 essa situação esteja
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regularizada.”
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
50

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 117 - Nº Recomendação: 001 Apresente estudos, documentos e normas que
respaldem a existência da COVEST como instituição, demonstrando de que forma ela está representada na estrutura
da Universidade, como ela realiza suas atividades e quem são os servidores que integram sua estrutura
administrativa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Foi criado um grupo de trabalho, através da
portaria nº 2128, para elaboração do Novo Modelo de Gestão da COVEST, o qual se encontra em fase de
implantação, com previsão para o final de outubro de 2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
51

224884

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 224884 - Nº Constatação: 015 - Nº 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
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Código SIORG
153409
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Não obstante as medidas tomadas pela PROGEST
para melhoria dos procedimentos atuais, a UFPE iniciou um processo para contratação de uma empresa para
realizar a implementação de um sistema que possibilitará uma melhoria do seu Sistema de Controle Patrimonial
(processo 23076.046320/2013-51).
Também foi assinado um termo de cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN (em
anexo), a fim de possibilitar inclusive uma revisão dos processos internos relacionados ao tema para implantação do
sistema SIPAC, bem como capacitação para os usuários.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
de Auditoria

Item do RA

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
52

243911

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 055 - Nº 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 de 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
Superintendência de Planos e Projetos/PCU

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - 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
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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

Comunicação Expedida

53

201203144

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 049 - Nº Recomendação: 001 Abstenha-se de autorizar e assinar convênios na
ausência de pesquisas de preços que comprovem a adequabilidade dos seus custos aos praticados pelo mercado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Novos convênios a serem celebrados com a
fundação de apoio em que tenha previsão de transferência de recursos da conta única da Universidade para a FADE
somente são celebrados mediante a apresentação de cotações de preços de todas as despesas a serem realizadas com
recursos do convênio.
A partir da criação da Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc, na Pró-reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças, em novembro/2012, os convênios e os contratos acadêmicos (ensino, pesquisa, extensão ou
desenvolvimento institucional) a serem celebrados com a fundação de apoio passam por análise criteriosa para
verificação das exigências constantes no Decreto 7423/2010 e demais legislações pertinentes.
Durante a análise dos projetos, está sendo utilizado "check-list" (Anexo 14) para conformidade dos projetos com os
requisitos legais.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
54
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 049 - Nº Recomendação: 002 Oriente a Coordenação de Convênios e a
Diretoria de Controladoria que, ao realizar análise técnica das propostas de convênios, atente para verificar a
existência de pesquisas de preço que demonstrem a compatibilidade dos preços propostos para aquisição/contratação
dos bens/serviços previstos nos respectivos Planos de Trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412
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Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos
já está ciente de tal orientação.
Novos convênios a serem celebrados com a fundação de apoio em que tenha previsão de transferência de recursos
da conta única da Universidade para a FADE somente são celebrados mediante a apresentação de cotações de preços
de todas as despesas a serem realizadas com recursos do convênio, o que já tem sido repassado aos interessados em
apresentar propostas para celebração de convênios desse tipo.
Salientamos que os convênios referentes a cursos de pós-graduação celebrados com a fundação de apoio, com
recursos que não são da conta única, têm Proposta Orçamentária Global, parte integrante do Convênio, com as
despesas a serem executadas, contudo a Universidade criou uma comissão para implementar mudanças na forma de
execução desses cursos, estamos aguardando o resultado dos trabalhos dessa comissão para incluir a exigência de
apresentação de cotações das despesas dos convênios de cursos.
Informamos ainda que por meio do Ofício nº 190/2012-DCO/PROPLAN (Anexo 11), de 31/08/2012, emitido pela
Diretoria de Controladoria da UFPE orientou a Diretoria de Orçamento e Finanças à qual a Coordenação de
Convênios (atualmente Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos) estava ligada, da supracitada
recomendação da CGU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
55
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 069 - Nº Recomendação: 002 Elaborar manuais operacionais, ou outros
instrumentos congêneres, com definição de rotinas de gestão de Bens Imóveis contemplando às atividades de
atualização de dados cadastrais e manutenção preventiva.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Superintendências de Planos e Projetos

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Prefeitura, responsável pela elaboração da
recomendação em tela, está passando por um processo de reestruturação, onde será criada uma superintendência, um
plano diretor, entre outras modificações necessárias para melhoria na gestão de Bens Imóveis. Além disso, a
Prefeitura elaborou um Plano de Providência, enviado ao TCU, visando melhorar a gestão da manutenção dos bens
móveis da UFPE, onde prevê a elaboração e implantação de um conjunto de normas e procedimentos de manutenção
preventiva para UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

Comunicação Expedida

56

201203144

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 069 - Nº Recomendação: 003 Dotar a coordenação de infraestrutura adequada
para desempenho de suas atividades, especialmente no que se refere a aquisição de sistemas informatizados para
suporte a suas atividades.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Superintendência de Planos e Projetos/PCU

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Prefeitura, responsável pela elaboração da
recomendação em tela, está passando por um processo de reestruturação, onde será criada uma superintendência, um
plano diretor, entre outras modificações necessárias para melhoria na gestão de Bens Imóveis.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
57

201203144

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 069 - Nº Recomendação: 004 Dotar a coordenação de infraestrutura adequada
para 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

Código SIORG
153095

Superintendência de Planos e Projetos/PCU

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Prefeitura, responsável pela elaboração da
recomendação em tela, está passando por um processo de reestruturação, onde será criada uma superintendência, um
plano diretor, entre outras modificações necessárias para melhoria na gestão de Bens Imóveis.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
58

201203144

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 069 - Nº Recomendação: 006 Atualizar normativos institucionais de modo a
definir claramente as responsabilidades de cada área no que concerne a manutenção de bens imóveis em utilização
pela Entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Superintendência de Planos e Projetos- PCU

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Através das Portarias Normativas nº 30/2012 e
31/2012 de 01/10/2012 foi realizada uma reestruturação organizacional na PCU, ficando a PCU com a finalidade de
prestação de serviços de manutenção e conservação predial e urbana e a então criada Superintendência de Projetos e
Obras com a finalidade de planejar e administrar as obras e o uso do espaço físico da UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
59
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 079 - Nº Recomendação: 001 Reavaliar a regularidade dos Restos a Pagar Não
Processados (Empenhos relacionados acima), providenciando o cancelamento daqueles que não atendam aos
critérios estabelecidos no Decreto n.º 7.468/2011
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Contabilidade e Finanças – PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE passou a realizar continuamente o controle
dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados de maneira a verificar se os mesmos atendem aos critérios
contidos no art. 1º do decreto nº 7.468/2011, bem como os do art. 35 do Decreto 93.872/86, para tanto, estabeleceuse como uma das rotinas o envio de ofícios (Anexo 4) as unidades gestoras para informações sobre a regularidade
das despesas inscritas em RP Não-Processados.
Na tabela abaixo, é possível visualizar que relativo ao período de 2007 a 2011 foram reinscritos em RP não
processados o montante de R$ 37.475.061,24. Deste valor, 62% referem-se a empenhos destinados a investimento,
dos quais a grande maioria é destinada a obras.
As despesas com obras além de impactarem significativamente as contas dos Restos a pagar, geralmente são
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executadas em prazo superior a um exercício social, estando, portanto, vigente o prazo para cumprimento da
obrigação assumida pelo credor. Ressaltamos que os devidos pagamentos ao contratado para a execução da obra,
somente são efetivados após “sua regular liquidação”, como requer a Lei Federal 4.320/64, em seu art. 62. Para dar
suporte à documentação comprobatória, o fiscal verifica as medições, nas quais estarão expressas as quantidades e
valores dos serviços executados, em conformidade com o contrato e projetos, sendo um processo mais demorado do
que um processo de liquidação comum.
Além disso, outra parte significativa dos empenhos inscritos em restos a pagar não processados é relativa a
convênios ou contratos, cujos instrumentos de formalização encontram-se vigentes e os respectivos liquidação e
pagamentos são realizados de acordo com o plano de trabalho e cronograma físico-financeiro celebrado.
Informamos ainda, que a Diretoria de Contabilidade e Finanças realizou um processo de reavaliação da regularidade
dos Restos a Pagar Não Processados, no qual foram solicitadas as unidades gestoras justificativas para permanência
dos restos a pagar, levando em consideração o contido no art. 35 do decreto nº 93872/86. Como resultado desta ação,
foram cancelados R$ 2.404.061,29 em Restos a pagar Não-Processados e foi pago o montante de R$ 14.852.500,37,
conforme tabela. Além do controle geral dos RP Não Processados foi realizado um acompanhamento dos empenhos
da amostra da CGU da S.A nº 201203144/004, conforme planilha em anexa.
Além dos procedimentos adotados, informamos que a UFPE está atenda ao cumprimento do contido no Decreto nº
7.468/2011 e no Decreto 93.872/86 e vem envidando esforços para manter atualizada a contas de Restos a Pagar não
Processados de forma que esta evidencie apenas despesas que atendam aos critérios estabelecidos na legislação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
60

224884

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 224884 - Nº Constatação: 012 - Nº Recomendação: 001 Recomendamos à Divisão de Patrimônio que envide
esforços para que os responsáveis pelos bens
constantes dos termos de responsabilidade atuem de forma a otimizar o controle dos bens sob sua responsabilidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Diretoria de Gestão de Bens e Serviços DGBS/PROPLAN posiciona-se através do Ofício n° 81/2013-PROGEST/DGBS (Anexo 12) elencando as ações
adotadas através da Divisão de Bens Móveis (DBM) em que todos os equipamentos e materiais permanentes são
tombados por esta divisão; que os bens são distribuídos nas diversas unidades gestoras a quem compete a guarda,
conservação e manutenção dos mesmos, devendo este acompanhar a movimentação dos bens para uso nas diferentes
modalidade como ensino, pesquisa e extensão, além de informar a Divisão de Bens Móveis (DBM) quando da
transferência de algum bem para outra unidade gestora.
Adicionalmente a Diretoria de Gestão de Bens e Serviços DGBS/PROGEST vem desenvolvendo desde maio/2013
ação com a finalidade de integração do SIGA-Patrimônio com o Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, no âmbito dos novos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) aplicadas ao Setor Público.
Quanto ao sistema cabe ressaltar a preocupação da gestão com os processos e a consequente melhoria de seus
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controles internos. Destacamos a assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, tendo como objeto à viabilização do Projeto e promover o apoio a implantação do
novo sistema integrado de gestão administrativa (SIPAC), bem como a gerência de seus dados, através de sistemas
desenvolvidos pela UFRN e transferidos para a UFPE, mediante transferência de tecnologia para implantação e
sustentação realizada pela equipe da UFPE.
De acordo com o cronograma os principais módulos do SIPAC, contemplam as seguintes áreas/controles: Protocolo,
Integração SIAFI, Patrimônio, Contratos, Licitações, Orçamento, Infraestrutura, Transporte, Projetos/Convênios,
Auditoria e Controle Interno, entre outros.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
61

243911

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 053 - Nº Recomendação: 002 Quando da realização de procedimentos licitatórios,
atenda ao disposto no o art. 7º, ÷ 2º, II, da Lei nº 8.666/93 (consubstanciado pelo Acórdão/TCU nº 45/2006 Plenário), qual seja, ''as obras e serviços somente podem ser licitados quando existir orçamento detalhado em
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários'', e no item 9.2.1 do Acórdão nº 440/2008 TCU - PLENÁRIO, qual seja, ''em futuras licitações, exija de todos os licitantes habilitados a apresentação de suas
propostas com os respectivos detalhamentos de preços (composições analíticas de preços, de encargos sociais e de
BDI) e todos os demais documentos necessários ao julgamento da licitação, em cumprimento ao art. 43, incisos IV e
V, da Lei n.º 8.666/93, não admitindo, sob qualquer hipótese, a inclusão posterior de nenhum documento ou
informação necessária para o julgamento e classificação das propostas, conforme os critérios de avaliação constantes
no edital, em atendimento ao que dispõe o ÷ 3º do mesmo artigo''.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Acatamos a recomendação e informamos que esta
Universidade está atenta ao que instrui a Lei nº 8.666/93, consubstanciado pelo Acórdão/TCU nº 45/2006 - Plenário.
Além disso, informamos que a Prefeitura, responsável pela elaboração da recomendação em tela, está passando por
um processo de reestruturação, onde foi criada uma superintendência, um plano diretor, entre outras modificações
necessárias para melhoria na gestão de Bens Imóveis.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório

Item do RA

Comunicação Expedida

222
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
62

243911

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 103 - Nº Recomendação: 003 Recomendamos que a UFPE se abstenha de registrar
bens próprios em nome da FADE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Nos instrumentos formalizados com a FADE
contém cláusula determinando a FADE integralize de forma imediata ao patrimônio da UFPE, todos e quaisquer
equipamentos e/ou materiais permanentes adquiridos com recursos do convênio ou contrato, conforme demonstra
cláusula transcrita abaixo:
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA FADE
(...)
3.3 Integrar de forma imediata ao patrimônio da UFPE, todos e quaisquer equipamentos e/ou materiais permanentes,
desde que sejam adquiridos com os recursos deste convênio.
Na análise da prestação de contas é verificado se todos os bens e/ou materiais permanentes foram integrados ao
patrimônio da UFPE, conforme determina cláusula supracitada. Desta forma, informamos que a UFPE está atenda a
esta recomendação, bem como os setores responsáveis foram orientados a observar se este item está sendo
cumprido.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
63
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 066 - Nº Recomendação: 002 Criar comitê que decida sobre a priorização das
ações e investimentos de Tecnologia da Informação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI

Código SIORG
153101

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A providência executada para atendimento desta
recomendação foi a designação, através da portaria 5688 de dezembro de 2012(Anexo 2), do Conselho Gestor de
Política e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da UFPE. Além disso, O PDTI da UFPE (2014-2015), que
está em elaboração e com previsão de conclusão até o final de 2013, contempla a ação “Fortalecer a atuação do
Conselho de TI, instituindo e mantendo seu funcionamento alinhado ao Guia de Comitê de TI do SISP” como uma
das iniciativas estratégicas que tem por finalidade atender ao objetivo estratégico “Alinhar a estrutura organizacional
dos órgãos gestores de TI (Comitê de TI e NTI) às boas práticas de gestão”.
Como consta no PDTI, o prazo previsto para execução da providência é Janeiro de 2015.
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
64

201108956

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 091 - Nº Recomendação: 001 Sempre proceda à formalização de procedimento
licitatório, inclusive com registro da motivação, mesmo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
indicando a modalidade escolhida e fazendo constar dos respectivos processos as pesquisas de preços respectivas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153409

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE já está adotando esta pratica para todos os
processos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
65

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 012 - Nº Recomendação: 001 Que a UFPE adote ações concretas (normativos
internos, cartilhas, modelos de editais, ...) com vistas a garantir, como forma usual, a introdução dos critérios de
sustentabilidade ambiental nos editais de licitação para aquisição de bens e contratação de serviços e obras,
conforme disposto na Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 01, de 19/01/2010.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE já vem buscando atender aos critérios de
sustentabilidade ambiental; a Prefeitura da Cidade Universitária tem incluído nos projetos básicos regras de
sustentabilidade e a Divisão de Licitações vem fazendo inserções nos editais, como por exemplo, o modelo juntado
como Anexo I. Porém, como o tema ainda é muito novo no Brasil, estamos buscando trabalhar em cima dos poucos
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modelos de editais sustentáveis disponíveis. Prazo de atendimento: 31/12/2013. (Anexo 13)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

Comunicação Expedida

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
66

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 015 - Nº Recomendação: 001 Adotar ações e rotinas visando assegurar o
registro tempestivo dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensões no Sistema SISAC, do
Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Com relação aos registros dos atos de pessoal no
SISAC, esclarecemos que exercício de 2011 foram 662 atos , sendo 440 admissões, 158 aposentadoria e 64
pensões, e todos já cadastrados no SISAC. Em 2012 foram 702 atos sujeitos ao registro no SISAC: 506 admissões
já cadastradas 499, 145 aposentadorias todas registradas e 52 pensões, cadastradas 50.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
67

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 061 - Nº Recomendação: 002 Que a UFPE apresente à CGU os resultados dos
trabalhos relativos à Portaria nº 2129, de 30/05/2012, do Reitor da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153080
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Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A comissão designada através da Portaria nº 2.129
elaborou uma proposta de regulamentação do funcionamento e organização da Coordenação da Educação a
Distância (CEAD), o qual encontra-se em fase de análise/implementação, com previsão para o final de outubro de
2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
68
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 111 - Nº Recomendação: 002 Recomenda-se a universidade que se abstenha de
renovar contratações realizadas mediante inexigibilidade de licitação, sem que antes certifique-se de que os preços
continuam vantajosos para a Administração, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153409

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE está atenta ao cumprimento desta recomendação. Seguiu em anexo ao ofício de resposta a CGU processos
que comprovam o atendimento da recomendação
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Ordem
Relatório de Auditoria

Item do RA

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
69

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 111 - Nº Recomendação: 003 Recomenda-se a universidade que se abstenha de
renovar contratações realizadas mediante inexigibilidade de licitação, sem que antes se certifique de que os preços
continuam vantajosos para a Administração, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. Nas renovações contratuais
decorrentes de processos de inexigibilidade de licitação sempre certificar-se que os preços continuam compatíveis
com os preços de mercado e vantajosos para a Administração, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Código SIORG
153409
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A UFPE está atenta ao cumprimento desta
recomendação. Seguiu em anexo ao ofício de resposta a CGU processos que comprovam o atendimento da
recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
70
224884
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 224884 - Nº Constatação: 010 - Nº Recomendação: 001 Recomendamos à Divisão de Patrimônio aperfeiçoar
os controles dos bens recebidos e o respectivo tombamento dos mesmos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153409

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Diretoria de Gestão de Bens e Serviços DGBS/PROPLAN posiciona-se através do Ofício n° 81/2013-PROGEST/DGBS (Anexo 12) elencando as ações
adotadas através da Divisão de Bens Móveis (DBM) em que todos os equipamentos e materiais permanentes são
tombados por esta divisão; que os bens são distribuídos nas diversas unidades gestoras a quem compete a guarda,
conservação e manutenção dos mesmos, e que considerando as especificidade das atividades na UFPE, como
instituição de ensino, pesquisa e extensão, diversos professores executam projetos financiados por órgãos de
fomento, que recebem os recursos em conta corrente específica aberta em seu nome para aquisição de bens, que
ficam sob sua responsabilidade até o término do projeto, momento este em que os bens adquiridos são doados para a
Universidade.
Adicionalmente a Diretoria de Gestão de Bens e Serviços DGBS/PROGEST vem desenvolvendo desde maio/2013
ação com a finalidade de integração do SIGA-Patrimônio com o Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, no âmbito dos novos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) aplicadas ao Setor Público.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

Comunicação Expedida

71

243911

NT 1457/2013/AUD/CGU-Regional/PE

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 098 - Nº Recomendação: 002 Recomendamos que a UFPE se abstenha de efetuar
contratos por tempo indeterminado para o quadro da TVU.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Informamos que a UFPE utiliza a Fundação de
apoio para apoio na gestão administrativa e financeira de seus projetos, conforme previsão na Lei 8958/1994, que
dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio, foi alterada pela
Lei 12349/2010, com a inclusão em seu art.1º de que as IFES poderão realizar convênios e contratos, por prazo
determinado com as fundações, inclusive para dar apoio na gestão administrativa e financeira estritamente
necessária à execução desses projetos e que o contrato 06/05 já não encontra-se vigente desde 2011 e sua prestação
de contas foi analisa por esta Universidade.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
72
201211362
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001 Adotar rotinas administrativas que garantam o
efetivo acompanhamento do estágio de implementação das recomendações e determinações expedidas pela
Controladoria-Geral da União – CGU e pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Gabinete do Reitor

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A Unidade de Auditoria adotou rotinas
administrativas e está efetuando o controle de todas as recomendações expedidas pelos órgãos de controle interno e
externo, tais como: Relatórios, Ofícios, Notas Técnicas, PPP e determinações expedidas pelo TCU (Acórdão,
Deliberações, Denúncia, Ofícios etc.). Como não possuímos ainda um sistema informatizado que possibilite o
efetivo acompanhamento, estamos utilizando a ferramenta do Excel, onde se encontram planilha das demandas
(constatações e recomendações), efetuando assim o monitoramento, acompanhamento, manifestação do gestor, bem
como o cumprimento dos prazos estabelecidos.
As medidas adotadas estão discriminadas na Constatação 119 - N° Recomendação 001
Prazo de Atendimento: 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
73

201211362

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001 Na elaboração dos programas de auditoria atente
para cumprir o escopo definido no PAINT e procure enfocar aspectos relevantes, que possam contribuir
efetivamente para aprimoramento da gestão da Entidade.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - A equipe da AUDINT vem aprimorando seu
programa de auditoria conforme consta registro em nossos papéis de trabalho. Todos os técnicos estão elaborando
seu programa com base no escopo do PAINT/2013. Registra-se que se encontra evidenciado a metodologia
utilizada, período e discriminando todas as etapas provenientes das análises conforme área, assunto, período, HH e
escopo.
Prazo de Atendimento: 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
74

201211362

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 003 - Nº 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

Código SIORG
153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Os trabalhos da Auditoria Interna emitidos até a
presente data procuraram apontar constatações e expedir recomendações adequadas a mitigar as falhas identificadas.
Procuramos prevenir e orientar o gestor para aprimoramento da gestão, conforme finalidade prevista em nosso
regimento interno.

229
Considerando que o quadro de pessoal da AUDINT foi fortalecido no final de 2012 e em 2013 foi passivo de
exonerações, cessões e vacâncias, estamos efetivando capacitação dos servidores conforme previsto no PAINT, para
subsidiar e aprimorar nossos trabalhos.
Prazo de Atendimento: 31/12/2013
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria

75

NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE

201211362

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/P
E
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 001 Avaliar internamente os fatores que
concorreram para o não cumprimento integral do PAINT/2012. A partir disso, adotar providências com vistas a
melhorar o desempenho da Audint no que se refere ao percentual de cumprimento do Plano de Atividades Anual.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - De acordo com o Relatório Anual de Atividades da
Auditoria Interna (RAINT/2012, pág.27), justificamos o não cumprimento integral do Plano Anual de Atividades –
PAINT/2012, conforme transcrito: “Durante o exercício de 2012, tivemos uma rotatividade no quadro de pessoal da
AUDINT o que impactou no desempenho das atividades previstas no PAINT/2012, conforme registramos a seguir:
Uma assistente em administração foi removida para o Campus/UFPE. Em meados de fevereiro recebemos um
contador. Em outubro dois servidores no cargo de auditor interno. Um dos servidores no cargo de auditor interno
solicitou exoneração para assumir outro cargo público e em março a secretária solicitou remoção para o Campus,
assumindo uma nova secretária.
Conforme pode se depreender das aquisições e remoções de servidores ocorridas no quadro técnico da auditoria, é
notório reconhecer que os fatos impactaram no cumprimento efetivo das ações previstas para o exercício de 2012”.
Apesar da mudança de servidores no quadro da AUDINT está se repetindo em 2013, estamos concentrando ações
com o objetivo de cumprir o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT/2013) de acordo com as
atividades/assuntos descritos no cronograma (anexo III do PAINT/2013).
Prazo de Atendimento: 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do

Item do RA

Comunicação Expedida
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Relatório de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
76

201211362

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 002 Instituir controles para acompanhar e registrar a
alocação de HH da equipe de Auditoria Interna.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Em face de rotatividade de servidores na unidade
de Auditoria Interna, durante o exercício em curso (vacância, cessão, exoneração), não efetuamos modificação no
planejamento de HH de 2013. Para o PAINT/2014, serão instituídos registro e alocação de HH da equipe de
Auditoria Interna
Prazo de Atendimento: 02/01/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1457/2013/AUD/CGUOf.
77
201211362
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211362 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 003 Para atender a demandas de atividades não
previstas originalmente no PAINT, submetê-las previamente ao Conselho de Administração para a devida
autorização.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153105

Gabinete do Reitor

Justificativa para o seu não Cumprimento
Respondido a CGU através do OF. 664/13-GR - 18/10/2013 - Até a presente data, não houve solicitação de
demandas não previstas no PAINT/2013. Em caso de solicitação, a AUDINT observará a recomendação deste
órgão de controle.
Prazo de Atendimento: 31/12/2013
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080

231
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
78
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201108956 Constatação: 027 - N° Recomendação: 001 Providencie o encaminhamento de documento de
cobrança ao(s) órgão(s) cessionário(s) informando os montantes devidos, e em caso do não reembolso dos
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 subsequente, consoante disposto no art. 10 do Decreto n° 4.050/01.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE, através da Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF e a PROGEPE, vem acompanhando o reembolso
pelos órgãos cessionários dos servidores cedidos. Como descrito pela Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE,
através do Mem. n° 240/2013- DGP (Anexo 13), medidas foram tomadas para sanar as impropriedades constatadas.
Foram enviados ofícios de cobranças aos órgãos cessionários, bem como o retorno dos servidores.
Como resultado das providências tomadas pela UFPE, 17 servidores retornaram à universidade e 09 continuam
cedidos, porém sem débitos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1459/2013/AUD/CGU79
201203144
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/
Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 051 - N° Recomendação: 001 Na análise da prestação de contas do convênio
753672/2010, exija descrição detalhada dos serviços contratados e realize pesquisas a fim de confirmar a
compatibilidade dos preços adotados aos praticados pelo mercado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A fundação de apoio apresentou a prestação de contas do Convênio nº 112/2010-UFPE (SICONV 753672), o
convênio não teve execução, conforme pode ser verificado no SICONV, e o saldo, no montante de R$ 8.568,71
(oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), foi devolvido para a UFPE em 26 de fevereiro
de 2013, conforme 2013RA010073 (cópia em anexo). Salientamos que o valor total do convênio é de R$ 44.876,65
(quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), contudo só foram repassados à
convenente o valor de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais), conforme pode ser verificado em consulta ao
SICONV (cópia em anexo). Diante do exposto, o valor recolhido é referente ao repasse financeiro realizado pela
UFPE para o convênio e os rendimentos da sua aplicação.
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Informamos, ainda, que a análise da prestação de contas está em fase de finalização.
Diante do exposto, especialmente no que se refere a não execução financeira do projeto não será necessária a
verificação da compatibilidade dos preços de despesas realizadas com o de mercado, encerrando assim a pendência.
Anexos: 2013RA010073 E CONSULTA AO SICONV. (Anexo 1)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
80
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 065 - N° 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A fundação de apoio apresentou a prestação de contas final do Convênio nº 026/2009- UFPE em 30/09/2013. Tal
prestação de contas encontra-se em análise para verificação da correta aplicação dos recursos. A previsão é de
conclusão da análise até 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
81
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 077 - N° Recomendação: 001 Concluir as providências para realizar os ajustes
devidos nas pensões concedidas após a regulamentação da EC n° 41/2003, para as quais restou contatado pagamento
a maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
Justificativa para o seu não Cumprimento

Conforme consta no relatório de gestão 2012 a situação já foi regularizada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
82
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 109 - N° Recomendação: 001 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

83

201203144

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 109 - N° Recomendação: 002 Solicitar maior detalhamento dos serviços
contratados e proceder a pesquisa 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
84
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 112 - N° 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 sobre preço nos próximos pagamentos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Superintendência de Planos e Projetos (PCU)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tal recomendação foi respondida através do ofício nº 49/2012/ PCU/GAB. (ANEXO 2) e foi encaminhada a CGU
por meio do ofício 654/2012- GR de 26 de setembro de 2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
85

243911

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 083 - N° Recomendação: 002 Instaure procedimento para apuração de
responsabilidades acerca da ausência de aprovação ou não de prestações de contas apresentadas no prazo de 60 dias
a partir da data do recebimento da prestação de contas final.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412
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Em novembro/2012 foi criada a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN e vinculada a ela a
Coordenadoria de Prestação de Contas e, a partir de uma análise da situação das pendências de prestações de contas
em que a UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
86

201108956

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201108956 - N° Constatação: 073 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Reiteramos que o dito Termo Aditivo do Contrato 140/09 foi apenas formalizado, mas o montante financeiro no
valor de R$ 48.634,85 (quarenta e oito mil seiscentos e trinta quatro reais e oitenta e cinco centavos) não foi
repassado para a FADE. As despesas referentes ao suposto termo aditivo foi executado com o saldo que existia do
Contrato 140/09, e a prestação de contas referente ao montante de R$ 48.634,85 foi realizado no âmbito do Contrato
140/09. Sendo assim toda prestação de contas, incluindo o montante de R$ 48.634,85 já foi apresentada. Além
disso, informamos que a documentação comprobatória se encontra disponível para o OCI. Contudo, informamos
que tal contrato foi analisado pela equipe de auditoria do TCU (Anexo 14) e não foi identificado dano ao erário.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
87
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

153080
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N° OS: 201108956 - N° Constatação: 085 - N° Recomendação: 001 Que a UFPE, após apuração dos fatos quanto à
aplicação dos recursos referentes ao convênio n° 102/2007 (SIAFI n° 600970), apontados no Processo n°
23076.027219/2011-39 e, comprovada aplicação irregular, dos recursos, não aceite as referidas despesas como
elegíveis quando da aprovação da Prestação de Contas do referido Convênio.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi instaurado processo administrativo disciplinar nº 23076.027219/2011-39 e a comissão responsável concluiu pelo
arquivamento dos autos, entendendo, após análise fatídica e jurídica dos documentos colacionados, que não há
indícios da prática de qualquer ato ilícito cometido pelos envolvidos. O representante da AGU acatou as conclusões
da comissão de inquérito. A CGU foi comunicada através do Ofício nº 154/2013-GR, emitiu a Nota Técnica nº 907
que informou que indicou como posição da Secretaria Federal de Controle recomendação atendida, que foi
comunicada à UFPE através do Ofício nº 10973/2013/AUD/CGU-Regional/PE. (Anexo 3)Diante da referida Nota
Técnica e da análise da prestação de contas final o Convênio nº 102/2007-UFPE teve sua prestação de contas
aprovada, conforme Termo de Aprovação 16/2013 e registrada no SIAFI através da 2013NS006469.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
88

201108956

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201108956 - N° Constatação: 086 - N° Recomendação: 002 Quando ocorrer a rescisão de convênio firmado
pela UFPE, providencie a devolução do saldo financeiro em até 30 dias a contar da rescisão, conforme determinado
pelo § 6°, do art. 21, da Instrução Normativa n°1, de 15/01/97, conforme segue: "Quando da conclusão, denúncia,
rescisão ou extinção de convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes da receitas obtidas
em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, providenciada pela
autoridade competente do órgão ou entidade concedente."
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A prestação de contas final do Convênio nº 125/2005 foi apresentada pela convenente em 26/01/2011, através da
Carta nº 028/2011-GEACO e o saldo financeiro do convênio, no valor de R$ 85.329,12, foi devolvido para a
Universidade em 28/12/2010 através de pagamento de GRU (Código de recolhimento 28830-6 - Número de
Referência 1252005).
A prestação de contas do Convênio nº 125/2005-UFPE foi aprovada, conforme Termo de Aprovação 29/2012 e
registro no SIAFI através da 2012NS004495. (ANEXO 4)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
89
201108956
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201108956 - N° Constatação: 086 - N° Recomendação: 003 Providencie a devolução, pela FADE, do saldo
financeiro em virtude da rescisão do Convênio n° 125/2005 (Siafi n° 539632).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A prestação de contas final do Convênio nº 125/2005 foi apresentada pela convenente em 26/01/2011, através da
Carta nº 028/2011-GEACO e o saldo financeiro do convênio, no valor de R$ 85.329,12, foi devolvido para a
Universidade em 28/12/2010 através de pagamento de GRU (Código de recolhimento 28830-6 - Número de
Referência 1252005).
A prestação de contas do Convênio nº 125/2005-UFPE foi aprovada, conforme Termo de Aprovação 29/2012 e
registro no SIAFI através da 2012NS004495. (ANEXO 4)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
90
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 039 - N° Recomendação: 002 Adotar providências junto à FADE, para que
apresente o devido detalhamento das despesas comprovadas pelo favorecido do CPF n° ***.730.107.**, pela
utilização de suprimentos de fundos, e demonstre que as mesmas estão vinculadas ao objeto do Contrato n° 94/2010,
identificando em que atividade foi utilizada e em qual período, e, em caso de não atendimento, exija 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE recebeu o relatório de prestação de contas do suprimento de fundo em questão. Informamos que o relatório
será analisado pela Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc/PROPLAN até 29/11/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
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Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
91
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 052 - N° Recomendação: 001 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
92
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 056 - N° Recomendação: 001 Solicitar detalhamento dos serviços
contratados e preceder a pesquisas de preços a fim de obter os preços de referências de tais serviços e, se constatado
o sobre preço, solicitar a devolução dos valores pagos a maior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
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concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
93
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 057 - N° Recomendação: 001 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
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
94
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 057 - N° Recomendação: 002 Apurar as responsabilidades daqueles que
deram causa a pagamento indevido à empresa LUZITUR Passagens e Turismos , por serviços para os quais não
foram apresentadas documentação comprobatória de sua efetiva realização.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
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concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU95
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 060 - N° Recomendação: 001 Apurar responsabilidades daqueles que deram
causa as impropriedades irregulares 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Universidade está providenciando a abertura de uma sindicância para apurar eventuais
impropriedades/irregularidades na conduta da comissão de seleção para a contratação de serviços de pessoa física,
conforme Memo. nº 178/2013 (ANEXO 5).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
96
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 075 - N° Recomendação: 001 Notificar os servidores que ainda não tenham
cumprido as determinações da Portaria Normativa SRH/MPOG n° 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
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Foram regularizadas as pendências de registro no SIAPE do valor de remuneração extra - SIAPE dos serviços
SIAPE nºs 1130815, 1131271, 1132305, 1287494 e 1465398, conforme registros funcionais anexos. (Anexo 6)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
97
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 079 - N° Recomendação: 001 Instaurar procedimentos 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Convênio nº 05/2005-UFPE (Convênio nº 04/2005 - SNJ/SG/PR) foi firmado entre a Secretaria Geral da
Presidência da República (CONCEDENTE) e a UFPE (CONVENENTE).
Com os recursos recebidos a UFPE celebrou o Contrato nº 61/2005 com a FADE (CONTRATADA) e, até o
momento, a UFPE não recebeu a prestação de contas final do referido instrumento, impossibilitando a análise da
execução.
Seguem os esclarecimentos da Coordenação do PROJOVEM para as constatações evidenciadas na nota técnica.
(Anexo 7)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
98
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° 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.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Toda a documentação do efetivo depósito das receitas, decorrentes de veiculação de propagandas e anúncios
institucionais pelo NTVRU, na Conta Única do Governo Federal está disponível para análise do Controle Interno.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
99
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 035 - N° Recomendação: 003 Apresente as recomendações referentes à
seleção e contratação dos favorecidos contratados dos recursos do Contrato n° 94/2010, de forma que reste
evidenciada a natureza contratual utilizada.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Informamos que os nomes listados abaixo já são funcionários da FADE, sendo alocados para trabalharem no
contrato 94/2010. Segue, em anexo (Anexo 8), cópia dos contratos de trabalho conforme abaixo:
Matrícula / Nome do Funcionário
5683 AGILDO REIS DOS SANTOS JUNIOR
3035 ALCIENE MARIA DA SILVA
4452 ANA CRISTINA SOARES DASIVLA
6113 ANDREIA MARIA CAMPELO
5002 CHU LAUN CHIAN
5004 HENRIQUE GUILHERME DE ALMEIDA
6458 JORGE SILVESTRE DA SILVA
6557 JOSE RAIMUNDO DA SILVA
6112 KLEBER JUVENCIO CAMPOS ASSUNÇÃO
5671 NATANAEL SEVERINO F DA SILVA
6206 ROBSON JOSE RAMOS DE OLIVEIRA
6447 SIRLENE TOMAZ DE AQUINO SILVA
6118 WALDEMAR FRANKLIN DE PAIVA FILHO
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
100

201203144

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 049 - N° Recomendação: 003 Na análise da prestação de contas dos
referidos convênios, realize pesquisas a fim de confirmar a compatibilidade dos preços adotados aos praticados
pelo mercado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tal orientação será observada na análise das prestações de contas dos convênios citados. Sobre tais prestações de
contas informamos o que segue:
* Convênio 752951/2010 - foi encerrado sem execução e todo o saldo, devidamente corrigido foi devolvido para a
Universidade;
* Convênios 753916 - A prestação de contas consta no processo nº 23076.018954/2013-13, que foi encaminhado
com diligência para a convenente em 30/04/2013 (conforme consulta ao SIG@Processos em anexo) com as
diligências listadas abaixo e que, até o momento, não foram atendidas:
1. Relatório de Cumprimento do Objeto, justificando a não execução das metas/etapas previstas no convênio;
2. Termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os documentos
relacionados ao convênio, nos termos do δ 3º do art. 3º.
* Convênio 750682 - A prestação de contas consta no processo nº 23076.055665/2012-14, que foi encaminhado
com diligência para a convenente em 26/06/2013 (conforme consulta ao SIG@Processos em anexo) com as
diligências listadas abaixo e que, até o momento, não foram atendidas:
1. O Convênio nº 91/2010-UFPE está registrado no Sistema SICONV sob o nº 750682, portanto solicitamos que
seja incluída a prestação de contas final do mesmo no referido sistema, de forma que possamos confirmar o
recebimento da mesma no sistema, conforme exigido pela legislação pertinente e através do qual os órgãos de
controle acompanham a instituição;
2. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
3. Relação de treinados/capacitados, identificados pelo nome e CPF;
4. Relação dos serviços prestados;
5. Termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os documentos
relacionados ao convênio, nos termos do δ 3º do art. 3º;
6. Apresentar os Relatórios de Execução Físico-Financeira, Execução da Receita e da Despesa, Relação de
Pagamentos e Conciliação Bancária referente à prestação de contas final compreendendo todo o período de
vigência do Convênio em tela (30/12/2010 a 31/05/2012).
Ainda, o referido convênio foi auditado pela Controladoria Geral da União - CGU/PE e em decorrência da Nota
de Auditoria nº 201111968/001, cópia em anexo, solicitamos o que segue:
1. Solicitamos detalhamento dos serviços contratados identificados a seguir, apontados na Constatação 8
(recomendação 1) da referida Nota de Auditoria. No detalhamento informar especificação da despesa, valor
unitário, quantidade contratada e valor total:
Serviço
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 3,5 dias X 9 de salas+ 40 X 3 X 4 + 40
X 5 X 1)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 3 dias X 3 de salas)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 5 dias X 2 de salas X 2 encontros + 40
X 3,5 X 1 + 40 X 3 X 1 + 40 X 5 X 1 X 9 )

Valor (R$)
47.287,50
8.775,00
69.712,50

* Convênios 753672 e 751697 - até a presente data, 01/10/2013, a fundação de apoio ainda não apresentou a
prestação de contas desses convênios. Tais prestações de contas foram requisitada novamente, mas até o momento
não enviadas, para que possamos proceder com a análise e verificação solicitada acima. Os fiscais desses
convênios estão impedidos de coordenar ou fiscalizar novos convênios enquanto não apresentarem tais prestações
de contas.

244
* Convênio 752078 - está vigente até 30/11/2013, após o término a convenente tem 30 dias para apresentar a
prestação de contas, quando então será procedida a análise considerando a comparação dos preços praticados com
os preços do mercado.
É importante ressaltar que existem oscilações de preços no mercado, e é muito provável que um orçamento cotado
em 2010 não necessariamente manteve o mesmo preço nos períodos subsequentes, o que dificulta esse tipo de
análise. Contudo, para realização das compras/contratações a convenente deve realizar o devido procedimento
licitatório, cuja verificação é rotina análise das prestações de contas de convênios pela UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
101
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 058 - N° Recomendação: 001 Instar à 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi solicitada a Fade que apresentasse justificativas complementares, bem como documentação comprobatória que
respaldem as diferenças de preços adotados. Informamos ainda, que essa constatação está sendo analisados por
uma comissão de sindicância. (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda
não foram concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
102
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 064 - N° 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

245
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Convênio 752078 está vigente até 30/11/2013, após o término a convenente tem 30 dias para apresentar a
prestação de contas, quando então será procedida a análise considerando a orientação acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
103
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 064 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Convênio 752078 está vigente até 30/11/2013, após o término a convenente tem 30 dias para apresentar a
prestação de contas, quando então será procedida a análise considerando a orientação acima.
Tal orientação será observada na análise das prestações de contas do convênio citado.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
104
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 074 - N° Recomendação: 001 Rever de ofício ato de exoneração de servidor
e instaurar processo sumário para apuração de abandono de cargo.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE)

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
Conforme detalhamento apresentado no Ofício n° 329/2013, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de
Vida (Anexo 9), para o acolhimento da recomendação de tornar sem efeito o pedido de exoneração do servidor e
instaurar novo processo sumário para apuração de abandono, tal situação feriria o princípio constitucional da
economicidade.
Ainda como descrito no citado ofício, conforme pareceres da Advocacia Geral da União GQ-210 e GQ-214 e
Parecer H-575 (Anexo 9) que discutem sobre abandono de cargo e qual procedimento deve ser aplicado pela
administração, se aplicação da demissão ou exoneração ex-ofício, nos citados pareceres impera que havendo
pedido de exoneração pelo servidor deve ser acolhido pela administração.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU105
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 079 - N° 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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Contabilidade e Finanças (PROPLAN)

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O processo analisado referente ao empenho de restos a pagar 2009NE900566/UG 153095, encontra-se de acordo
com o Decreto n.º 7.468/2011, uma vez que a Ordem de Serviço foi emitida com data anterior ao mencionado
Decreto.
É oportuno esclarecer que com o Reuni houve um expressivo aumento do número de obras realizadas na UFPE o
que dificultou, sobretudo, o início das obras uma vez que não havia número de fiscal suficiente para acompanhar
as obras em alguns momentos. Em 2009, a universidade nomeou 4 engenheiros, mas não foi suficiente para
atender a demanda prevista para o referido ano (mais de 90 obras distribuídas em recife, caruaru e vitória).
Assim, por meio do contrato 27/2010, de 13 de abril de 2010 (Anexo 12), a universidade contratou a empresa
SMC ENGENHARIA LTDA para prestação de serviços técnicos de fiscalização de obras de engenharia da
execução concomitante de quatro obras no campus do agreste da UFPE.
Diante do exposto, só foi possível emitir a ordem de serviço após a assinatura do supracitado contrato, contudo
ainda dento da data limite estabelecida pelo decreto.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Recomendação em andamento
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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

Comunicação Expedida

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

106

201203144

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 114 - N° 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 sobre preço nos próximos pagamentos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153095

Superintendência de Planos e Projetos (PCU)
Justificativa para o seu não Cumprimento
Relativo a Concorrência 13/2008 para Construção da 2ª Etapa do Campus do Agreste:
ITE
M

DESCRIÇÃO PLANILHA
CONCORRÊNCIA
16/2009

1.1

DESMATAMENTO,
destocamento e limpeza da área
com árvores de diâmetro
até 0.15m, inclusive carga,
transporte e
descarga do material de expurgo
com DMT 6KM
CONSTRUÇÃO de barracão para
Depósito, com paredes e
esquadrias em chapa madeira
compensada 12mm, coberta telha
ondulada fibra vegetal esp 3mm,
piso concreto simples
desempenado, inst. elétrica e
iluminação área

1.3

1.4

CONSTRUÇÃO de barracão p/
escritório com parede, forro e
esquadria chapa madeira
compensada 12mm, coberta telha
ondulada fibra vegetal 3mm, piso
concreto simples desempenado,
pintura pva látex, instalação
elétrica com pto computador e ar
condicionado

PREÇO

1,62

279,34

312,64

CÓDIGO
SINAPI

66375

DESCRIÇÃO
PARA OS
SERVIÇOS DA
TABELA
DE SERVIÇOS
SINAPI
JULHO/2008
NÃO
ENCONTRADO

PREÇO

0,76

13003/1
Rel. CGU

NÃO
ENCONTRADO

205,43

CEF
11506/001

BARRACAO
PARA
DEPOSITO EM
TABUAS DE
MADEIRA, PISO
ARGAMASSA
TRAÇO 1:6
(CIMENTO E
AREIA)
NÃO
ENCONTRADO

158,75

BARRACAO DE
OBRA
MADEIRA
INSTALÇÕES
HIDRO
SANITÁRIAS E

121,70

13003/2
Rel. CGU
CEF
11506/001

205,94
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2.12.
2

2.12.2 PINTURA em
textura acrílica com
acabamento em tinta
látex acrílica fosca (2 demãos)

13,20

21696/2

ELÉTRICAS
PINTURA EM
TEXTURA
ACRÍLICA

9,7

Conforme esclarecemos só começamos a utilizar o SINAPI a partir de agosto/2009, mas tendo como base as
informações da planilha apresentada no relatório da CGU, solicitamos a Caixa Econômica Federal que nos
enviasse a Tabela do SINAPI de julho de 2008 e não encontramos os códigos apresentados, segue anexo,
acreditamos que ocorra a mesma diferença de descrição dos serviços. Encontramos em nosso arquivo eletrônico a
planilha de composição de custo unitário da UFPE para essa obra com códigos do VOLARE, segue anexo. Quanto
a pintura temos a informar que a UFPE, utiliza a textura acrílica para um acabamento diferenciado e este é um
produto que segundo o fabricante necessita receber acabamento com outra tinta que no nosso caso látex acrílica
independente da cor e não há necessidade de massa fina(ANEXO 2)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
107
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 118 - N° Recomendação: 001 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016024/2013-25). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria

Comunicação Expedida
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NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
108

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 118 - N° Recomendação: 002 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
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016024/2013-25). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
109
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 052 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tal orientação será observada na análise da prestação de contas do convênio citado. Contudo informamos que até a
presente data a fundação de apoio ainda não apresentou a prestação de contas do Convênio nº 109/2007-UFPE. Tal
prestação de contas será requisitada novamente, contudo não atendida, para que possamos proceder com a análise
e verificação solicitada acima. O fiscal/gestor desse convênio está impedido de coordenar ou fiscalizar novos
convênios enquanto não apresentar a referida prestação de contas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
110
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 029 - N° 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Reencaminhamos a Carta nº 323/2012 – GEACO, apresentada em setembro de 2012 através do ofício nº
654/2012-GR, onde foram apresentadas as justificativas e documentações. (ANEXO 10). Informamos ainda que
tais esclarecimentos serão incorporados à prestação de contas do referido contrato para análise pela Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc/PROPLAN após o encerramento do mesmo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU111
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 029 - N° 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

Código SIORG
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153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Reencaminhamos a Carta nº 323/2012 – GEACO, apresentada em setembro de 2012 através do ofício nº
654/2012- GR, onde foram apresentadas as justificativas e documentações. (ANEXO 10) Informamos ainda que
tais esclarecimentos serão incorporados à prestação de contas do referido contrato para análise pela Diretoria de
Convênios e Contratos Acadêmicos - DCCAc/PROPLAN após o encerramento do mesmo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU112
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 032 - N° Recomendação: 003 Que a UFPE cientifique à regional da CGUPE 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A prestação de Contas do Contrato 62/2011 está sendo analisado pela Diretoria de Convênios e Contratos
Acadêmicos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU113
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 033 - N° 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

252
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
A contratação foi efetivada pela forma de prestação de serviço do CPF nº ***.949.724-**, executado no horário
das 19h às 21h, perfazendo o total de 40 horas recebendo o valo de R$ 1.200,00 brutos, sendo o valor líquido de
R$ 1.008,00.
Destaca-se que o serviço foi prestado por um servidor ocupante de cargo efetivo desta universidade, conforme
previsto na resolução 03/2011 da UFPE e o decreto 7423/2010, com conhecimento nas áreas de estatística e de
execução orçamentária, bem como experiência na realização de vestibulares pela UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
114

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 033 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou o Memo. 07/2013 - DCO solicitando da FADE as informações para atendimento da recomendação
em tela. A FADE enviou a referida documentação através da Carta nº 496/2013 – GEACO. A documentação foi
encaminhada ao setor responsável para análise. Previsão de conclusão da análise 30/11/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU115
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da
Código SIORG
Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
153080
Descrição da Recomendação
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N° OS: 201203144 - N° Constatação: 033 - N° 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

Código SIORG
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou o Memo. 07/2013 - DCO solicitando da FADE as informações para atendimento da recomendação
o em tela. A FADE enviou a referida documentação através da Carta nº 496/2013 – GEACO. A documentação foi
encaminhada ao setor responsável para análise. Previsão de conclusão da análise 30/11/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
116

201203144

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 033 - N° 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

Código SIORG
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
A FADE enviou o documento de transferência e extrato bancário que comprove que as despesas foram debitadas
da conta FADE EMPRÉSTIMO (226359-9) para serem transferidas aos beneficiários finais, através da Carta nº
482 – GEACO. A documentação será analisada pelo setor responsável. Previsão de conclusão da análise
30/11/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
117

Identificação do
Relatório de Auditoria
201203144

Item do RA

Comunicação Expedida

NT 1459/2013/AUD/CGU-

Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
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Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 036 - N° 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
153412

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi solicitada Prestação de Contas Final do contrato nº 94/2010 para análise das possíveis irregularidades, através
do Memo nº 07/2013. De posse da referida documentação, esta será encaminhada ao setor responsável para análise
e providências cabíveis. Contudo cabe destacar que essas despesas referem-se a gatos com energia/telefonia para
do prédio da UFPE onde COVEST realiza as atividades legas aos vestibulares, por meio de contratos anuais com a
Fundação de Apoio.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
118

201203144

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 037 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE está providenciando ações para o cumprimento da recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU119
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 038 - N° Recomendação: 002 Adotar providências junto à FADE que
apresente as documentações referentes à seleção e contratação dos funcionários contratados com recursos do
Contrato n° 94/2010, 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi encaminhado em anexo ao ofício de resposta cópia documentações referentes à seleção e contratação dos
funcionários contratados com recursos do Contrato nº 94/2010. (ANEXO 8)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
120
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 038 - N° 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE enviou o Memo. 07/2013 - DCO solicitando da FADE as informações para atendimento da recomendação
o em tela, mas ainda não recebeu a referida documentação. Em contato com FADE, esta se prontificou a apresentar
a Prestação de Contas para que se possam verificar as irregularidades apostadas. De posse da referida
documentação, esta será encaminhada ao setor responsável para análise e providências cabíveis.
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Prazo de atendimento 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGU121
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 040 - N° Recomendação: 002 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 n° 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/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tal recomendação foi respondida através do ofício nº 49/2012/ PCU/GAB. (ANEXO 2) e foi encaminhada a CGU
por meio do ofício 654/2012- GR de 26 de setembro de 2012.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
122
201203144
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 048 - N° Recomendação: 002 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/PROPLAN
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153412
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Tal orientação será observada na análise das prestações de contas dos convênios citados.
Sobre tais prestações de contas informamos o que segue:
* Convênio 752951/2010 - foi encerrado sem execução e todo o saldo, devidamente corrigido foi devolvido para a
Universidade;
* Convênios 753916 - A prestação de contas consta no processo nº 23076.018954/2013- 13, que foi encaminhado
com diligência para a convenente em 30/04/2013 (conforme consulta ao SIG@Processos em anexo) com as
diligências listadas abaixo e que, até o momento, não foram atendidas:
1. Relatório de Cumprimento do Objeto, justificando a não execução das metas/etapas previstas no convênio;
2. Termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os documentos
relacionados ao convênio, nos termos do δ 3º do art. 3º.
* Convênio 750682 - A prestação de contas consta no processo nº 23076.055665/2012-14, que foi encaminhado
com diligência para a convenente em 26/06/2013 (conforme consulta ao SIG@Processos em anexo) com as
diligências listadas abaixo e que, até o momento, não foram atendidas:
1. O Convênio nº 91/2010-UFPE está registrado no Sistema SICONV sob o nº 750682, portanto solicitamos que
seja incluída a prestação de contas final do mesmo no referido sistema, de forma que possamos confirmar o
recebimento da mesma no sistema, conforme exigido pela legislação pertinente e através do qual os órgãos de
controle acompanham a instituição;
2. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
3. Relação de treinados/capacitados, identificados pelo nome e CPF;
4. Relação dos serviços prestados;
5. Termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os documentos
relacionados ao convênio, nos termos do δ 3º do art. 3º;
6. Apresentar os Relatórios de Execução Físico-Financeira, Execução da Receita e da Despesa, Relação de
Pagamentos e Conciliação Bancária referente à prestação de contas final compreendendo todo o período de vigência
do Convênio em tela (30/12/2010 a 31/05/2012).
Ainda, o referido convênio foi auditado pela Controladoria Geral da União - CGU/PE e em decorrência da Nota de
Auditoria nº 201111968/001, cópia em anexo, solicitamos o que segue:
1. Solicitamos detalhamento dos serviços contratados identificados a seguir, apontados na Constatação 8
(recomendação 1) da referida Nota de Auditoria. No detalhamento informar especificação da despesa, valor
unitário, quantidade contratada e valor total:
Serviço
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 3,5 dias X 9 de salas+ 40 X 3 X 4 + 40
X 5 X 1)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 3 dias X 3 de salas)
LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO(40 m2 X 5 dias X 2 de salas X 2 encontros + 40
X 3,5 X 1 + 40 X 3 X 1 + 40 X 5 X 1 X 9 )

Valor (R$)
47.287,50
8.775,00
69.712,50

* Convênios 753672 e 751697 - até a presente data, 01/10/2013, a fundação de apoio ainda não apresentou a
prestação de contas desses convênios. Tais prestações de contas foram requisitada novamente, mas até o momento
não enviadas, para que possamos proceder com a análise e verificação solicitada acima. Os fiscais desses convênios
estão impedidos de coordenar ou fiscalizar novos convênios enquanto não apresentarem tais prestações de contas.
* Convênio 752078 - está vigente até 30/11/2013, após o término a convenente tem 30 dias para apresentar a
prestação de contas, quando então será procedida a análise considerando a comparação dos preços praticados com
os preços do mercado.
É importante ressaltar que existem oscilações de preços no mercado, e é muito provável que um orçamento cotado
em 2010 não necessariamente manteve o mesmo preço nos períodos subsequentes, o que dificulta esse tipo de
análise. Contudo, para realização das compras/contratações a convenente deve realizar o devido procedimento
licitatório, cuja verificação é rotina análise das prestações de contas de convênios pela UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório

Item do RA

Comunicação Expedida

258
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
123

201203144

Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 054 - N° Recomendação: 001 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

Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
124

201203144

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 054 - N° Recomendação: 002 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Visando apurar as possíveis irregularidades apontadas na OS n.º 201203144 foi designada uma comissão de
sindicância (Processo de Apuração nº 23076.016025/2013-70). Os trabalhos da comissão ainda não foram
concluídos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório

Item do RA

Comunicação Expedida
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de Auditoria
125

201203144

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 082 - N° Recomendação: 003 Que a UFPE promova, se ainda não
providenciou, análise da prestação de contas do Contrato n° 06/2005, de forma a caracterizar que a mesma foi
examinada, conclusivamente, quanto a aspectos não somente contábeis, mas, também, da legalidade, efetividade
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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Conforme Ofício nº 333/2012- GR, encaminhado em 22/05/2012, foi apresentada a análise realizada pela Diretoria
de Contabilidade e Finanças da UFPE, referente a prestação de contas do contrato nº 06/2005 – NTVRU/FADE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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
NT 1459/2013/AUD/CGU126
201203144
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201203144 - N° Constatação: 111 - N° Recomendação: 001 Recomenda-se a universidade que verifique se
os preços pactuados no 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 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
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (PROGEST)

Código SIORG
153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
Na renovação do Contrato nº 80/2010 entre a UFPE e a SOPHO, pactuado no 2º Aditivo, firmado em 24/08/2012, a
Universidade verificou que o preço continuava vantajoso, conforme pode ser observado nas cópias dos contratos
constantes do processo nº 23741/2012-22, fls. 19 a 29 (Anatel) e fls. 30 a 39 (Petroquímica Suape). A UFPE já vem
realizando pesquisa de preço de mercado para verificar se a renovação dos contratos de despesa se justifica.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
de Auditoria

Item do RA

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
127

224884

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 224884 - N° Constatação: 001 - N° Recomendação: 001 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 subsequente, consoante disposto no art. 10 do Decreto n° 4.050/01.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153413

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Justificativa para o seu não Cumprimento
A UFPE, através da Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF e a PROGEPE, está fazendo um monitoramento
constante dos servidores cedidos. Como descrito pela Diretoria de Gestão de Pessoas/PROGEPE, através do Memo
n° 240/2013-DGP (Anexo 13), medidas foram tomadas para sanar as impropriedades constatadas.
Foram enviados ofícios de cobranças aos órgãos cessionários, bem como o retorno dos servidores.
Como resultado das providências tomadas pela UFPE, 17 servidores retornaram à universidade e 09 continuam
cedidos, porém sem débitos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
de Auditoria

Item do RA

NT 1459/2013/AUD/CGURegional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
128

243911

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of.
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 024 - N° Recomendação: 001 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 subsequente, consoante disposto no art. 10 do Decreto n° 4.050/01.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153413
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As faturas foram emitidas e enviadas aos órgãos cessionários para regularização dos valores devidos. Contudo,
informamos que documentação completa está à disposição do órgão de controle interno para análise.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
129
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 047 - N° Recomendação: 001 Recomendamos a apuração dos fatos relatados e,
comprovada a aplicação irregular dos recursos, não aceitação das despesas como elegíveis quando da aprovação da
Prestação de Contas do Convênio.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi instaurado processo administrativo disciplinar nº 23076.027219/2011-39 e a comissão responsável concluiu
pelo arquivamento dos autos, entendendo, após análise fatídica e jurídica dos documentos colacionados, que não há
indícios da prática de qualquer ato ilícito cometido pelos envolvidos. O representante da AGU acatou as conclusões
da comissão de inquérito. A CGU foi comunicada através do Ofício nº 154/2013-GR, emitiu a Nota Técnica nº
907que informou que indicou como posição da Secretaria Federal de Controle recomendação atendida, que foi
comunicada à UFPE através do Ofício nº 10973/2013/AUD/CGU-Regional/PE.
Diante da referida Nota Técnica e da análise da prestação de contas final o Convênio nº 102/2007-UFPE teve sua
prestação de contas aprovada, conforme Termo de Aprovação 16/2013 e registrada no SIAFI através da
2013NS006469.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
130
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 048 - N° Recomendação: 001 Recomendamos a apuração dos fatos relatados e,
comprovada a aplicação irregular dos recursos, não aceitação das despesas como elegíveis quando da aprovação da
Prestação de Contas do Convênio.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Foi instaurado processo administrativo disciplinar nº 23076.027219/2011-39 e a comissão responsável concluiu
pelo arquivamento dos autos, entendendo, após análise fatídica e jurídica dos documentos colacionados, que não há
indícios da prática de qualquer ato ilícito cometido pelos envolvidos. O representante da AGU acatou as conclusões
da comissão de inquérito. A CGU foi comunicada através do Ofício nº 154/2013-GR, emitiu a Nota Técnica nº
907que informou que indicou como posição da Secretaria Federal de Controle recomendação atendida, que foi
comunicada à UFPE através do Ofício nº 10973/2013/AUD/CGU-Regional/PE.
Diante da referida Nota Técnica e da análise da prestação de contas final o Convênio nº 102/2007-UFPE teve sua
prestação de contas aprovada, conforme Termo de Aprovação 16/2013 e registrada no SIAFI através da
2013NS006469. (ANEXO 3)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
NT 1459/2013/AUD/CGUOf.
131
243911
Regional/PE
18.138/2013/AUD/CGU/Regional/PE
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 243911 - N° Constatação: 078 - N° Recomendação: 001 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
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos/PROPLAN

Código SIORG
153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Os auxiliares de coordenação, especificados no ITEM 5 (do Relatório de Auditoria 243911), foram selecionados a
partir de um banco de currículo da Pró-Reitoria de Extensão para desenvolver ações eventuais demandadas do
projeto. Na resposta, foram anexados os currículos dos bolsistas que foram selecionados para desenvolver
atividades de apoio administrativo ao projeto Pontão de Cultura (Anexo 19 – Pasta Anexo 02).
Informamos que a seleção foi realizada nas seguintes fases:
REQUISITOS
1. Ter conhecimento em informática básica (obrigatório);
2. Conhecimentos avançado de informática (desejável);
3. Ter disponibilidade no horário da manhã ou tarde (4 horas diárias) (obrigatório);
4. Comprovações de experiência no exercício de atividades formais ou informais na área de secretaria (desejável).
5. Ter facilidade/habilidade de trabalhar com atendimento ao público (desejável).
b) SELEÇÃO
1. Foram convidados bolsistas/pessoas que já tinham desenvolvidos atividades de apoio aos projetos de Extensão
na PROEXT oriundo de um banco de dados existente;
2. Análise Curriculum Vitae e documentações;
3. Entrevista.
c) ATRIBUIÇÕES
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1. Redação, produção de textos e documentos;
2. Elaboração de textos informativos;
3. Atendimento telefônico e presencial (aos docentes, discentes e demais contatos); contato telefônico (ou pessoal)
para solução de problemas e outras informações com outros setores da UFPE;
4. Organização e arquivamento de documentos.
Item (b)
Os equipamentos listados no ITEM 9 (do Relatório de Auditoria 243911) encontram-se na Pró-Reitoria de extensão
com o seu respectivo tombamento, com a exceção do equipamento listado no subitem 9.1, que encontra-se na
CEAD (Anexos 21, 22 e 23 – Pasta Anexo 02).
Os equipamentos como notebook, gravadores, filmadoras, projetor multimídia, foram utilizados à medida que eram
solicitados pelo coordenador da ação para suas respectivas atividades previstas de acordo com o plano de trabalho.
Os equipamentos listados ITEM 10 (do Relatório de Auditoria 243911) - switches e scanner - foram utilizados,
mas em um momento de reforma na estrutura física e tecnológica do PONTÃO/CEAD exigiu que fossem
desmobilizados e encaixotados para assegurar a integridade dos equipamentos durante aquele período. Finda a
reforma, esses equipamentos foram instalados (Anexos 23 e 24 – Pasta Anexo 02). O scanner foi utilizado para
digitalização de imagens para o material didático, site, blog, material de divulgação, relatórios parciais, relatório
final, publicação da cartilha e demais atividades de cada ação do projeto. Quanto aos switches foi utilizados para
acesso a internet por pesquisadores, bolsistas e demais participantes durante as reuniões, atividades de formação,
plantões de atendimento e demais atividades em rede das ações do projeto.
Toda a documentação encontra-se disponível para fiscalização da Concedente e Órgãos de Controle.
Diante do exposto não entendemos ser necessária a apuração de responsabilidades.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
132

Identificação do Relatório
de Auditoria
201200053

Item do RA

Comunicação Expedida

4.1.1.3

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Recomendação 1:
Receber definitivamente as obras de engenharia, no prazo de 90 dias, em observância ao artigo 73,§ 3o da Lei nº
8.666/93.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
Os processos licitatórios de obras em 2013 foram encaminhados cumprindo as recomendações, ou seja,
utilização do Sistema SINAPI de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do ano e nos casos de
itens que não constam dos sistemas de referência, apurar o custo através de pesquisa de mercado, justificada
pela Administração e documentada no processo licitatório, utilizando-se de fontes oficiais ou de orçamentos
emitidos por no mínimo, três fornecedores. 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.
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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.
3. 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 técnicos. A memória de cálculo encontra-se das folhas 162 a 201 e as cotações da 202 a
395/666. (ANEXO 1)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
133

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
201200764
3.1.1.2
Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 02 Recomendação 01:A UFPE na execução de suas pesquisas deve estabelecer critérios para o
pagamento de bolsas/remunerações aos integrantes desses projetos, de forma proporcional à contribuição
realizada, e em consonância com os valores prevalecentes no mercado
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
- Foi utilizado como referências os limites do CNPq que fixam para pesquisadores focados em desenvolvimento
do conhecimento científica, conforme se pode observar no endereço:
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
À falta de critérios próprios da UFPE para remuneração de pesquisadores em projetos de emenda
parlamentar, utilizaram-se como referências os limites que os critérios do CNPq fixam para pesquisadores focados
em desenvolvimento do conhecimento cientifico, conforme se pode observar no endereço abaixo:
http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13
Obs.: Por determinação da PROEXT todos os valores pagos em um mês sempre ficaram abaixo desses limites.
Mesmo quando o pesquisador tinha saldo acumulado de meses anteriores não recebidos, os limites foram
obedecidos. (ANEXO 2)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080

265
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
134

Identificação do
Relatório de Auditoria
201200764

Item do RA

Comunicação Expedida

3.1.1.2

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 2 Recomendação 2:
A UFPE deve introduzir nos planos de trabalho dos projetos de pesquisas todas informações necessárias à fiel
execução desses projetos, de maneira a propiciar transparência e permitir o efetivo controle da execução dos
recursos alocados em seu orçamento para esse fim.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas conforme Ofício 853/2013-PROEXT/UFPE - A UFPE, esta atenta em introduzir
nos planos de trabalhos dos projetos de pesquisas, todas informações necessárias à fiel execução desses projetos, e
que a Diretoria de Convênios e contratos Acadêmicos juntos aos gestores já vem aperfeiçoando os planos de
trabalhos dos convênios.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
135

Identificação do
Relatório de Auditoria
201200764

Item do RA

Comunicação Expedida

3.1.1.3

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
153080
PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG

Descrição da Recomendação
Constatação 3 Recomendação 1:
Em seus próximos projetos de pesquisa os responsáveis por esses trabalhos devem elaborar os relatórios parciais
de maneira a espelhar a execução física desses projetos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas conforme Ofício 853/2013-PROEXT/UFPE - A UFPE esta atenta através da
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos para que os resultados parciais dos projetos de pesquisa a serem
elaborados, e que já vem evidenciado a contribuição de cada participante definidos nos planos de trabalhos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

266
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
136

Identificação do
Relatório de Auditoria
201200764

Item do RA

Comunicação Expedida

4.1.1.1

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação 04 Recomendação 01:A UFPE deve revisar seus controles internos, objetivando o aperfeiçoamento
em suas rotinas de recebimento, distribuição e armazenamento de publicações, gerando informações tempestivas,
fidedignas e úteis ao controle desses materiais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
C Considerando que os dois livros em pauta “Macroeconomia do Desenvolvimento” (500 exemplares) e o
“Modernização conservadora e Desenvolvimento na Zona da Mata de Pernambuco” (300 exemplares) tinham
finalidade a difusão científica, sem interesse comercial e por isso foram os livros foram doados a professores,
profissionais e equipes de pesquisa nas respectivas áreas.
·
A editora ficou com alguns exemplares em consignação para venda em livrarias. Parte desses livros foram
vendidos, parte está em estoque estratégico na própria gráfica.
·
O saldo dos livros em poder da editora serão encaminhados para as bibliotecas da UFPE, com instruções da
PROEXT.
·
Os valores referentes aos livros vendidos encontram-se em poder da editora e nenhum outro livro foi vendido.
3- Relação dos livros em Consignação
-Modernização Conservadora e Desenvolvimento na Zona da Marta de Pernambuco
Tiragem:300
Consignação:70
Vendidos: 30
Saldo:30
Valor R$ 30,00 (preço de capa)
Crédito R$ 180,00
- Macroeconomia do Desenvolvimento
Tiragem: 500
Consignação: 35
Vendidos: 15
Saldo:20
Valor R$ 45,00 (preço capa)
Crédito R$ 135,00
Observação:
-Os livros que não ficaram com a editora foram distribuídos com os consultores que os doaram ao interessados
nos assunto e as bibliotecas
- Os valores das vendas estão com a Editora
- Os saldos (*) serão distribuídos com as bibliotecas da UFPE
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080
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Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Ordem
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU137
201200764
4.1.1.2
PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 5 Recomendação 1:
Os gestores da unidade devem, previamente à realização de despesas com publicação de livros, realizar
estimativas de vendas baseadas em estudos de demanda por essas publicações, de maneira a evitar sua estocagem
e, com isso, impedir a imobilização de capital, recursos esses, por natureza escassos, contribuindo assim, para uma
aplicação mais racional dos recursos alocados ao orçamento da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153090

Pró-Reitoria de Extensão

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
·
Considerando que os dois livros em pauta “Macroeconomia do Desenvolvimento” (500 exemplares) e o
“Modernização conservadora e Desenvolvimento na Zona da Mata de Pernambuco” (300 exemplares) tinham
finalidade a difusão científica, sem interesse comercial e por isso foram os livros foram doados a professores,
profissionais e equipes de pesquisa nas respectivas áreas.
·
A editora ficou com alguns exemplares em consignação para venda em livrarias. Parte desses livros foram
vendidos, parte está em estoque estratégico na própria gráfica.
·
O saldo dos livros em poder da editora serão encaminhados para as bibliotecas da UFPE, com instruções da
PROEXT.
·
Os valores referentes aos livros vendidos encontram-se em poder da editora e nenhum outro livro foi vendido.
3- Relação dos livros em Consignação
-Modernização Conservadora e Desenvolvimento na Zona da Marta de Pernambuco
Tiragem:300
Consignação:70
Vendidos: 30
Saldo:30
Valor R$ 30,00 (preço de capa)
Crédito R$ 180,00
- Macroeconomia do Desenvolvimento
Tiragem: 500
Consignação: 35
Vendidos: 15
Saldo:20
Valor R$ 45,00 (preço capa)
Crédito R$ 135,00
Observação:
-Os livros que não ficaram com a editora foram distribuídos com os consultores que os doaram ao interessados
nos assunto e as bibliotecas
- Os valores das vendas estão com a Editora
- Os saldos (*) serão distribuídos com as bibliotecas da UFPE
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080

268
Ordem
138

Identificação do Relatório de
Auditoria
201200788

Item do RA

Comunicação Expedida

3.1.1.2

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação 002, Recomendação 001:Planejar adequadamente as compras e as contratações de serviços durante o
exercício financeiro, de modo a evitar a prática de fracionamento de despesa, observando os limites para aplicação
das modalidades de licitação previstos no art. 23 da Lei n. 8.666/1993.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Centro de Filosofia e Ciências Humanas

153084

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH/UFPE - Informamos que os valores disponibilizados nas
portarias para aquisição de materiais de consumo, do referido Programa, foram em parte repassados para a Editora
Universitária da UFPE, que adquiriu materiais descritos no documento e o valor R$ 6.528,40 (seis mil quinhentos
e vinte oito reais e quarenta centavos) restante, o qual foi questionado, segue cópia da Nota de Empenho que
registra a compra não como dispensa de licitação e sim como “carona da UASG 158136/IFPE proc. 55550/201068, segue cópia em anexo da NE900091/2010 para comprovação. (ANEXO 3)
Para complementar a Resposta do CFCH, A Editora Universitária da UFPE, respondeu através do Of. nº
320/2013.
Informamos a V.Sa. que utilizamos o valor de R$ 23.845,57 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e cinqüenta e sete centavos) para compra de papel industrial destinado à realização de livros para o (
programa Brasil Universitário) Prof. Aécio Gomes de Matos, o que justifica a referida despesa.
Salientamos que, na ocasião foi realizada uma pesquisa prévia de preço para as 03 (três) empresas, cujo
resultado final foi a impressão dos livros Psicologia Social e seus Movimentos – 30 Anos da ABRAPSO, Pra que
Serve a Universidade Pública? e Modernização Conservadora e Desenvolvimento na Zona da Mata de
Pernambuco.
Segue em anexo cópia do ofício 320/2013 e exemplar de cada título (ANEXO 4.)
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
139

Identificação do
Relatório de Auditoria
201200788

Item do RA

Comunicação Expedida

3.1.1.3

Of 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Constatação: 003 Recomendação 00 1: Realizar prévia pesquisa de mercado, quando da realização de contratações
diretas, com a finalidade de verificar se o preço contratado é compatível com a realidade do mercado, com o
acolhimento de, pelo menos, 3 (três) orçamentos distintos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Código SIORG
153084
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Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
Informamos que os valores disponibilizados nas portarias para aquisição de materiais de consumo, do referido
Programa, foram em parte repassados para a Editora Universitária da UFPE, que adquiriu materiais descritos no
documento e o valor R$ 6.528,40 (seis mil quinhentos e vinte oito reais e quarenta centavos) restante, o qual foi
questionado, segue cópia da Nota de Empenho que registra a compra não como dispensa de licitação e sim como
“carona da UASG 158136/IFPE proc. 55550/2010-68, segue cópia em anexo da NE900091/2010 para
comprovação. (ANEXO 3)
Para complementar a Resposta do CFCH, A Editora Universitária da UFPE, respondeu através do Of. nº
320/2013.
Informamos a V.Sa. que utilizamos o valor de R$ 23.845,57 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e cinqüenta e sete centavos) para compra de papel industrial destinado à realização de livros para o (
programa Brasil Universitário) Prof. Aécio Gomes de Matos, o que justifica a referida despesa.
Salientamos que, na ocasião foi realizada uma pesquisa prévia de preço para as 03 (três) empresas, cujo
resultado final foi a impressão dos livros Psicologia Social e seus Movimentos – 30 Anos da ABRAPSO, Pra que
Serve a Universidade Pública? e Modernização Conservadora e Desenvolvimento na Zona da Mata de
Pernambuco.
Segue em anexo cópia do ofício 320/2013 e exemplar de cada título(ANEXO 4).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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 30234/2013/DSEDU I/DS/SFC/CGU140
201200788
3.1.1.3
PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Constatação: 003 Recomendação 2:
Organizar os processos licitatórios e de dispensa de licitação de acordo com o prescrito pelo art. 38 da Lei n°
8.666/1993, fazendo constar a numeração das folhas e a disposição cronológica dos atos administrativos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Código SIORG
153084

Justificativa para o seu não Cumprimento
Justificativas apresentadas através do Of. 840/2013 – GR. Para CGU em 12/12/2013
Informamos que os valores disponibilizados nas portarias para aquisição de materiais de consumo, do referido
Programa, foram em parte repassados para a Editora Universitária da UFPE, que adquiriu materiais descritos no
documento e o valor R$ 6.528,40 (seis mil quinhentos e vinte oito reais e quarenta centavos) restante, o qual foi
questionado, segue cópia da Nota de Empenho que registra a compra não como dispensa de licitação e sim como
“carona da UASG 158136/IFPE proc. 55550/2010-68, segue cópia em anexo da NE900091/2010 para
comprovação. (ANEXO 3)
Para complementar a Resposta do CFCH, A Editora Universitária da UFPE, respondeu através do Of. nº
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320/2013.
Informamos a V.Sa. que utilizamos o valor de R$ 23.845,57 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e cinqüenta e sete centavos) para compra de papel industrial destinado à realização de livros para o (
programa Brasil Universitário) Prof. Aécio Gomes de Matos, o que justifica a referida despesa.
Salientamos que, na ocasião foi realizada uma pesquisa prévia de preço para as 03 (três) empresas, cujo
resultado final foi a impressão dos livros Psicologia Social e seus Movimentos – 30 Anos da ABRAPSO, Pra que
Serve a Universidade Pública? e Modernização Conservadora e Desenvolvimento na Zona da Mata de
Pernambuco.
Segue em anexo cópia do ofício 320/2013 e exemplar de cada título (ANEXO 4).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
141

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201205397
1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 38.104/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 001 – 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

PRO REITORIA DE ASSUNTOS ACADEMICOS – PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
142

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201205397
1.1.1.2
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Código SIORG
153080
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Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 002 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

Código SIORG

153096
PRO REITORIA DE ASSUNTOS ACADEMICOS – PROACAD
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
143

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201205397
1.1.1.3
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001 Elaborar normativo interno que estabeleça
diretrizes para nortear o processo decisório referente tanto a oferta regular como à ampliação de 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

PRO REITORIA DE ASSUNTOS ACADEMICOS – PROACAD

153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
144

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201205397
1,1,1,4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 38.104/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

272
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001 Instituir indicadores e mecanismos da
avaliação de custo a nível setorial (departamento/cursos), que possibilitem o acompanhamento periódico do
desempenho institucional (custo de formação, custo médio do aluno, tamanho médio das turmas, custo hora X aula
X aluno, taxa de ocupação de salas, entre outros que julgar pertinente).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153412

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

145

201205397

1.1.1.4

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 002 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

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
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
Auditoria
201205397
1.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 38.104/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

273
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001 Elaborar metodologia e recalcular os custos e
indicadores relacionados no fato (incluindo despesas de capital e previdenciárias), e avaliar para os custos 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 referencia de boas práticas de gestão e acadêmicas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153080

UFPE (PROPLAN e PROACAD)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

147

201205397

1.1.16

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 002 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
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

148

201205397

1.1.1.6

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Descrição da Recomendação

Código SIORG
153080

274
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 005 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
1530080

UFPE )PROPLAN e PROACAD)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
149

Identificação do
Relatório de Auditoria
201205397

Item do RA

Comunicação Expedida

1.1.1.6

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 006 Promover melhorias no 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

Código SIORG
153080

UFPE (NTI E PROPLAN)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e NTI solicitando atendimento. Prorrogação
de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
150

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201205397
1.1.1.6
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

275
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001 Empreender estudos, a nível institucional, que
abranjam as diversas áreas da Universidade para identificar, para os 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

Código SIORG
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
201205397
11.1.6
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Ordem
151

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 002 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
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
152

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201205397
1.1.1.6

Comunicação Expedida
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

276
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 003 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
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

153

201205397

1.1.1.7

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 001 Definir procedimentos 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
153080

UFPE (CPPD E PROPLAN)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PCPPD/GR solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
154

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
201205397
1.1.17
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

277
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 002 Tendo em vista o histórico de veículos
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 á 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
153105

UFPE (CACE)

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a CACE solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
155

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201205397
1.1.1. 7
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 003 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 o prejuízos que estes vínculos ocasionam ao desempenho
medido através de carga didática, produção cientifica 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
PROPLAN E CPPD/GR

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e CPPD/GR solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
156

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201205397
1.1.1.7
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 004 Com o fim de prevenir eventuais prejuízos
para o ensino da graduação decorrentes diretamente os indiretamente de vínculos societários e/ou empregatícios
extra - UFPE de docentes, recomenda-se a adoção das seguintes medidas gerenciais: exigências 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

Código SIORG
153080

PROPLAN , CPPD e PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e CPPD e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
157

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201205397
1.1.1.8
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205397 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 001 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
PROPESQ

Código SIORG
153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPESQ solicitando atendimento. Prorrogação de prazo
para atendimento até 15/02/2014
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
158

Identificação do
Relatório de Auditoria
201211526

Item do RA

Comunicação Expedida

1.1.1.1

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 001 Estabelecer, por meio de normativo próprio,
obrigatoriedade de atualização do sistema SIGA com informações sobre as disciplinas ministradas nos cursos
(públicos e gratuitos) de graduação e pós graduação da UFPE, e implementar condição que impeça o
encerramento da disciplina” no referido sistema sem o devido cadastramento de todas informações pertinentes.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153080

PROACAD, PROPESQ

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD e PROPESQ solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
159

Identificação do
Relatório de Auditoria
201211526

Item do RA

Comunicação Expedida

1.1.1.1

Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 002 Definir e implementar controles para
acompanhar e assegurar o cumprimento de Carga Horária mínima semestral de ensino pelos docentes da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
PROACAD

Código SIORG
153096

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
160

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
de Auditoria
201211526
1.1.1.1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 38.104/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 003 Instituir controles efetivos para acompanhar a
frequência dos professores nos cursos de graduação da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
161

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201211526
1.1.1.2
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 002 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
UFPE

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
162

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201211526
1.1.1.2
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 003 Alterar Resolução 05/99 do Conselho
Universitário para incluir vedação expressa a substituição dos docentes em sala de aula por alunos de pósgraduação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
153096

PROACAD

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de
prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
163

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório
Item do RA
Comunicação Expedida
de Auditoria
201211526
1.1.1.3
Of. 38.104/2013 AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001 Instaurar procedimento administrativo para
apurar responsabilidades pelo descumprimento das atribuições funcionais por parte do docente responsável pela
disciplina “Mecânica geral 1”, Mat. SIAPE 1130740, ministrada para turma de graduação do curso de Engenharia
de Produção no semestre 2012.1.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
UFPE

Código SIORG
153080

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a ENGA PRODUÇÃO/UFPE solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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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

Comunicação Expedida

164

201211526

1.1.1.4

Of. 38104/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 Constatação: 004 Recomendação: 001
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

Código SIORG
153080

ENGA PRODUÇÃO E CACE

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
165

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201211526
1.1.1.4

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Of. 38104/2013/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 Constatação 004 Recomendação: 002
Verificar a regularidade da participação de docentes do Departamento de Engenharia de Produção em entidade de
natureza jurídica de direito privado – ainda que seja associado 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
CACE E ENGA PRODUÇÃO
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153080
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Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROPLAN e PROACAD solicitando atendimento.
Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
166

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do
Item do RA
Comunicação Expedida
Relatório de Auditoria
201211526
1.1.1.4
Of. 38104/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 Constatação 004 Recomendação: 003
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 melhoria 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 pósgraduação no âmbito da Engenharia de Produção, ainda que isto ocorra de maneira reflexa.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

UFPE (CACE), PROPESQ, PROACAD e ENGA PRODUÇÃO

153080

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a CACE, PROPESQ, PROACAD e ENGA PRODUÇÃO
solicitando atendimento. Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
167

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Comunicação Expedida
Auditoria
201211526
1.1.1.4
Of. 38104/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201211526 Constatação 004 Recomendação: 004
Realizar estudo de viabilidade da implantação de medidas tendentes a aumentar a acessibilidade ao curso de
graduação em engenharia de produção 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
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curso no turno da noite; (d) aumento do tamanho ou número de turmas de graduação no ciclo básico, de modo que
as turmas 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 aluno/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
153080

ENGA PRODUÇÃO, PROACAD E PROPESQ

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encaminhado OF nr. 01/2014/AUDINT Para a PROACAD, PROPESQ w ENGA PRODUÇÃO
PROACAD solicitando atendimento. Prorrogação de prazo para atendimento até 15/02/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

168

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 012 - Nº Recomendação: 001 Avalie as alternativas e defina os meios e
formas de atendimento à saúde dos estudantes da UFPE (particularmente quanto ao serviços de apoio
psicoterapêutico e psiquiátrico), provendo os recursos para sua implantação.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis iniciou os trâmites para elaboração do edital de credenciamento dos
profissionais de saúde mental. Foi encaminhado o termo de referência que está sendo analisado pela Diretoria de
Licitações e Contratos (DLC) da UFPE. Solicita-se a prorrogação do prazo para atendimento da recomendação
para 31/03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

169

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 001 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A partir do mês de maio de 2013 foi implantado o controle através do Módulo Financeiro do Siga,
disponibilizando informações para avaliação sistemática da assistência estudantil e aferição do custo médio da
assistência para formar o aluno em condição de vulnerabilidade . .Os indicadores relativos às taxas de retenção,
evasão e sucesso citados pela análise do Controle Interno serão elaborados com a admissão do pedagogo à equipe
da PROAES. Solicita-se a prorrogação do prazo para atendimento para 31/03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

170

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 001 - Nº 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
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
O Módulo Financeiro já foi implantado e tem gerado relatórios gerenciais mensais, que são de forma simplificada
divulgados na página da PROAES, no item Transparência PROAES. Solicita-se a prorrogação do prazo para
atendimento da recomendação para 31/03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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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

171

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 001 - Nº 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 de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis ainda tem um número reduzido de servidores técnico-administrativos.
Estamos no aguardo do prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnicoadministrativos ao nosso quadro, em especial o pedagogo para planejar, organizar e implementar o
acompanhamento pedagógico dos beneficiários dos Programas da PROAES, objetivando minimizar os casos de
retenção e evasão. O Memorando n°. 068/2013/GAB.PROAES, que trata do Projeto de Portaria Normativa, o
Edital Nº 38 que retifica o edital do concurso para servidores técnico-administrativos (Edital Nº 09, de 12 de
março de 2013) e uma nota da Agência de Notícias da UFPE divulgando o novo calendário para o concurso. .
Solicita-se a prorrogação do prazo para atendimento para 31/03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

172

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº Recomendação: 001 Conclua reforma para adequação do novo
espaço que sediará as instalações da PROAES.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A nova sede da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis foi inaugurada no dia 30/07/2013. O espaço oferece a
estrutura apropriada ao atendimento dos alunos pela Assistência Social e Psicologia e o funcionamento adequado
dos outros setores. Anexamos duas matérias divulgadas na Agência de Notícias da UFPE.
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

173

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº Recomendação: 003 Defina fluxos e rotinas para as atividades de
atendimento (presencial, por telefone, por e-mail, etc) aos estudantes da UFPE, estabelecendo responsáveis e
padrões de qualidade esperados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Apesar da reformulação da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis através do projeto de uma nova Portaria
Normativa que foi submetido à apreciação e deliberação do reitor, ainda existe um déficit no número de servidores
técnico-administrativos para realizar a definição e implementação dos fluxos e rotinas. Estamos no aguardo do
prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnico-administrativos ao nosso
quadro. . Os fluxos e rotinas serão elaborados em parceria com a Secretaria de Gestão da Informação e
Comunicação (SeGIC) através do Projeto de Gestão de Processos. Solicita-se a prorrogação do prazo para
atendimento da recomendação para 31/03/2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

174

201205395

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº 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.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Já foram elaboradas planilhas para triagem e registro dos atendimentos, entretanto, a Pró-Reitoria para Assuntos
Estudantis ainda tem um número reduzido de servidores técnico-administrativos para trabalhar na
operacionalização das referidas planilhas e na geração das informações gerenciais. Estamos no aguardo do
prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnico-administrativos ao nosso
quadro . A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis está iniciando a elaboração de um Projeto de Gestão da
Informação que começará com a organização dos arquivos. Solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento
da referida recomendação para 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

175

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº 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
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Encontra-se em fase de Implementação. Solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento da referida
recomendação para 31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

289
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

176

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 010 - Nº Recomendação: 002 Estabeleça os fluxos e rotinas de atualização
cadastral e de pagamentos, identificando os responsáveis por cada etapa, com a devida segregação de funções.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis em parceria com a Secretaria de Gestão da Informação e Comunicação
(SeGIC) iniciou a modelagem dos fluxos dos programas gerenciados pela PROAES, pontuando objetivamente
todas as etapas . Esses fluxos serão utilizados no Portal do Estudante que está em fase de finalização pela SeGIC.
Planeja-se realizar um trabalho mais amplo na PROAES que envolva a iniciativa de gestão de processos que está
sendo iniciada pela SeGIC. Solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento da referida recomendação para
31/12/2013.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

177

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 013 - Nº Recomendação: 001 Adote providências para adequação da
estrutura do Restaurante Universitário à demanda atual, avaliando as alternativas para a solução do problema do
tempo de espera na fila em horários de pico.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em matéria publicada na Agência de Notícias da UFPE, afirma-se que o tempo médio de espera na fila do
Restaurante Universitário diminuiu de 50 minutos para apenas 10 minutos ). A avaliação de resultados da mudança
de layout encontra-se em andamento. O processo de descentralização do Restaurante Universitário (RU) (Processo
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n° 041532/2012-61) que atualmente encontra-se na Diretoria de Planos e Projetos deverá, quando da sua
implementação, oferecer maior comodidade aos alunos que poderão acessar aos serviços do RU de outros pontos
do campus Recife.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

178

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 004 - Nº 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 de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A partir do Edital de Assistência Estudantil 2013.1, todos os alunos em vulnerabilidade sócio econômica
solicitaram seus benefícios pelo Módulo de Assistência Estudantil do Siga, mesmo aqueles cotistas, o que nos
possibilitou o levantamento do universo de estudantes nessa situação. Será solicitado à COVEST o envio do perfil
socioeconômico e dos dados de contato dos estudantes com o intuito de quantificar o público-alvo da PROAES e
com isso organizar melhor o planejamento orçamentário. Solicita-se a prorrogação do prazo .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

179

201205395

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº 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.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Secretaria de Gestão da Informação e Comunicação (SeGIC) elaborou um folder com informações sobre os
programas de Assistência Estudantil que foi distribuído aos estudantes. A página da PROAES
(http://www.ufpe.br/proaes/) foi atualizada com informações pertinentes ao atendimento da referida
recomendação. O conteúdo e a estrutura do Portal do Estudante (seções que dizem respeito à PROAES) começou a
ser elaborado em parceria com a SeGIC. O primeiro produto dessa parceria são três fluxos: Seleção para Bolsa
Permanência, Auxílio Moradia, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação; Seleção para o Projeto Milton Santos
de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) e Seleção para o Apoio a Eventos. Avisos no Siga são colocados
chamando a atenção para novos editais da assistência estudantil. . A PROAES vai organizar o envio de mala
direta para os estudantes e solicitará à SeGIC a elaboração de banners a serem colocados nas áreas de convivência
da UFPE. Solicita-se a prorrogação do prazo. .
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

180

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A página da PROAES no portal da UFPE já foi atualizada e o Portal do Estudante (seções que dizem respeito à
PROAES) está em fase de implementação como relatamos na observação anterior. Será solicitada à Assessoria de
Comunicação Social da UFPE (ASCOM) a inserção de link para a página da PROAES na página principal da
UFPE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI

Código SIORG
153080

292
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

181

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº 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 de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROAES se prontifica, durante o período de matrícula institucional para ingressos provenientes do vestibular
2014, a colocar um estande nos locais de matrícula para maiores esclarecimentos aos estudantes. Solicitamos a
prorrogação do prazo para atendimento da referida recomendação para o período de matrícula institucional do
vestibular 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

182

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 004 Analise a viabilidade de utilização dos 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
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Em atendimento à análise do Controle Interno verificaremos com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) a
viabilidade para atendimento da recomendação em 2014. Solicitamos a prorrogação do prazo para atendimento da
referida recomendação para o período de matrícula institucional do vestibular 2014.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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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

183

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Reuniões estão sendo agendadas por Centro para o atendimento geral do pleito.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

184

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001 Conclua a restruturação dos processos
referentes a seleções de beneficiários da assistência estudantil, definindo procedimentos que garantam as devidas
formalização, registro, publicidade e transparência dos atos praticados no âmbito dessas seleções.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis implantou, em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI), o Módulo de Assistência Estudantil no Siga no qual os estudantes podem registrar suas solicitações para os
programas da PROAES com edital em período de inscrição. A publicidade dos editais ocorre através da
divulgação em três jornais de grande circulação em Pernambuco, notas na Agência de Notícias da UFPE e notas
no Siga. Foi emitido duas notas da Agência de Notícias da UFPE e o Manual do Módulo de Assistência Estudantil
. A partir dos Editais de Assistência Estudantil 2012.2 e 2013.1 incluímos um item (dos recursos), onde
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informamos que o estudante terá um prazo de três dias úteis, subsequente ao dia da divulgação do resultado, para
recorrer da decisão e que os recursos deverão ser interpostos em forma de processo protocolado na divisão de
comunicação (hall de entrada do prédio da Reitoria). Também é disponibilizado ao estudante que solicitar vista ao
processo. Divulgação dos editais pela Assessoria de Comunicação da UFPE (ASCOM) na mídia local.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

185

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001 Defina procedimentos e rotinas, com os setores
responsáveis e a periodicidade de sua execução, visando o acompanhamento pedagógico dos alunos beneficiários
dos programas de assistência estudantil.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis ainda tem um número reduzido de servidores técnico-administrativos.
Estamos no aguardo do prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnicoadministrativos ao nosso quadro, em especial o pedagogo para planejar e implementar o acompanhamento
pedagógico dos alunos beneficiados nos Programas da PROAES . Os procedimentos e rotinas serão definidos
pelos novos servidores técnico-administrativos, sob a coordenação do pedagogo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

186

201205395

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 002 Estabeleça parâmetros e critérios para
avaliação dos alunos assistidos, bem como ações a serem adotadas em caso de insuficiência de rendimento escolar
dos beneficiários (definindo em que casos e de que forma serão oportunizadas aos alunos uma chance para a sua
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recuperação e as instâncias competentes para decidir sobre a manutenção/desligamento desses alunos nos
programas assistenciais).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis ainda tem um número reduzido de servidores técnico-administrativos.
Estamos no aguardo do prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnicoadministrativos ao nosso quadro, em especial o pedagogo para planejar, organizar e implementar o
acompanhamento pedagógico dos beneficiários dos Programas da PROAES . A definição dos critérios mínimos de
desempenho e o estabelecimento de parâmetros serão elaborados pelos novos servidores técnico-administrativos,
sob a coordenação do pedagogo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

187

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 006 - Nº 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 de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Aguardando pedagogo.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

Comunicação Expedida
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188

NT 1455/2013
AUD/CGU

201205395

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 007 - Nº 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 de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis levará em consideração a análise do Controle Interno com relação aos
critérios de seleção, de modo a priorizar os candidatos que não possuírem outros tipos de bolsa (a exemplo do
PIBIC, Estágio, etc).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

189

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 007 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis realizou a interlocução com o Coordenador de Formação para o Trabalho,
Prof. Paulo Góes.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080
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Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

190

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 001 Adote providências para levantamento e
monitoramento periódico dos custos médios para manutenção dos alunos residentes nos campi da UFPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis ainda tem um número reduzido de servidores técnico-administrativos.
Estamos no aguardo do prosseguimento do último concurso realizado para a inclusão de mais servidores técnicoadministrativos ao nosso quadro, em especial o gestor ou administrador predial
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

191

201205395

Item do RA
NT 1455/2013
AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
Of. 18.138/2013 AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205395 – Constatação 011 N° 001 Providencie a restituição à conta da Assistência dos recursos
aplicados indevidamente para o apoio à realização do V JUBRA.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
A Pró Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças publicou a Portaria n° 755, de 08/08/2013, ressarcindo o
valor de R$ 55.354,64 foi empenhado no Programa de Bolsa Permanência da PROAES. Conf. Port. 0755
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

Comunicação Expedida

298
192

201209730

1.1.1.2

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
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
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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

193

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: 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.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

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

194

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
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
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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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

195

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

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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 pósgraduação 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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

301
196

201209730

1.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU
Código SIORG
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

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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 pósgraduação 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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

197

201209730

1.1.1.4

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: 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
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
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A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

198

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
No tocante a recomendação de requisitar à FADE dos 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), informamos que por meio do Ofício 606- GR de
23/09/2013 (ANEXO 4) a UFPE solicitou à FADE que encerre até 31/12/2013 a conta específica utilizada para
gerenciar as atividade do LPR e encaminhe em no máximo 10 dias úteis após esse prazo todos os documentos
referentes à prestação de Contas dos exercícios de 2009 a 2013, para análise pela Pró-Reitoria de Gestão
Administrativa da UFPE em no máximo 60 dias do recebimento das informações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
199

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.5

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU

303
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

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 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
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
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

200

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
Quanto à recomendação 003 e 006, o novo coordenador foi informado da referida recomendação e deverá
apresentar os resultados dos estudos em no máximo 60 dias.

304

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

201

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: 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

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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 PósGraduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN) e Coordenador do Curso de Graduação em
Energia Nuclear (GEE) responsável por acompanhar as atividades desenvolvidas pelo LPR.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

202

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
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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 PósGraduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN) e Coordenador do Curso de Graduação em
Energia Nuclear (GEE) responsável por acompanhar as atividades desenvolvidas pelo LPR.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

203

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

Código SIORG

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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 PósGraduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN) e Coordenador do Curso de Graduação em
Energia Nuclear (GEE) responsável por acompanhar as atividades desenvolvidas pelo LPR.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
204

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
201209730

1.1.1.5

Comunicação Expedida
Of. Nº 24345/2013/AUD/CGU

306
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

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

Departamento de Eng. Nuclear

153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

205

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
Departamento de Eng. Nuclear

Código SIORG
153042

Justificativa para o seu não Cumprimento
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
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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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
206
241179
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241179 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE adote providências para que não se aprovem editais de licitação com exigência cumulativa de capital
ou patrimônio líquido mínimo e garantia de proposta.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

153409

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
207
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos sem a devida da memória de cálculo para os
quantitativos da planilha orçamentária base, de forma a comprovar a realização do levantamento quantitativo dos
materiais e serviços necessários para a obra.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária - Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
208
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos sem a devida declaração expressa do autor
das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
209
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos nos quais a planilha orçamentária não reflita
a real necessidade dos serviços a serem executados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153095

309
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
210
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 002
Que a UFPE providencie a elaboração de termo aditivo ao contrato no qual conste todas as alterações realizadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Providências em andamento na UFPE
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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
211
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 003
Que a UFPE garanta a realização do pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, os quais devem
estar discriminados nos respectivos boletins de medição.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153095
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UG vem adotando procedimentos para cumprimento da recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
212
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se formalize contrato sem a designação formal de fiscal para
acompanhar e fiscalizar o mesmo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
213
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 002
Que a UFPE apresente providências para que não aprove a prestação de contas sem a apresentação da ART para a
fiscalização das obras.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos - PROPLAN

Código SIORG
153412
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Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
214
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267- Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE adote providências para garantir o preenchimento tempestivo e completo dos dados referentes
processos de obras realizadas pela Unidade no sistema SIMEC.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
215
241179
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241179 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001
Realize um planejamento adequado com vistas a melhorar a previsão das necessidades anuais de obras a serem
realizadas na Unidade no exercício financeiro, evitando o fracionamento de despesa a partir da utilização de
modalidade indevida de licitação.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
216
241266
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241266 - Nº Constatação: 003 - Nº Recomendação: 001
Adote a sistemática de indicar formalmente um representante da Administração para acompanhar a execução da
obra, inclusive com a emissão da competente Anotação de Responsabilidade Técnica.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

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
217
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080
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Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para o efetivo cumprimento do cronograma físico-financeiro e confecção do
boletim de medição no prazo previsto.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
218
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para garantir a colocação da placa da obra desde o início de sua execução.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
219

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
Nota Técnica nº
241100
46/2014/AUD/CGU

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos nos quais a planilha orçamentária base não
detalhe a composição de todos os seus custos unitários, mediante uso da expressão ''verba'' ou de unidades
genéricas, sem qualquer detalhamento, na formação dos preços dos serviços
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
220
241179
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241179 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001
Quando da elaboração e formalização dos termos de contrato, estipule de forma clara e explícita o prazo inicial e
final de vigência do mesmo, para atendimento ao disposto no ÷ 3º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, que veda a
existência de contrato com prazo de vigência indeterminado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)
Recomendações do OCI

Código SIORG
153080
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Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
Nota Técnica nº
221
241179
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241179 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE providencie a devida correção nas Planilhas de Composição Analítica das Taxas e Encargos Sociais
dos editais de obras, alterando o encargo Aviso Prévio Remunerado do Grupo ''B'' para o Grupo ''C'', e o encargo
Aviso Prévio do Grupo ''C'' para o grupo ''B''.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
222
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 007 - Nº Recomendação: 002
Anexe aos processos licitatórios documentos que comprovem a ampla pesquisa de preços realizadas e utilizadas
para formar o preço estimado de suas licitações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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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
223
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
OS: 241178 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 001
Recomendamos a UFPE que avalie cuidadosamente, quando da elaboração do seu orçamento, os quantitativos e
serviços a serem executados com vistas e evitar a formação jogo de planilhas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
224
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 002
Recomendamos a UFPE que, havendo a necessidade de aditivos, em função da situação apontada, assegurar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante toda a sua vigência.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
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pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
225
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 001
Abstenha-se de aprovar procedimento licitatório com Programa de Trabalho não condizente com os objetivos da
ação e certifique-se que, quando de sua indicação, haverá recursos suficientes para garantir os pagamentos durante
a execução do contrato celebrado porventura celebrado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
226
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 005 - Nº Recomendação: 002
Adeque o planejamento de suas ações de acordo com os créditos orçamentários efetivamente disponíveis a fim de
garantir a correta indicação da fonte quando do início do processo licitatório.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos
Justificativa para o seu não Cumprimento

Código SIORG
153095
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O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
227
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001
Recomendamos que esta Entidade ao celebrar novos contratos defina o período de vigência, estabelecendo a data
de início e data do término da avença, em estrita obediência à Lei n.º 8.666/93, Art. 57, parágrafo 3º.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
228
241178
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241178 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 002
Recomendamos que a UFPE providencie aditivo contratual estabelecendo a data término do contrato 17/2009
celebrado com a empresa JME Engenharia Ltda.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG
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Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Providencias sendo adotadas pela UJ
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
Em andamento
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
229
241100
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241100 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para que não se formalize contrato sem a apresentação de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART para o Projeto Básico e para o Projeto Executivo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
230
241266
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241266 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001
Providenciar tempestivamente quando da elaboração dos Projetos Básicos, o Alvará de Construção ou de Reforma,
em atendimento à Legislação Municipal em vigor.
Providências Adotadas
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
231
241266
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241266 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 002
Providenciar a regularização da construção do Bloco de Salas de Aulas do CCB e CCS junto à Prefeitura
Municipal de Recife.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
Providencias já adotadas pelo Gestor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
232
241267
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 241267 - Nº Constatação: 004 - Nº Recomendação: 001
Que a UFPE apresente providências para obtenção do Alvará de Construção ou Execução para todas as obras
abrangidas pela Lei nº 16.292/97.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
233
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis- PROAES

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Recomendação ainda não implementada em sua plenitude. Tratam-se de providências ainda em fase de
implementação, por isso mantém-se a recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
234
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 005
Empreenda ações descentralizadas visando à divulgação dos benefícios da assistência estudantil nos diversos
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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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
235
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 003 - Nº 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

Código SIORG

Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis- PROAES

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

323
236

Nota Técnica nº
46/2014/AUD/CGU

201205395

Ofício nº 462/2014/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº Recomendação: 001
Conclua reforma para adequação do novo espaço que sediará as instalações da PROAES.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis- PROAES

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Para ''baixa'' desta recomendação faz-se necessária avaliação da adequabilidade das novas instalações às atividades
desenvolvidas pela PROAES.O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da
realização de análises e/ou exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o
primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
237
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 009 - Nº Recomendação: 002
Adote providências para aquisição de equipamentos necessários e em quantitativo compatível com o número de
servidores e as atividades desenvolvidas pela PROAES.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis- PROAES

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem
Item do RA
Auditoria
Nota Técnica nº
238
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 010 - Nº Recomendação: 001
Conclua a implementação/implantação do referido sistema, de modo a assegurar um controle adequado sobre a
atualização dos cadastro de beneficiários e a realização dos pagamentos (inclusive, com informações gerenciais
que permitam a supervisão e conferência sobre tais atividades).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis- PROAES

150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
239
201205395
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201205395 - Nº Constatação: 013 - Nº Recomendação: 001
Adote providências para adequação da estrutura do Restaurante Universitário à demanda atual, avaliando as
alternativas para a solução do problema do tempo de espera na fila em horários de pico.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis- PROAES

Código SIORG
150230

Justificativa para o seu não Cumprimento
Recomendação ainda não atendida em sua plenitude.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.

325
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
240
224884
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 224884 - Nº Constatação: 008 - Nº Recomendação: 001
Recomendamos que sejam arquivadas nos processos de concessão e prestação de contas de suprimentos de fundos,
justificativas para a realização de saques quando da utilização de CCGF, conforme determina Portaria/MP nº
41/2005, bem como que os pagamentos em espécie apenas sejam efetuados na impossibilidade de utilização de
estabelecimento afiliado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento – Diretoria de Contabilidade e Finanças

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
241
201108956
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 502 - Nº Recomendação: 500
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos sem a devida declaração expressa do autor
das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
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Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
242
254374
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 254374 - Nº Constatação: 002 - Nº Recomendação: 001
Que a Auditoria Interna da UFPE aprimore os mecanismos de controle quanto às recomendações expedidas nos
relatórios de auditoria interna, de forma que se consiga ter um atendimento tempestivo pelas Unidades Gestoras, e
consequente finalização e encaminhamento dos relatórios ao órgão de controle.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Gabinete do Reitor – Auditoria Interna

153105

Justificativa para o seu não Cumprimento
Cancelada como resultado do trabalho de revisão e consolidação do PPP realizado no âmbito da OS 201300498.
Providências serão acompanhadas por meio das recomendação 001 da Constatação 119 da OS 243911.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
243
243911
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 101 - Nº Recomendação: 002
Recomendamos que a UFPE exija da FADE que, quando da formalização de contratos de prestação de serviços
cujo objeto é a execução de serviços de mecânica em geral, lanternagem e pintura, faça o devido detalhamento
do objeto, fazendo constar do mesmo a placa dos veículos a serem considerados e o detalhamento da forma de
pagamento a ser utilizada, devendo estar demonstrado que tal forma é a mais econômica para a Administração.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

327
PROPLAN - Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos Prefeitura da Cidade
Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Verificar se a UFPE exigiu da FADE, quando da formalização de futuros contratos de prestação de serviços cujo
objeto é a execução de serviços de mecânica em geral, lanternagem e pintura, o devido detalhamento do objeto,
fazendo constar do mesmo a placa dos veículos a serem considerados e o detalhamento da forma de pagamento a
ser utilizada, devendo estar demonstrado que tal forma é a mais econômica para a Administração.
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
244
201203144
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 042 - Nº Recomendação: 002
Abstenha-se de formalizar contratos administrativos nos quais haja previsão de arrecadação dos recursos recebidos
por meio de conta específica de titularidade da Fundação de Apoio e posterior devolução do saldo à conta única
pela mesma.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convenios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Situação foi objeto de análise na OS 201205394, sendo emitida nova recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
245
201203144
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

328
Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 097 - Nº Recomendação: 001
Abstenha-se de formalizar convênios com a FADE, sem repasse financeiro, para realização de cursos de PósGraduação, sem restar garantido o devido recolhimento à conta única da União das receitas oriundas das
respectivas taxas de matrícula/mensalidades.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Situação foi objeto de análise na OS 201205394, sendo emitida nova recomendação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
246
201108956
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 500 - Nº Recomendação: 500
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos sem a devida da memória de cálculo para os
quantitativos da planilha orçamentária base, de forma a comprovar a realização do levantamento quantitativo dos
materiais e serviços necessários para a obra.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Recomendações do OCI

Ordem
247

Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Item do RA
Auditoria
Nota Técnica nº
201108956
46/2014/AUD/CGU

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
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Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 503 - Nº Recomendação: 500
Quando da elaboração e formalização dos termos de contrato, estipule de forma clara e explícita o prazo inicial e
final de vigência do mesmo, para atendimento ao disposto no § 3º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, que veda a
existência de contrato com prazo de vigência indeterminado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
248
201108956
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 504 - Nº Recomendação: 500
Que a UFPE apresente providências para garantir a colocação da placa da obra desde o início de sua execução
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

249

201203144

Nota Técnica nº
46/2014/AUD/CGU

Ofício nº 462/2014/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 098 - Nº Recomendação: 001
Abstenha-se de formalizar convênios com empresas privadas, objetivando a cooperação técnico-científica na área
de tecnologias da informação, sem garantir o devido recolhimento à conta única da União das receitas oriundas
dos mesmos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
Cancelada com o advento da Lei 12.863/2013 que permitiu a captação e gestão de recursos diretamente pela
Fundação de Apoio nos casos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
250
243911
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 092 - Nº Recomendação: 001
Recomendamos que a UFPE se abstenha de transferir para a FADE a responsabilidade de administrar receitas
a ela pertencentes
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
As falhas encontradas na execução do contrato Contrato nº 06/2005 deram origem a esta recomendação cujo
acatamento só pode ser verificado na análise de contratos vindouros.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

251

243911

Nota Técnica nº
46/2014/AUD/CGU

Ofício nº 462/2014/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 243911 - Nº Constatação: 096 - Nº Recomendação: 002
Recomendamos que a UFPE exija da FADE que, quando da realização de despesas com locação contínua de
equipamentos em detrimento de sua aquisição, demonstre os motivos e apresente a respectiva documentação que
comprove que aquela atitude é a mais vantajosa para a Administração.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

PROPLAN – Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O tema não foi examinado em razão de não ter integrado amostras de trabalhos realizados posteriormente na
UFPE. Deverá, portanto, em futuros trabalhos pertinentes a contratos de locação contínua de equipamentos, ser
verificada a existência de documentação comprobatória de que a locação de tais equipamentos é mais vantajosa
que a aquisição dos mesmos.
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
252
201203144
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201203144 - Nº Constatação: 001 - Nº Recomendação: 003
- Promover a inclusão dos membros de conselhos, não ocupantes de cargos e funções gratificadas, no cadastro de
obrigados à entrega da declaração de bens e renda, quando estes estiverem enquadrados naquilo que dispõem as
Leis 8.730/93 e nº 8.429/92.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida

Código SIORG
153413

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
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A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
253
224884
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 224884 - Nº Constatação: 006 - Nº Recomendação: 001
Cumpra o cronograma de ações com vistas a implementação do sistema SCDP incluindo treinamento dos
servidores para sua utilização com a finalidade de atender as determinações do Decreto n. 6.258/2007,
especificamente quanto ao artigo 12-A, parágrafo único.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Planejamento – Diretoria de Contabilidade e Finanças

153412

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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
254
201108956
46/2014/AUD/CGU
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Comunicação Expedida
Ofício nº 462/2014/AUD/CGU
Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
Nº OS: 201108956 - Nº Constatação: 501 - Nº Recomendação: 500
Que a UFPE apresente providências para que não se aprovem projetos nos quais a planilha orçamentária base não
detalhe a composição de todos os seus custos unitários, mediante uso da expressão ?verba? ou de unidades
genéricas, sem qualquer detalhamento, na formação dos preços dos serviços.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Prefeitura da Cidade Universitária – Superintendência de Planos e Projetos

Código SIORG
153095

Justificativa para o seu não Cumprimento
O posicionamento acerca do efetivo cumprimento dessa recomendação depende da realização de análises e/ou
exames em futuras ações de controle da CGU, as quais já estão programadas para o primeiro trimestre de 2014.
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Desta forma, a recomendação permanecerá registrada no Sistema Monitor Web como “reiterada pela não
implementação plena” até que seja possível a execução das referidas ações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão.
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

Comunicação Expedida

255

201205396

1.1.2.3

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 004 Recomendação: 001
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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
A DINE tem desenvolvido esforço para controlar com eficiência os processos. Em função de o volume atual ser
baixo, tais controles são efetuados por planilhas eletrônicas que atendem a demanda atual, mas há preocupação no
sentido de melhorar tais controles inclusive com a observação do que se faz em diretorias similares de outras
instituições.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

256

201205396

1.1.2.5

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação: 001
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
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tem sido esforço contínuo da Pró-reitoria medidas para gerar transparência, eficiência e um modelo de gestão em
consonância com as necessidades dos pesquisadores. A pró-reitoria mantém, por exemplo, uma agenda de reuniões
semanais com os diretores nas quais são discutidas as demandas da semana e os encaminhamentos para as devidas
soluções.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

257

201205396

1.1.2.5

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação: 002
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

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROPESQ vai implantar nas suas diversas diretorias, no entanto, cabe lembrar que algumas ações e pesquisas,
como aquisição de equipamentos, por exemplo, são subordinadas à Lei 8.666 e, apenas, para citar um exemplo dos
11 projetos aprovados em julho de 2012, nenhum deles teve qualquer recurso liberado única e exclusivamente pela
demora na formalização das licitações. Isso, impacta negativamente na pesquisa, na tese, na dissertação, no
capítulo do livro, etc.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

258

201205396

1.1.2.5

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

Código SIORG
153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação: 003
Desenvolver e utilizar indicadores setoriais relacionados à pesquisa e desenvolvimento como ferramenta de gestão.
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Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROPESQ já está desenvolvendo e utilizando indicadores setoriais.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

259

201205396

1.1.2.5

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação: 004
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.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
Tem se buscado analisar modelos de outras instituições, tem se promovido seminários para discutir a função e o
formato mais adequado para a DINE.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
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

Comunicação Expedida

260

201205396

1.1.2.5

Of. 24346/2013/AUD/CGU

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

153080

Descrição da Recomendação
N° OS: 201205396 - N° Constatação: 007 Recomendação: 005
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
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Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

153098

Justificativa para o seu não Cumprimento
A PROPESQ criou um grupo de apoio ao pesquisador e dentre as atribuições desse grupo está a prospecção de
editais.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A implementação em andamento da referida recomendação resultou em fator positivo para a gestão
Fonte: Auditoria Interna - UFPE

9.3

Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna

a) Estrutura e Posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ
A Auditoria Interna é órgão técnico de controle interno e encontra-se instalada no Prédio da
Reitoria. 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 Auditoria Interna conta hoje com 07 (sete) servidores: quatro contadores (sendo um o titular da
Auditoria); um auditor interno; um Assistente em Administração (função de adjunto) e um Auxiliar
Administrativo na função de Secretária.
b)Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações

Quadro 81 – Trabalhos mais relevantes no exercício de 2013
Nº
Relatório
de
Auditoria
Interna

Área/Assunto

SUP. BENS E SERVIÇOS
001
Dispensa de Licitação

SUP. BENS E SERVIÇOS
002
Inexigibilidade de licitação

003

GESTÃO DE RECURSOS

Principais Constatações Apontadas no Relatório
AUDINT
Ausência de Regularidade fiscal (CND) junto aos
processos de pagamento;
Fracionamento de despesa:
Inconsistência no Cadastro dos fornecedores;
Ausência de planejamento para as compras:
Ausência de planilha contendo descrição detalhada das
atividades realizadas, bem como discriminação dos
valores gastos por natureza de despesa.
Ausência de Regularidade fiscal (CND) junto aos
processos de pagamento;
Ausência da Declaração de Exclusividade nos
processos de pagamento;
Não cumprimento de Prazos para ratificação e
publicação da Inexigibilidade;
Ausência de justificativa do preço nos processos de
pagamento;
Ausência de indicação dos recursos para suporte das
despesas;
Falta de padronização dos critérios de pagamentos no
que se refere à retenção de ISS na fonte.
Falhas de enquadramento referente ao vencimento
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HUMANOS
Aposentadorias e pensões

004

GESTÃO FINANCEIRA
Despesas de exercícios anteriores

SUP. BENS E SERVIÇOS
005

006

007

Processos na Modalidade Pregão.

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
Diárias

SUP. BENS E SERVIÇOS
Contratos de terceirização.

básico;
Ausência de planilha detalhada com os cálculos da
pensão, com as informações necessárias dos valores
considerados para base de cálculo;
Ausência de Nota Técnica que disciplina os critérios de
pagamento de despesas de exercícios anteriores de
pessoal;
Ausência de resumo contábil no formato do
Demonstrativo das Despesas com Pessoal (DDP) do
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal – SIAFI nos processos auditados;
Ausência de planilha de cálculo individualizada;
Ausência de documento hábil que comprove parcela do
pagamento do processo;
Ausência de parecer e devida autorização da área
jurídica do órgão ou entidade a que pertence o servidor
no processo;
Ausência de Memoriais para avaliação das Progressões
Nos referidos processos analisados;
Ausência de declaração do beneficiário, no sentido de
que não ajuizou e não ajuizará ação judicial pleiteando
a mesma vantagem, no curso do processo
administrativo de pagamento de exercícios anteriores.
Atraso na publicação do contrato na imprensa oficial;
Falhas nos Procedimentos do Gestor do Contrato;
Ausência de Áreas abrangidas pelo contrato de
segurança;
Falha na cobrança de valores correspondentes ao
consumo de água e energia elétrica no contrato de
terceirização;
Divergências apuradas pelo inventário realizado no
RU;
Ausência no controle na entrega, acondicionamento e
qualidade dos materiais saneantes domissanitários;
Falhas quanto ao cumprimento de obrigações
contratuais;
Falta de padronização quanto às retenções de encargos;
Falhas de instrumentos de controles nos procedimentos
para fiscalização em todos os contratos analisados.
Falhas nos procedimentos para pagamento de diárias
no final de semana em virtude do período do evento;
Ausência de documento que comprove a efetiva
participação do servidor no evento;
Falha referente aos prazos para a prestação de contas
contados do retorno da viagem.
Ausência de controle dos serviços executados;
Ausência de Controle dos serviços executados pela
contratada;
Ausência de controle/fiscalização dos serviços
referente ao banco de horas previsto na cláusula
contratual;
Atraso na publicação dos contratos e Termos Aditivos
na imprensa oficial;
Ausência nos processos de pagamento da regularidade
fiscal dos fornecedores;
Falhas de instrumentos de controles nos procedimentos
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008

009

GESTÃO FINANCEIRA
Cartão de pagamento do Governo
Federal.

SUP. BENS E SERVIÇOS
Convênios.
SUP. BENS E SERVIÇOS

010

011

Bens de Uso Especial.

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
Auxílios-natalidade

para fiscalização em todos os contratos analisados;
Falhas na entrega, acondicionamento e qualidade dos
materiais saneantes e domissanitários, objeto do
contrato de serviço de limpeza e conservação;
Fragilidades nos controles internos quanto à
fiscalização da execução contratual.
Em andamento o Relatório Preliminar com as
constatações a serem apresentadas as Unidades
Gestoras Auditadas para as justificativas e/ou
esclarecimentos.
Em andamento o Relatório Preliminar com as
constatações a serem apresentadas as Unidades
Gestoras Auditadas para as justificativas e/ou
esclarecimentos.
Em andamento o Relatório Preliminar com as
constatações a serem apresentadas as Unidades
Gestoras Auditadas para as justificativas e/ou
esclarecimentos.
Falhas nos processos referentes ao valor pago do
auxílio natalidade;
Falhas referentes ao prazo de prescrição para
pagamento do referido auxílio, quanto ao ato de
publicação;
Valor pago em duplicidade do referido auxilio.

Fonte: Auditoria Interna – UFPE

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações
implementadas pela alta gerencia
Quanto às recomendações expedidas pela Auditoria Interna, esta Unidade vem adotando
procedimentos/rotinas para controle sistemático das suas recomendações referentes aos seus
Relatórios emitidos e enviados às Unidades Gestoras/UFPE. Para tanto, a AUDINT vem
desenvolvendo mecanismos (mapeamento através de formulários que permitem monitorar datas de
envio e prazo para resposta) para em seguida elaborar o Relatório consolidado.
Tendo em vista a inexistência de um sistema informatizado que possa subsidiar e possibilitar um
controle efetivo das atividades desenvolvidas, esse monitoramento está sendo efetuado pelos
técnicos responsáveis pelas áreas/assuntos, registro no Sistema Access e planilhas Excel, onde é
permitido o detalhamento das atividades, objeto, datas e acompanhamento das atividades de
auditoria interna.
Os procedimentos adotados para as demandas da auditoria interna são também utilizados para as
recomendações evidenciadas nas auditorias de acompanhamento realizadas pela CGU/PE e pelo
TCU. Salienta-se que as ações corretivas/sanadas são acompanhadas pela Unidade de Auditoria
Interna em parceria com a Diretoria de Controladoria/PROPLAN/UFPE.
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Nº
RELATÓRIO

01

02

Quadro 82 – Acompanhamentos dos relatórios de auditoria – CGU e TCU
QUANTIDADE
QUANTIDADE
DE
AÇÃO
% DE
ÁREA
DE
RECOMENDA
DO
RECOMENDAÇÕES
EXAMINADA RECOMENDA
ÇÕES
PAINT
IMPLEMENTADAS
ÇÕES FEITAS IMPLEMENTA
DAS
Gestão de
13
Suprimento de
5
2
40%
Bens e Serviços
Gestão de
13
Suprimento de
6
4
67%
Bens e Serviços

03

09

Gestão de RH

2

1

50%

04

05

Gestão
Financeira

3

1

100%

05

13

Gestão de
Suprimento de
Bens e Serviços

10

5

50%

06

11

Gestão de RH

3

1

33%

07

14

Gestão de
Suprimento de
Bens e Serviços

8

1

13%

11

10

Gestão de RH

3

3

100%

Fonte: Auditoria Interna – UFPE

d) Descrição das rotinas de acompanhamentos das ações gerenciais de implementação das
recomendações exaradas pela auditoria interna
As atividades relativas às orientações para cumprimento das recomendações referentes às pósauditorias, em observância às leis, aos regulamentos e procedimentos administrativos, são
encaminhadas as Unidades Gestoras/UFPE motivando ações e controles com o objetivo da
adequada transparência dos seus atos.
A Unidade de Auditoria Interna em sua avaliação dos controles administrativos acompanhou as
ações, as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos desenvolvidos principalmente nas áreas
de controle de gestão, gestão patrimonial e suprimentos bens e serviços.
O “Plano de Providências”, instrumento oficial de acompanhamento permanente das
recomendações formuladas pelo órgão de controle interno, é utilizado pela entidade para orientar os
gestores e dar transparência à gestão. A Auditoria Interna acompanhou as providencias
implementadas pelas UGs. Junto à Diretoria de Controladoria/PROPLAN/UFPE e a Assessoria de
Controladoria do Hospital das Clínicas/UFPE, setor responsável pelo acompanhamento de
providências e cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelos órgãos de controle
interno e externo. As constatações e recomendações evidenciadas no Relatório de
Acompanhamento da Gestão e Plano de Providências foram objeto de monitoramento durante o
exercício de 2013.
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e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos resultados
decorrentes dos trabalhos da auditoria interna
Após a realização das atividades de auditoria, os auditores emitem o Relatório Preliminar
encaminhando aos Dirigentes das Unidades Gestoras auditadas da UFPE para ciência das
constatações, ao mesmo tempo em que são efetuadas reuniões conjuntas com os gestores das áreas
para busca conjunta de soluções, com o fito de sanar as falhas apontadas e/ou
justificativas/esclarecimentos para cada constatação.
Após manifestação das Unidades Gestoras, e análise das justificativas os auditores, a equipe da
AUDINT emite o Relatório Final, apresentando ao Dirigente máximo da Instituição, que após
apreciação e aprovação, encaminha ao Órgão de Controle Interno (CGU) em conformidade com a
Instrução Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007.
Como sistemática de monitoramento dos resultados dos trabalhos de auditoria, a equipe emite o
PPP (Plano de Providencias Permanente) com o objetivo de monitorar as ações que foram
implementadas, justificativas para o seu não cumprimento e prazo para cumprimento.
A Unidade de Auditoria adotou rotinas administrativas e está efetuando o controle de todas as
recomendações expedidas pelos órgãos de controle interno e externo, tais como: Relatórios, Ofícios,
Notas Técnicas, PPP e determinações expedidas pelo TCU (Acórdão, Deliberações, Denuncia
Ofícios etc.). Como não possuímos ainda um sistema informatizado que possibilite o efetivo
acompanhamento, estamos utilizando a ferramenta do Excel, onde se encontram planilha das às
demandas (constatações e recomendações), efetuando assim o monitoramento, acompanhamento,
manifestação do gestor, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.
A AUDINT não possui um sistema informatizado de monitoramento para garantir o efetivo
acompanhamento do estágio de implementação das recomendações e determinações expedidas pela
Auditoria interna. Os acompanhamentos são efetivados pela AUDINT e pela Controladoria através
de monitoramento em planilhas de Excel.
f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações feitas
pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais recomendações
Além do conhecimento através dos Relatórios de Auditoria Interna realizados a cada término dos
trabalhos, ao final do exercício, é elaborado o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna –
RAINT, que consolida todas as ações realizadas pela Auditoria da UFPE durante o ano. O Relatório
Anual de Atividades – RAINT e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna são submetidos
à aprovação do Conselho de Administração da UFPE. Após aprovação são remetidos a
CGU/Regional/PE em obediência a Instrução Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007, e
disponibilizado na página oficial da UFPE.
Em regra, a alta gerência tem se mostrado sensível às recomendações e/ou observações
apresentadas pela Auditoria Interna, buscando sempre atuar em parceria com o objetivo de
fortalecer as ações voltadas à gestão da coisa pública.
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência ao decidir
não implementar as recomendações da auditoria interna
As atividades realizadas ao longo do exercício com base no Plano Anual de Atividades da Auditoria
Interna são de conhecimento a Alta Administração através de seus Relatórios de Auditoria e após
aprovação enviadas a Controladoria Geral da União.
Todas as recomendações oriundas dos trabalhos da Auditoria e dos órgãos de controle interno e
externo são de conhecimento da alta gerência e o procedimento usual é de encaminhamento aos
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gestores das Unidades/UFPE, que por sua vez são monitoradas pela Diretoria de Controladoria e a
Auditoria Interna. Para as recomendações não implementadas durante os trabalhos de auditoria, o
procedimento é de que na emissão do Plano de Providências Permanente (PPP), o gestor
responsável pela Unidade auditada, se manifesta com justificativa e/ou esclarecimentos, bem como
informa a data prevista para as recomendações exaradas nos relatórios de auditoria.
O Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT, que consolida todas as ações
realizadas pela Auditoria da UFPE durante o exercício, é submetido à aprovação do Conselho de
Administração da UFPE e enviados a Controladoria Geral da União.
9.4

Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
9.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

Quadro 83 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

Detentores de Cargos e
Funções obrigados a
entegar a DBR

Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Situação em Relação às
exigências da Lei nº 8.730/93

Obrigados a entregar DBR
Autoridades
(Inciso I a VI do art. 1º da Entregaram a DBR
Lei nº 8.730/93)
Não cumpriram a obrigação
Obrigados a entregar DBR
Cargos Eletivos
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Funções Comissionadas Obrigados a entregar DBR
(Cargo, Emprego, Função Entregaram a DBR
de Confiança ou em
Comissão)
Não cumpriram a obrigação
Fonte: PROGEPE – UFPE

0
0
0
0
0
0
614
508

Final do
Exercício da
Função ou
Cargo
0
0
0
0
0
0
0
0

106

0

Posse ou Início do
exercício de
Função ou Cargo

Final do
Exercício
financeiro
0
0
0
114
100
14
818
763
55

9.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
A UFPE tem um sistema informatizado que controla a entrega das declarações de Bens e
Rendimentos e autorizações de acesso. Ele verifica o cumprimento da obrigação através de um
processo cujo objetivo é a formalização protocolada.
Esclarecemos que após o prazo para apresentação da declaração anual junto à Receita Federal, é
encaminhado ofício aos servidores detentores de FG e CD no exercício anterior, para que estes
apresentem ou autorizem o acesso, por meio de processo, às suas declarações de IRRF.
A não entrega após o prazo estabelecido no primeiro ofício, encaminhamos novo ofício reiterando a
necessidade de entrega da Declaração de IRRF.
Informamos ainda que todas as declarações recebidas são enviadas para a Auditoria Interna da
UFPE (Unidade responsável pela recepção), bem como, todas as autorizações fornecidas são
arquivadas na pasta funcional do servidor, cujo acesso é restrito.
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Os servidores que não cumpriram a obrigação de apresentar a declaração de IRFF corresponde ao
total de ocupante de cargos que não autorizaram o acesso a sua declaração, contudo, o prazo
previsto para entrega da declaração na UFPE encerra-se em 15 de maio do exercício seguinte ao da
obrigação, ou seja, ainda está dentro do prazo legal estabelecido pela SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
O quantitativo de servidores que entregaram a DBR corresponde ao número de ocupantes de cargo
de chefia que autorizaram o acesso à sua declaração de IRFF. Não houve mandatos iniciados em
2013.
No tocante aos ingressados em Função comissionada em 2013 e não autorizaram o acesso à sua
Declaração de IRFF, estes deverão entregar juntamente com a Declaração anual de Imposto de
Renda 2013 cópia da Declaração referente ao exercício de 2012.
Destacamos ainda que a Unidade de Auditoria Interna da UFPE, recepciona os processos de DBR
formalizados anualmente pelos servidores , analisa e identifica as eventuais incompatibilidades de
patrimônio com a remuneração recebida, conforme determina a Lei 8.730/93. Tal atribuição está
inserida no Plano Anual de atividades da Auditoria Interna – PAINT.

9.5

Medidas adotadas em caso de dano ao erário
Quadro 84 – Medidas adotadas em caso de dano ao erário em 2013
Tomadas de Contas Especiais
Não instauradas
Instauradas

Casos de dano
objeto de
Dispensadas
medidas
administrativa Débito
Prazo
s internas
< R$
> 10
75.000
anos

0
0
0
Fonte: Auditoria Interna – UFPE

Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Não
Remetid
Outros
enviadas >
as ao
Não
Casos*
180 dias do
Recebimen
Débito <
TCU
Comprova
exercício
to Débito
R$ 75.000
ção
instauração*
0
0
0
1.788,85
0
0
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9.6

Alimentação SIASG E SICONV

Quadro 85 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG

DECLARAÇÃO
Eu, Letícia Valle Wanderley Braga, CPF nº 080.116.214-91,
Diretora de Licitações e Contratos, exercido na Diretoria de Licitações e
Contratos - DLC declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas
as informações referentes aos contratos de despesas firmados até o exercício de
2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o art. 17 da Lei
nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 18 de março de 2014.

Letícia Valle Wanderley Braga
080.116.214-91
Diretora de Licitações e Contratos
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Quadro 86 - Declaração de inserção e atualização de dados no SICONV

DECLARAÇÃO
Eu, Lídia Maria Alves Rodella, CPF nº 989.656.031-53, Diretora
de Convênios e Contratos Acadêmicos, exercido na Diretoria de Convênios e
Contratos Acadêmicos declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que
todas as informações referentes aos convênios e instrumentos congêneres firmados
até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o
art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em
exercícios anteriores.

Brasília, 18 de março de 2014.

Lídia Maria Alves Rodella
989.656.031-53
Diretora de Convênios e Contratos Acadêmicos
Universidade Federal de Pernambuco
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Informamos que a Secretaria de Gestão da Informação e Comunicação – SeGIC recebe demandas
do cidadão através do Serviço de Informação ao Cidadão, sendo este o canal de acesso do cidadão,
para fins de solicitações, na UFPE. Reclamações, denúncias e sugestões devem ser feitas
diretamente na Ouvidoria Geral da UFPE e, quando recebidas pelo SIC, são encaminhadas para essa
Ouvidoria.
O SIC da UFPE recebeu 376 solicitações de acesso no período de maio/2012 a janeiro/2014, dos
quais 355 já foram respondidas. A média mensal de pedidos é 41,78. Foi registrado um total de 122
solicitantes, sendo 1 único solicitante responsável por 181 dos 376 pedidos. Ao todo foram feitas
906 perguntas, sendo uma média de 2,57 perguntas por pedido.
A SeGIC disponibilizou na página de Acesso à Informação da UFPE uma pesquisa de satisfação do
cidadão quanto ao atendimento prestado ao SIC.
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INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

11.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
a) Se a UJ está ou não está aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10;
A UFPE desde janeiro de 2010 adota a NBCT 16.9 para 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;
Devido ao volume de bens adquiridos pela UFPE anteriores a Janeiro de 2010 e ao reduzido
número de servidores para realizar as atividades relacionadas à adoção da NBCT 16.10, estamos
estudando procedimentos a serem adotados para o atendimento da referida norma, sem prejuízo das
demais atividades do setor.
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:
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA VIDA UTIL VALOR RESIDUAL
14212.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 15 10%
14212.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 10 20%
14212.08.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP. 15 20%
14212.10.00 APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES 10 10%
14212.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10 10%
14212.13.00 ARMAZENS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA 10 10%
14212.14.00 ARMAMENTOS 20 15%
14212.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 10 0%
14212.19.00 DISCOTECAS E FILMOTECAS 5 10%
14212.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 20 10%
14212.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 10 10%
14212.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 20 10%
14212.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 20 10%
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14212.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 10 10%
14212.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 15 10%
14212.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 10 10%
14212.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 10 10%
14212.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 5 10%
14212.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO 10 10%
14212.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 10 10%
14212.39.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 10 10%
14212.40.00 MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS 10 10%
14212.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 10 10%
14212.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 10 10%
14212.48.00 VEICULOS DIVERSOS 15 10%
14212.49.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO 10 10%
14212.50.00 VEICULOS FERROVIARIOS 30 10%
14212.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 10 10%
14212.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 15 10%
14212.53.00 CARROS DE COMBATE 30 10%
14212.54.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS 30 10%
14212.56.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES.DE PROTECAO AO VOO 30 10%
14212.57.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 5 10%
14212.58.00 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 15 10%
14212.60.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS 15 10%
14212.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG. AMBIENTAL 10 10%
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;
Em fase de estudo da metodologia.
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 NBC T 16.10 a UFPE realizará uma análise dos impactos gerados pela
adoção.
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Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Universidade Federal de Pernambuco

153080

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos
pela Lei n.º 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária,
financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local

Recife

Data

Contador Responsável

Graciete Gonçalo de França

CRC nº

18/03/2014
PE-013602/O-5
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11.3 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº
1.133/2008
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Figura 33 – Balanço orçamentário da UFPE

Figura 34 – Balanço financeiro da UFPE
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Figura 35- Balanço orçamentário da UFPE
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Figura 36- Balanço patrimonial da UFPE

355

Figura 37- Demonstração da disponibilidades da UFPE
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Figura 38 – Demonstração das mutações do patrimônio líquido da UFPE
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Figura 39- Demonstração das mutações do patrimônio líquido da UFPE
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Figura 40- Demonstração das variações patrimoniais da UFPE
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1

Relação dos Projetos Desenvolvidos pelas Fundações sob a Égide da Lei nº 8.958/1994

Quadro 87 – Relação de projetos desenvolvidos pelas funções de apoio

Fundação de Apoio
Nome: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - FADE
Instrumento Contratual
Contrato

Projeto
N°

Ti
po

N°

Objeto

CNPJ: 11.735.586/0001-59
Convênio

Vigência
Início

Fim

Valor
Bruto

Repassado

N°

Objeto

CELEBRADOS EM
2013

1
2

2
1

38/2013

3
4

2
2/5

40/2013

5
6

2
1

50/2013

Execução do projeto
"Sistema robotizado de
detecção infravermelha para
monitoramento e avaliação
térmica de primeiro grau em
tempo real dos equipamentos
de subestações"

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

Apoio técnico-científico ao
desenvolvimento das
atividades pertinentes ao
projeto de resíduos sólidos

Vigência
Início

Fim

23/01/2013

23/08/2014

Valor
Bruto

CELEBRADOS
EM 2013

22/01/2013

06/12/2012

25/01/2013

29 meses
(Execução 24 meses)

41 meses
(Execução 36 meses)

31/01/2014

946.074,44

01/2013

1.434.290,01

04/2013

256.650,00

07/2013

VIII Curso de
Especialização em
Ergonomia

Programa de cooperaçao
e intercambio cientifico
e tecnologico, visnado
ao desenvolvimento de
atividades de pesquisa
cientifica e tecnologica e
desenvolvimento de
tecnologia, formaçao e
treinamento de recursos
humanos, absorçao e
3transferencia de
tecnologias - Execução
do projeto IRFTA
(Information Retrieval
Friendly Text Analytics.
I CURSO DE P.G. EM
GERONTOLOGIA
SOCIAL

25/01/2013

28/02/2013

31/12/2013

28/02/2015

332.757,00

250.206,34

381.215,00

Repassado
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7
8

9
10

2
1

2
2

83/2013

115/2013

11
12

2/5
2

13
14

2
2

69/2013

15
16

1
2

58/2013

60/2013

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
760453/2011, projeto PPE
14620, conforme dispensa
01/2013.
"Desenvolvimento de
metodologia para
planejamento eletroenergético da Região
Nordeste" Programa
2006/2007 da ANEEL
Execução dos estudos
emergenciais para
modelagem hidrologica e
mapeamento de cotas de
cheias ao longo das bacias
dos rios Una, Sirinhaém e
Mundaú

28/06/2013

16/03/2013

29 meses
(Execução 24 meses)

180 dias

1.324.901,48

310.589,87

08/2013

09/2013

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

29/04/2013

29 meses
(Execução 24 meses)

904.244,00

10/2013

Estudo de análise de risco da
refinaria Abreu e Lima RNEST

15/05/2013

730 dias

1.453.051,20

12/2013

02/05/2013

18 meses
02/11/2014

175.500,00

13/2013

Desenvolvimento e execução
de curso de especialização
lato sensu, em nível de pós-

I CURSO DE P.G. EM
ODONTOGERIATRIA

"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"
Execução de Projeto de
pesquisa"Processo de
Automação Comercial e

28/02/2013

07/06/2013

-

-

28/02/2013

28/02/2015

07/06/2017
(48
MESES)

28/02/2014

-

28/02/2014
(RESCISÃ
O)

242.324,00

24.000,00

1.667.500,00

394.412,49

1.796.568,29

361

17
18

2
2

19
20

2
1

116/2013

21
22

2
1

137/2013

23
24

1/2
5

63/2013

138/2013

graduação/MBA de Gestão
em Merketing de Vendas, sob
o título MBA em Gestão em
Marketing e Vendas.
"Medição e mapeamento da
irradiação solar direta no
semi-árido do Nordeste
brasileiro - estudo de
localização para grandes
centrais solares para geração
de eletricidade"
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,
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"
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
das bóias PIRATA - Projeto
PIRATABR16"
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"

Banária"

25/04/2013

41 meses
(Execução 36 meses)

2.509.966,40

14/2013

20/09/2013

06 meses

338.400,00

15/2013

31/12/2013

12 meses

460.000,00

19/2013

30/12/2013

30/08/2014

1.319.840,95

600.000,00

21/2013

Execução de Projeto de
pesquisa
"Desenvolvimento de
um Sistema Web para
Controle de Horas"

MESTRADO
PROFISSIONAL EM
ERGONOMIA TURMA I

XI Curso de PGLS
(especialização) em
Morfologia

Projeto de pesquisa e
desenvolvimento
tecnológico "GT475 Desenvolvimento de
ferramenta para
monitorar e avaliar a
sustentabilidade
econômica, social e

15/03/2013

31/07/2013

102.348,89

15/03/2013

15/04/2015

500.000,00

24/04/2013

24/11/2013

98.640,00

01/04/2013

01/03/2015
(23 meses)

1.434.160,35

362
ambiental dos
municípios em área de
influência de
hidrelétricas"

25
26

2
1

27
28

2
2/5

140/2013

29
30

2
1

141/2013

31
32

2
1

139/2013

142/2013

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"
Prestação de serviços de
apoio à gestão administrativa
e financeira pela contratada
visando à realização do
Projeto "Estudos e pesquisas
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"
Prestação de serviços de
apoio à gestão administrativa
e financeira pela contratada
visando à realização do
Projeto "Aperfeiçoamento do
Sistema Único de Saúde
(SUS)/Implementação 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 financeira pela contratada
visando à realização do
Projeto "Estudo e Pesquisa Estudo sobre o mapeamento

30/12/2013

12 meses

134.215,70

22/2013

30/12/2013

27/11/2014

199.987,28

26/2013

31/12/2013

11 meses

1.760.000,00

31/2013

31/12/2013

21/12/2014

144.876,57

40.619,60

32/2013

I Curso de PGLS
(especialização) em
Direito Contratual

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

I curso PG LS processo
tributario

VII curso PG LS direito
civil e empresarial

422.240,00

10/05/2013

10/05/2015

28/05/2013

31/03/2014

250.625,00

20/05/2013

20/05/2015

349.533,00

29/05/2013

29/05/2015

720.480,00

363
da violência nos Municípios
da rede Pernambuco de
municípios saudáveis"

33
34

35
36

37
38

2
1

2
1

3
1

39

1

40

1

41

1/2

143/2013

144/2013

128/2013
-UFPE
(392/201
3-FADE)

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 de
Telessaúde - RedeNUTES
Fase V / Programa
Telessaúde Brasil Redes"
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.

31/12/2013

11 meses

568.724,40

33/2013

I curso PG LS
especialização em
enfermagem em
Urgência e Emergência

31/12/2013

11 meses

2.295.400,00

35/2013

V Curso de PGLS em
Planejamento Tributário

13/09/2013

13/09/2014

1.712.075,58

529.382,35

37/2013

41/2013

48/2013

50/2013

I Curso de PGLS MBA
EM GESTÃO DE
NEGÓCIOS E
EMPREENDIMENTOS
Curso de Mestrado
Profissional em gestão
Pública para o
Desenvolvimento do
Nordeste (MGP) Turma XII
VIII CURSO PGLS
MBA EM GESTÃO DE
PROJETOS
PRH-26 ,
Fortalecimento e
Consolidação do
Programas de
Graduação e Pósgraduação da

23/05/2013

23/11/2014

201.008,00

28/05/2013

28/11/2014

1.078.714,00

17/06/2013

17/11/2014

348.568,00

30/04/2013

30/03/2015

691.680,00

10/07/2013

10/10/2014

439.745,00

16/04/2013

1550 dias

633.312,00
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42

2/4

43

1/2

44

1

45

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

1

51

1

52/2013

51/2013

54/2013

59/2013

61/2013
62/2013
63/2013

71/2013

72/2013

75/2013

Universidade,
desenvolvidos por meio
de Programa de
Formação de Recursos
Humanos.
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
I Curso de PGLS
Auditoria Fiscal e
Direito Tributário
VI Curso PGLS MBA
em Logistica
XII Curso de PósGraduação em Gestão
da Manutenção
II Curso de pósGraduação lato Sensu
(Especialização) em
Terapia Familiar
I Curso de pósGraduação Lato Sensu
(Especialização) MBAExecutivo em Gestão de
Marcas
X Curso de Pós-

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

06/08/2013

100.000,00

20/08/2013

20/04/2015

290.506,00

19/08/2013

19/01/2015

439.745,00

19/08/2013

19/10/2014

372.245,00

23/09/2013

23/10/2014

186.306,00

23/09/2013

23/03/2015

348.568,00

30/09/2013

30/12/2014

245.800,00
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52

1

53

1

54

1

55

1

56

1

57

1

58

2

59

2

76/2013

77/2013

78/2013

79/2013

80/2013

83/2013

85/2013

97/2013

Graduação Lato Sensu
(Especialização) em
Fisioterapia
Cardiorrespiratória
I Curso de PósGraduação Latu Sensu
(Especialização) MBAExecutivo em Gestão da
inovação
I Curso de PósGradução Latu Sensu
(especialização) em
Engenharia Clínica
I Curso de PósGradução Latu Sensu
(especialização) em
Auditoria Fiscal e
Tributaria e
contabilidade
I Curso de PósGradução Latu Sensu
(especialização) em
MBA EXECUTIVO EM
GESTÃO
ESTRATÉGICA DE
MARKETING
III Curso de PósGradução Latu Sensu
(especialização) em
CITOLOGIA CLINICA
IX CURSO PGLS EM
TERAPIA FAMILIAR
Projeto "
MUNIPUEIRAS EM
CASAS DE FARINHA
DO VALE DO SÃO
FRANCISCO:
ESTUDO DA
DIGESTÃO
ANAERÓBIA COMO
TRATAMENTO E
PRODUÇÃO DE
BIOGÁS PARA A
SUSTENTABILIDADE
E CONVIVÊNCIA
COM O SEMIÁRIDO".
Desenvolvimento de
Soluções em Automação

26/09/2013

19 meses

348.018,00

13 meses

195.000,00

30/09/2013

20 meses

290.506,00

30/09/2013

18 meses

348.568,00

30/09/2013

22 meses

225.480,00

21/10/2013

21/04/2015

323.407,00

-

-

30/08/2013

28/02/2015

-

24.000,00

2.704.710,92
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94/2013

60

61

2

62

1/2

63

64

65

66
67

101/2013

102/2013

EXECUTOR
02/2013UFPE

2/3

EXECUTOR
03/2013UFPE

2/3

EXECUTOR
04/2013UFPE

2

2
2

090/2012

Comercial e Bancária
Execução do projeto de
pesquisa e
desenvolvimento para
inovação intitulado
"desenvolvimento de
biblioteca para
processamento de
arquivo com imagem",
doravante denominado
simplesmente
PROJETO.
Projeto "Validação de
Software e Automação
de Testes"
PROJOVEM URBANO
Recife
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"

CELEBRADOS EM
2012

CELEBRADOS
EM ANOS
ANTERIORES

Apoio à gestão administrativa
e financeira estritamente
necessária à execução do
projeto "Avaliação do Livro
Didático de Matemática 6º ao
9º anos - Programa Nacional
do Livro Didático 2014"

Estabelecer as condições
para o repasse, pela
PETROBRAS, do valor
referente à taxa de
bancada a que os
professores orientadores
dos
trabalhos
vencedores de cada
categoria fazem jus, na

29/11/2012

30/08/2013

2.219.445,07

2.219.445,07

04/2012

140.067,99

20/11/2013

30/04/2014

31/12/2013

31/12/2014

4.663.457,00

04/09/2013

04/07/2015

7.346.316,78

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

24/02/2012

20.000,00

367

68
69

2
1

100/2012

70
71

2
2

101/2012

72
73

2
2

102/2012

74
75

1
1

76
77

2
1

103/2012

104/2012

ANP
PERNAMBUCO
(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")

ANP ALAGOAS (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)
SNE - Apoio a gestão
administrativa e financeira
estritamente necessária à
execução do projeto de
pesquisa
"Construindo
referenciais
para
uma
proposta de Sistema Nacional
de Educação.
UNASUS - Curso de
Capacitação de Profissionais
da Odontologia Brasileira
Vinculados ao SUS para
atendimento do Usuário com
Deficiência
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

5.855.091,80

1.768.791,36

21/05/2014

2.511.103,35

836.386,37

06/2012

V Curso de P.G. L.S.
MBA em Logistica

01/02/2012

01/08/2013

339.680,00

30/09/2013

1.615.674,19

260.000,00

08/2012

XIII Turma Regular I do
Mestrado Profissonal em
Engenharia de Produção

27/01/2012

17/01/2015

450.000,00

09/2012

XIII Turma Regular II
do Mestrado Profissonal
em Engenharia de
Produção

27/01/2012

17/01/2015

1.120.000,00

15/2012

IV Curso de PG Lato
Sensu (Especialização)
em Planejamento
Tributário

05/03/2012

18/12/2012

21/05/2014

18/12/2012

18/12/2012

18/12/2012

18/12/2012

5ª Edição do Prêmio
PETROBRAS
de
Tecnologia
Estabelecer as condições
para o repasse, pela
PETROBRAS, do valor
referente à taxa de
bancada a que os
professores orientadores
dos trabalhos
vencedores de cada
categoria fazem jus, na
5ª Edição do Prêmio
PETROBRAS de
Tecnologia

18/12/2013

31/08/2014

8.556.728,00

93.958,84

1.000.000,00

05/2012

24/02/2012

10.000,00

1.026.578,00

368
do Brasil (UAB)”

78
79

1
1

105/2012

80
81

2
2/5

106/2012

82
83

1
1

107/2012

84
85

2
2/5

108/2012

Projeto “Implementação das
2ª, 3ª e 4ª Ofertas do Ciclo
Avançado no âmbito do
Programa
de
Formação
Continuada
Mídias
na
Educação, pela Universidade
Federal de Pernambuco, para
professores da rede pública
estadual e municipal de
ensino dos estados de São
Paulo e Pernambuco”
Projeto “Acompanhamento
dos Fóruns Estaduais de
Educação 2012/2013”
Projeto “Implementação e
oferta
de
cursos
de
Licenciatura
e
Especialização, no âmbito do
Sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB)”
Projeto
“Realização
de
Pesquisa, Desenvolvimento e
Capacitação em Eletricidade
Solar”

18/12/2012

30/06/2013

706.796,65

33/2012

II Curso PG em
Auditoria Fiscal e
Pericia Contábil

08/05/2012

18/12/2012

30/04/2013

1.202.850,00

37/2012

Projeto "MAC- Mobile
Application CenterExtension V"

27/04/2012

30/04/2014

4.376.406,74

18/12/2012

26/08/2014

2.221.392,08

153.939,50

38/2012

Projeto "TEST Center Extension VI"

27/04/2012

30/04/2014

1.890.649,77

18/12/2012

18/12/2013

446.000,00

64.556,31

39/2012

Projeto "IT
SOLUTIONS (ITS1)

27/04/2012

31/01/2014

2.171.211,90

26/06/2012

26/04/2014

482.130,00

09/07/2012

09/05/2014

329.974,00

20/07/2012

20/03/2014

201.235,00

06/11/202

06/06/2015

838.400,00

86

1

47/2012

87

1

54/2012

88

1

58/2012

89

1

74/2012

V Curso de P.G. Lato
Sensu (Especialização)
MBA Executivo em
Gestão da Tecnologia da
Informação
I Curso de P G Lato
Sensu (Especialização)
MBA Executivo em
Finanças e
Investimentos
III Curso de P.G. Lato
Sensu (Especialização)
em Psicologia na
Educação
Realizaçao do Curso de
Mestrado Profissional
em Gestão Pública para
o Desenvolvimento do
Nordeste (MGP)

247.615,00
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90

1

77/2012

91

1

79/2012

92

1

80/2012

93

1

82/2012

94

2

85/2012

95

2/5

TC 02/2012

96

2/5

TC 08/2012

97

1

Executor
UFPE nº
05/2012

98

1

99

1

15/2011
16/2011

VI Turma de Mestrado
Profissional em Ciência
da Computação
II Curso PG LS em
Direito de Familia e
Sucessoes
Mestrado Profissional
em Administração Turma 2 do PROPAD
II Curso de
especialização em
tecnologias aplicadas à
aprendizagem de lìngua
portuguesa, à distância
XIV TURMA
REGULAR I
MESTRADO EM ENG
DE PRODUÇÃO
"Aplicação de processos
avançados de soldagem
na construção de
estruturas metálicas com
aços especiais"
0050.0073777.12.9
“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/estudos.
Implantação de
Laboratório
Multiusuário de
Nanofabricação –
NANOFAB01
V TURMA DE
MESTRADO
PROFISSIONAL EM
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO
Mestrado Profissional
em Economia (Turma

28/11/2012

28/11/2015

760.000,00

05/12/2012

25 meses

358.970,00

10/12/2012

36 meses

890.040,00

28/12/2012

15 meses

176.850,00

20/12/2012

20/12/2015

450.000,00

27/08/2012

730 dias a
contar da
assinatura
26/8/2014

329.893,20

19/12/2012

1458 dias, a
contar da
data de
assinatura

76.565.851,85

27/11/2012

24 meses

4.870.072,00

27/04/2011

27/04/2014

855.000,00

06/06/2011

06/05/2014

713.460,00

370
VIII)

100

2/5
38/2011

101

2/5
41/2011

102

2/5

61/2011

103

2/5

70/2011

104

2

71/2011

XIV Curso de PGLS
(Especialização) em
Micologia
I Curso de PGLS em
Tecnologia em Design
de Moda
"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
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)
Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação da
Universidade,
desenvolvidos por meio
do Programa de
Formação de Recursos
Humanos - PRH -

07/07/2011

07/12/2012
18 meses

58.675,00

13/07/2011

13/01/2013
19 meses

312.854,00

730 dias a
contar da
data de
assinatura
(31/12/2014
)
03/11/2011

1.862.059,65

09/11/2011

1581 dias

655.963,20

09/11/2011

1581 dias

1.604.592,00
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105

1
76/2011

106

2

TC 06/2011

107

1
TC 07/2011

108

109

110

1

1

TC 08/2011
Executor
UFPE nº:
01/2011

2
69/2010

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)
"Diálogos para o
Desenvolvimento Social
em Suape"
Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado “Otimização,
incerteza e risco em
simulação de
reservatórios;
Reservatórios
complexos e
acomplamento
geomecânico”
0050.0071247.11.9
Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado “Modelagem e
Migração 3D utilizando
FPGA´s”
0050.0071843.11.9
Desenvolvimento do
Projeto de P&D
intitulado “Modelagem
geológica-geomecânica
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
Rede novas tecnologias
em hidrologia
Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de

03/10/2011

13/05/2014

23/12/2011

1825 dias
(60 meses)
23/12/2016

5.879.996,44

5.609.637,60

25/07/2014
21/12/2011

1.515.319,18

18/02/2014
20/12/2011

3.014.129,50

05/04/2011

25/04/2014

182.710,40

07/10/2010

2280 DIAS

12.771.126,80

372

111

2

70/2010
112

1
72/2010

113

1
75/2010

114

1

115

1

77/2010

90/2010
SICONV
750339

116

2

92/2010
SICONV
750667

Graduação e PósGraduação, stricto
sensu, desenvolvidos
por meio do Programa
de Formação de
Recursos Humanos PRH.
Promover o
fortalecimento e
consolidação dos
Programas de
Graduação e PósGraduação, stricto
sensu, desenvolvidos
por meio do Programa
de Formação de
Recursos Humanos PRH.
I Curso de PGLS
(especialização) MBAExecutivo em Varejo e
Mercado de Consumo
VI Curso PGLS
(especialização) MBAExecutivo em Marketing
I Curso PGLS em
Gestão de Marcas
Apoio à execução
administrativafinanceira de parte das
atividades previstas no
Termo de Cooperação
do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação nº 1971/2010,
referente ao Projeto de
Ensino “I Curso de
Especialização em
Coordenação
Pedagógica”
Complementação da
infra-estrutura de
pesquisa do Núcleo de
Pesquisa em Inovação
Terapêutica - NUPIT da
Universidade Federal de
Pernambuco, visando
apoiar os cinco eixos

07/10/2010

2280 DIAS

7.970.474,00

19/11/2010

19/10/2013

295.706,00

19/11/2010

19/03/2013

243.678,00

16/11/2010

16/10/2013

181.188,00

122.487,24

30/12/2010

30/01/2013

122.487,24

1.000.000,00
30/12/10

31/12/13

1.000.000,00

373

117

2
97/2010

118

1
98/2010

119

1
99/2010

120

121

2

101/2010
SICONV
750670

2

105/2010
SICONV
752926

estruturadores
estabelecidos no NUPIT
para atender demandas
nacionais em insumos
essenciais para a saúde:
(i) Laboratórios
Especializados para
Pesquisa Pré-clínica; (ii)
Unidade de Pesquisa
Clínica; (iii) Unidade
para Pesquisa em
Assistência
Farmacêutica; (iv)
Observatório Nacional
para Inovação
Terapêutica; e (v)
Programa de PósGraduação em Inovação
Terapêutica.
Projeto "redes de
segurança fortificadas
(SeFiN)". Convênio nº
06/2010
XII Mestrado
Profissional em
Engenharia de Produção
- Turma Regular I
XII Mestrado
Profissional em
Engenharia de Produção
- Turma Regular II
Recuperação e
complementação da
infra-estrutura física e
de pesquisa do Núcleo
de Materiais Avançados
da UFPE
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

16/11/2010

31/01/2013

643.008,00

13/12/2010

13/12/2013

400.000,00

13/12/2010

13/12/2013

1.000.000,00

848.831,32
30/12/2010

31/07/2013

848.831,32

281.900,00

30/12/2010

28/02/2015

281.900,00

374

122

2

106/2010
SICONV
751696

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”.
Apoio à execução
administrativafinanceira das atividades
previstas nas Emendas
Parlamentares do
exercício 2010 nº
12210002, 23550008 e
Termo de Cooperação
para Descentralização de
Crédito do Ministério da
Ciência e Tecnologia
(MEMO N.º730/SECIS,
de 22/12/10, processo
01200.000884/2010-99),
referente à Emenda
Parlamentar nº
24550019, que
contribuirão para a
modernização e a
ampliação do
Laboratório de
Imunopatologia Keiko
Asami (LIKA) da
Universidade Federal de
Pernambuco, de forma a
contribuir para as
pesquisas desenvolvidas
pelo Laboratório de
Imunopatologia Keizo
Asami – LIKA que
visam o
desenvolvimento de
biopolímeros da canade-açúcar para
aplicações terapêuticas
no tratamento de
defeitos

360.000,00

30/12/2010

30/06/2013

360.000,00

375

123

2/4

TC 04/2010

124

2

Executor
UFPE nº
01/2010

125

2
Executor
UFPE nº
05/2010

126

2
Executor
UFPE nº
13/2010

cardiovasculares através
do uso em suspensão e
condução de células
tronco para a
reconstrução de órgãos e
tecidos utilizando o
biopolímero.
PETROBRAS/FADE/U
FPE - Termo de
Cooperação
PETROBRAS Nº
0050.0060566.10.9 Desenvolvimento do
projeto de P&D
intitulado "Análise
Micropaleontológica e
Bioestratigráfica das
Sequências Rifte e PósRifte da Bacia de
Pernambuco"
Convênio Específico nº
03 ao Termo de
Cooperação nº
0050.0022718.06.4
(Conv. 49/2006-UFPE) PETROBRAS/UFPE/F
ADE - Desenvolver o
projeto intitulado
"Tecnologia
MEMS/NEMS para
Sensores Distribuídos de
Poço - MEMSDIST"
Ref 0430/09 - Conv.
FINEP 01.10.0495.00 FINEP/FADE/UFPE Consolidação e
ampliação da
infraestrutura da
pesquisa e pósgraduação da UFPE
Convênio Ref. 0798/10
finep Nº 01.10.0614.00 FINEP/FADE/executor:
UFPE - "Implantação,
modernização e
ampliação da pesquisa
em áreas estratégicas da
UFPE"

27/12/2010

1095 dias
corridos a
contar da
assinatura

2.300.898,41

11/08/2010

1095 dias
corridos a
contar da
assinatura

1.500.000,00

15/10/2010

15/10/2013

9.065.426,00

03/12/2010

03/12/2013

6.467.840,00

376

127

2/4

Executor
UFPE nº
14/2010

128

2

065/2009

129

2

TC 003/09

130

2/5

TC 010/09

Convênio Ref. 1353/10
finep Nº 01.10.0788.00 FINEP/FADE/executor:
UFPE/interveniente
cofinanciador: ALPHA
BR Produtos Químicos "Desenvolvimento do
escalonamento do
neuroativo estratégico
olanzapina de interesse
para o SUS"
Apoio à execução
administrativafinanceira das atividades
previstas no Termo de
Cooperação CNEN nº
2756/2009, conforme
Nota de Crédito nº
2009NC001718,
referente ao Projeto de
Ensino, Pesquisa e
Extensão “Qualificação
da Pesquisa
Multiprofissional, da
Assistência e do Ensino
na Pós-Graduação em
Medicina Nuclear, no
âmbito do Hospital das
Clínicas da UFPE”.
SICONV Nº 725685
Execução do projeto de
P&D intitulado "Estudo
da piurólise térmica e
cataútica de biomassa biopirólise" (TC
PETROBRÁS Nº
0050.0047430.08.9)
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
ultra-alta eficiênia"

03/12/2010

03/12/2013

4.003.462,00

3.149.888,30

20/12/2009

30/12/2013

3.149.888,30

15/06/2009

19/06/2014

363.682,00

02/12/2009

30/11/2013

2.158.333,32

377

131

2

010/08

132

2

93/08

133

2

105/08
134

3
029/2007

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/estudos.
Execução de parte das
atividades previstas no
MEMO SECIS/CGAP
nº 373/2008 do
Ministério da Ciência e
Tecnologia, conforme
Notas de Crédito
2008NC000362 e
2008NC000434,
referente ao Projeto de
Extensão "CVT
Marisqueiras de São
Lourenço"
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 InfraEstrutura Física e de
Pesquisa do Núcleo de
Materiais Avançados da
Universidade Federal de
Pernambuco"
Complementação da
Recuperação das
Fachadas, Piso e Rede

06/06/2008

04/06/2014

2.816.948,20

646.078,60

31/12/2008

31/07/2013

646.078,60

800.000,00

30/12/2008

31/06/2014

800.000,00

31/05/2007

30/09/2014

158.000,00

158.000,00

378

135

2

089/2007
136

3
90/2007

137

3
116/2007

138

1/3

139

3

140

141

2

134/2007
CV Nº
086/2006UFPE
FINEP Nº
01.06.0690.00
CV 123/2006UFPE
PETROBRAS
CV
ESPECÍFICO
Nº 01
AO TC
0050.0022718
.
06.4

2

140/2006

142

2

042/07
FINEP Nº
01.07.0313.00

elétrica da Faculdade de
Direito do Recife.
(Origem: Tesouro)
implantação da infraestrutura do laboratório
de combustíveis (LAC)
e do laboratório de
geologia sedimentar
(LAGESE) do núcleo de
excelência em petróleo e
combustíveis renováveis
(CEPER) da UFPE
Modernização e
Recuperação da InfraEstrutura da UFPE.
(Origem: Tesouro)
Projeto: Modernização
de Elevadores do
Campus da UFPE.

28/12/2007

25/06/2013

10.851.685,00

21/12/2007

21/04/2014

2.228.000,00

31/12/2007
28/12/2007

31/05/2013
31/12/2013

715.311,67
6.718.885,54

27/10/2006

27/01/2013

975.410,00

06/11/2006

10/08/2013

7.498.350,00

14/12/2006

20/05/2013

158.476,00

18/09/2007

18/09/2013

2.733.576,08

2.288.000,00

715.311,67

Projeto REUNI - UFPE
Projeto: "Criação da
Rede Lógica do Novo
Campus do Agreste da
UFPE".

Desenvolver o Projeto
intitulado "Implantação
de Infra-estrutura Física
do Centro de Estudos e
Ensaios em Risco e
Modelagem Ambiental
(CEERMA)".
Desenvolver o projeto
intitulado "Implantação
de Laboratório de
Cultivo de Meio fauna
Marinha para Aplicação
em Estudos
Ecotoxicológicos".
Execução do projeto
intitulado
"Desenvolvimento de
técnicas de revestimento
metálico e de avaliação

6.718.885,54
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de degradação de ações
e ligas de níquel".
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Total
Recursos Pertencentes às IFES Envolvidos nos Projetos
Projeto
Nº

Tipo
Convênio 01/2013
Convênio 04/2013

Recursos das IFES
Financeiros
Valor

43.677.827,86

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

02/08/2007

7.473.120,56
NOTA*

Materiais
Tipo

Valor

Humanos
Quantidade

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

9

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

8

Instalações e laboratórios do Departamento de Pró-tese e Cirurgia
Buco-Facial

16

Instalações e laboratórios do Departamento de Engenharia Química

2

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

9

Instalações e laboratórios do Departamento de Eletrônica e Sistemas

8

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

10

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

2

Instalações e laboratórios do Programa de Pós-Graduação em
Ergonomia (CAC)

11

Instalações e laboratórios do Departamento de Anatomia - CCB

17

Instalações e laboratórios do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo

2

Instalações e laboratórios do CCJ

4

Instalações e laboratórios do Centro de Informática

6

Instalações e laboratórios do CCJ

9

Convênio 07/2013
Convênio 08/2013
Convênio 09/2013
Convênio 10/2013
Convênio 12/2013
Convênio 13/2013
Convênio 14/2013
Convênio 15/2013
Convênio 19/2013
Convênio 21/2013
Convênio 22/2013
Convênio 26/2013
Convênio 31/2013

27/03/2014

342.231,50

Total

250.125.934,72

Valor

17.089.382,67
NOTA*
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Convênio 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 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 77/2013
Convênio 78/2013
Convênio 79/2013
Convênio 80/2013
Convênio 83/2013

Instalações e laboratórios do CCJ

4

Instalações e laboratórios do CAV

10

Instalações e laboratórios do CCSA

8

Instalações e laboratórios do CCSA

18

Instalações e laboratórios do CCSA

14

Instalações e laboratórios do CTG

15

Instalações e laboratórios do Depto. de Geologia

22

Instalações e laboratórios do CTG

13

Instalações e laboratórios do Depto. de Eng. Química

29

Instalações e laboratórios do CTG
Instalações e laboratórios do CCS

12

Instalações e laboratórios do CCSA

6

Instalações e laboratórios do CTG (Eng. de Produção)

19

Instalações e laboratórios do CTG (Eng. de Produção)

13

Instalações e laboratórios do CCS

12

Instalações e laboratórios do CCSA

19

Instalações e laboratórios do CCS

9

Instalações e laboratórios do CCSA

15

Instalações e laboratórios do CTG

9

Instalações e laboratórios do CCSA

5

Instalações e laboratórios do CCSA

18

Instalações e laboratórios do CCS

9

Instalações e laboratórios do CCS

14

\

381
Convênio 85/2013
Convênio 97/2013

Instalações e laboratórios do CIN

28

Instalações e laboratórios do CIN

1

Convênio EXECUTOR 02/2013UFPE

Instalações e laboratórios

43

Convênio EXECUTOR
03/2013- UFPE

Instalações e laboratórios

31

Instalações e laboratórios do CCB

11

Contrato 40/2013

Instalações e laboratórios Dpto Engenharia

4

Contrato 50/2013

Instalações e laboratórios

3

Contrato 115/2013

Instalações e laboratórios

7

Contrato 60/2013

Instalações e laboratórios

3

Contrato 69/2013

Instalações e laboratórios do CEERMA

Contrato 58/2013

Instalações e laboratórios do CCSA

16

Contrato 63/2013

Instalações e laboratórios de Energia Nuclear

8

Contrato 116/2013

Instalações e laboratórios do CEERMA

5

Contrato 137/2013

Instalações e laboratórios do Departamento de Oceanografia

6

Contrato 138/2013

Instalações e laboratórios do Departamento do CCEN

5

Contrato 139/2013

Instalações e laboratórios do Departamento do CCSA

17

Contrato 140/2013

Instalações e laboratórios do Departamento de Clínica Médica

4

Convênio 94/2013
Convênio 101/2013
Convênio 102/2013

Convênio EXECUTOR 04/2013UFPE
Contrato 38/2013

Contrato 83/2013
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Contrato 141/2013
Contrato 142/2013
Contrato 143/2013
Contrato 144/2013
Contrato 128/2013-UFPE (392/2013FADE)

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

10

Instalações e laboratórios

17

Contrato 090/2012

2

Contrato 100/2012

2

Contrato 101/2012

2

Instalações do Laboratório de Combustíveis da UFPE (LACUFPE/CTG)
Instalações do Laboratório de Combustíveis da UFPE (LACUFPE/CTG)

Contrato 102/2012

2

Instalações e laboratórios

05

Contrato 103/2012

1

Instalações e laboratórios

34

Contrato 104/2012

2

Instalações e laboratórios

20

Contrato 105/2012

1

Instalações e laboratórios

27

Contrato 106/2012

2

Instalações e laboratórios do Centro de Educação

8

Contrato 107/2012

1

Instalações e laboratórios
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Contrato 108/2012

2

Instalações e laboratórios

06

Convênio 04/2012

2

Instalações e laboratórios

01

Convênio 05/2012

2

Instalações e laboratórios

01

Convênio 06/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do CTG.

16

Convênio 08/2012

1

Convênio 09/2012

1

Convênio 15/2012

1

Convênio 33/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Engenharia de
Produção
Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Engenharia de
Produção
Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Ciências
Contábeis e Atuariais.
Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Ciências
Contábeis e Atuariais

Convênio 37/2012

2/5

Instalações e laboratórios

26
21

14
14
09
06
13
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Convênio 38/2012

2/5

Instalações e laboratórios

07

Convênio 39/2012

2/5

Instalações e laboratórios

04

Convênio 47/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do CIN

14

Convênio 54/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do CCSA

14

Convênio 58/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do CE

12

Convênio 74/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do MGP

12

Convênio 77/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Sistemas da
Computação

Convênio 79/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do PPG Direito - CCJ

05

Convênio 80/2012

1

Instalações e laboratórios

4

Convênio 82/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do Depto. De Letras

07

Convênio 85/2012

1

Sala de aula, equipamentos multimídia do PPGEP

14

TC 02/2012

2

Instalações e laboratórios

09

TC 08/2012

2
2

Instalações e laboratórios

08

1
1
1
1
2
2
2
2
2/5
2/5
2/5
2
2

Sala de aula, equipamentos multimídia do CIN
Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Ciencias
Economicas/PIMES
Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Micologia/CCB

12

Sala de aula, equipamentos multimídia do Nucleo de Design/CAA

19

Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Geologia
Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Geologia e Eng.
Civil
Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Eng. Quimica

02

Sala de aula, equipamentos multimídia do Dept. de Psicologia

12

Instalações do Departamento de Engenharia Civil

09

Instalações do Centro de Informática

02

Instalações do Departamento de Geologia

07

Instalações do Departamento de Engenharia Civil
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Engenharia Mecânica - CTG

06

Convênio Executor UFPE 05/2012
Convênio 15/2011
Convênio 16/2011
Convênio 38/2011
Convênio 41/2011
Convênio 61/2011
Convênio 70/2011
Convênio 71/2011
Convênio 76/2011
TC 06/2011
TC 07/2011
TC 08/2011
Convênio Executor UFPE nº: 01/2011
Convênio 69/2010

13
14

23
29

05
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Convênio 70/2010

2

Convênio 72/2010

1

Convênio 75/2010

1

Convênio 77/2010

1

Convênio 90/2010 SICONV 750339

1

Convênio 92/2010 SICONV 750667

2

Convênio 97/2010

2

Convênio 98/2010

1

Convênio 99/2010

1

Convênio 101/2010 SICONV 750670

2

Convênio 105/2010 SICONV 752926
Convênio 106/2010 SICONV 751696
Termo de Cooperação nº 04/2010

2
2
2/4
2

Convênio Executor UFPE nº 01/2010
Convênio Executor UFPE nº 05/2010
Convênio Executor UFPE nº 13/2010
Convênio Executor UFPE nº 14/2010
Convênio 065/2009
Termo de Cooperação 003/09
Termo de Cooperação 010/09
Convênio 010/08
Convênio 93/08

2
2
2/4
2
2
2/5
2
2
2

Convênio 105/08
Convênio 029/2007
Convênio 089/2007

3
2

Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Engenharia Mecânica - CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Ciências Administrativas - CCSA
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Ciências Administrativas - CCSA
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Ciências Administrativas - CCSA
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Administração Escolar e Planejamento Educacional - CE

Sala de aula, equipamentos multimídia do Centro de Informática CIN
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Engenharia de Produção - CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Engenharia de Produção - CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de Física CCEN
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Oceanografia - CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia do LIKA
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Geologia- CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Eletrônica e Sistemas (laboratório de dispositivos e nanoestruturas)
– CTG
Sala de aula, equipamentos multimídia da PROPESQ

01
13
12
09
01

01
13
13
01
01
01
05
04
01

Sala de aula, equipamentos multimídia da PROPESQ
Sala de aula, equipamentos multimídia do Departamento de
Antibióticos - CCB
Instalações e laboratórios

50

Instalações e laboratórios

08

Laboratório Integrado em Tecnologia de Petróleo, gás e
Biocombustível - LITPEG (CTG)
espaço físico, equipamentos, máquinas e implementos, insumos.
espaço físico, equipamentos, máquinas e implementos, insumos da
Prefeitura da Cidade Universitária e do Núcleo de Materiais
Avançados - CTG
Instalações e laboratórios

14
01

16
03
01
01
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Convênio 90/2007
Convênio 116/2007
Convênio 134/2007
CV Nº 086/2006-UFPE
FINEP Nº 01.06.0690.00
CV 123/2006-UFPE
PETROBRAS
CV ESPECÍFICO Nº 01
AO TC 0050.0022718.
06.4
Convênio 140/2006
042/07
FINEP Nº 01.07.0313.00
057/07
PETROBRAS - Convênio Especifico
nº 22 ao Termo de Cooperação nº
0050.0023462.06.4

3
3
1/3
3

Instalações e laboratórios

01

Instalações e laboratórios

01

Instalações e laboratórios

09

2

Instalações e laboratórios

01

2
2

Instalações e laboratórios

04

2

Instalações e laboratórios

04

Tipo:
(1) Ensino
(2) Pesquisa e Extensão
(3) Desenvolvimento Institucional
(4) Desenvolvimento Científico
(5) Desenvolvimento Tecnológico
Fonte: DCCAc/ PROPLAN - UFPE
Nota (*): Na maioria dos convênios os recursos são arrecadados diretamente em conta específica da FADE, não transitando os recursos pela conta única. Assim, não temos informações,
durante a execução, de quanto já foi repassado.
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12.2 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.
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 81, onde estão sendo usadas as denominações e critérios
do TCU. Os dados apresentados revelam um aumento na maioria dos indicadores de 2012 para
2013. 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
82 refletem de forma parcial o resultado do funcionamento da UFPE no período 2009-2013. Esses
indicadores, associados a alguns outros escolhidos pela instituição, retratam o desempenho
alcançado em 2013.
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 83 revelam que de 2009 para 2013 houve um decréscimo de 2,2% passando de R$
17.740,19 para R$17.341,42 por aluno e de 2012 para 2013 também houve um aumento de
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6,8%. Analisando este indicador sem considerar as despesas do HC constata-se uma
diminuição de 3,4% , passando de R$16.093,41 em 2009 para R$15.542,43 em 2013. Este
fato revela que o aumento do aluno equivalente nos últimos anos foi maior que o aumento
do custo indicando maior eficiência.
 Aluno tempo integral/professor equivalente- vinha se mantendo entre 13 e 14 nos últimos
anos, mas em 2013 passou para 19,11. Um indicador semelhante, mas calculado com uma
metodologia diferente, é um dos indicadores definidos como uma das metas do Projeto
REUNI, que estabelece para 2012 o valor de 18 aluno/professor e, no caso da UFPE esse
valor atualmente um pouco superior a 18.
 Aluno tempo integral/funcionário equivalente- o valor aumentou de 6,10 em 2012 para 8,23
em 2013. Um aumento maior ocorre ao retirar os funcionários do HU, passando de 9,82 em
2012 para 12,61 em 2013. 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 2012 para 2013 de 2,42 para 2,32 com o HU, se mantendo estável em torno de 1,5 sem
HU. Esta diminuição se deve ao fato de ter havido um pouco mais de contratação docentes
do que de técnicos no período 2012/2013.
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 2013, 66,7% dos
programas ofereceram o mestrado e doutorado e 33,3% apenas o mestrado. O conceito
CAPES médio de 4,2 no ano 2013, superior ao de 2012 que foi 4,04, é um patamar bem
razoável uma vez que os dois novos cursos de mestrado que iniciaram em 2013 receberam
conceito 3.
 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 2013, este valor
foi de 4,28 um pouco menor do que 2012. Associado a este indicador pode-se destacar que o
percentual de docentes titulados (mestres e doutores) em 2013 incluindo os professores
substitutos vem aumentando.
 Taxa de sucesso na graduação- com uma taxa de 56,46%, este indicador apresentou uma
redução em relação a 2012 pois para alguns cursos ainda não está disponível no sistema
acadêmico a informação dos concluintes em 2013.2 por conta também da greve dos

388
docentes, tendo sido usados como estimativa, para esses casos, os dados de 2012.2. A meta
da UFPE é elevar esta taxa o máximo possível vislumbrando, assim, a meta idealizada no
projeto REUNI que é de 90%.
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 1,11 em 2013, um pouco superior ao de 2012 que foi de 0,74.
 Grau de envolvimento com a pós-graduação – o valor desse indicador apresentou uma
pequena variação passando de 0,18 em 2012 para 0,19 em 2012.

Quadro 88 – Resultados dos indicadores primários – Decisão TCU n.º 408/2002
EXERCÍCIOS
INDICADORES
PRIMÁRIOS
2013(1)
2012
2011
2010(2)
Custo Corrente com HU
790.746.648,15 692.460.268,42 632.891.638,08 565.469.997,92
(Hospitais Universitários)
Custo corrente sem HU
708.714.854,01 618.991.073,47 558.825.185,21 504.091.689,66
(Hospitais Universitários)
Número de professores
2.286,00
2.261,00
2.246,00
2.106,00
equivalentes
Número de funcionários
equivalentes com HU
5.308,25
5.463,25
4.808,25
4.391,50
(Hospitais Universitários)
Número de funcionários
equivalentes sem HU
3.461,75
3.392,75
2.882,25
3.000,50
(Hospitais Universitários)
Total de alunos
regularmente matriculados
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
6.471
6.132
6.076
5.190
mestrado e de doutorado
(APG)
Alunos de residência
210
202
205
209
médica (AR)
Número de alunos da
graduação em tempo
30.305,10
20.659,28
19.499,27
19.013,20
Integral (AGTI)
Número de alunos
32.236,73
32.325,59
30.897,22
29.901,20

2009
482.870.596,34
438.046.767,24
2.006,00
4.634,75

2.828,75

24.536,50

4.958

215
16.013,03
25.951,13
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equivalentes da graduação
(AGE)
Número de alunos da pósgraduação em tempo
12.942
12.264
12.152
10.380
9.916
integral (APGTI)
Número de alunos tempo
integral de residência
420
404
410
418
430
médica (ARTI)
Ndi=Nº de alunos
3.588
3.882,00
3.733,00
3.606
2.968
diplomados
Ni=Nº de alunos
6.355
5.686,00
5.075
5.079
4.415
ingressantes
Alunos Tempo Integral
43.667,10
33.327,28
32.061,27
29.811,20
26.359,03
(AgTI + ApgTI + ArTI)
Alunos Equivalentes
45.598,73
44.993,59
43.459,22
40.699,20
36.297,13
(AgE + ApgTI + ArTI)
Fonte: DAP/ PROPLAN – UFPE
(1)Alguns concluintes de 2013.2 ainda não são conhecidos, assim, foram usados os de 2012.2, seguindo a orientação do
TCU.(refere-se aos alunos com integralização total dos créditos)
(2)Dados de 2010 corrigidos em fevereiro de 2011

Quadro 89 – Resultados dos indicadores da Decisão TCU nº 408/2002
EXERCÍCIOS
Indicadores Decisão TCU 408/2002 - P
2013(1)
2012
2011
2010(2)
2009
17.341,42
14.562,8
13.893,8 13.303,2
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
15.390,20
9
8
7
15.542,43
12.858,6
12.385,7 12.068,3
Custo corrente sem HU / Aluno Equivalente
13.757,32
1
9
6
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
19,11
14,74
14,27
14,16
13,14
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
8,23
6,10
6,67
6,79
5,69
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
12,61
9,82
11,12
9,94
9,32
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
2,32
2,42
2,14
2,09
2,31
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
1,51
1,50
1,28
1,42
1,41
Grau de Participação Estudantil (GPE)
1,11
0,74
0,73
0,74
0,65
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação
0,19
0,18
0,19
0,17
0,17
(CEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
4,20
4,04
4,13
4,17
4,19
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
4,28
4,30
4,00
4,02
3,82
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
56,46
68,27
73,56
71,00
67,23
Fonte: DAP/ PROPLAN – UFPE
(1)Alguns concluintes de 2013.2 ainda não são conhecidos, assim, foram usados os de 2012.2, seguindo a orientação do
TCU.(referem-se aos alunos com integralização total dos créditos)
(2)Dados de 2010 corrigidos em fevereiro de 2011

Quadro 90 – Evolução do custo corrente por aluno equivalente (R$ a preços de dez/2013)
Indicadores
Custo corrente c/ HU/Aluno
equivalente
Custo corrente s/ HU /Aluno
equivalente
Fonte: DAP/ PROPLAN – UFPE

2013

2012

2011

2010

2009

17.341,42 16.240,93 16.614,54 16.645,83 17.740,18
15.542,43 14.517,79 14.670,16 14.839,04 16.093,41
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Indicadores de Comparabilidade
Tem como objetivo o registro de mudanças ocorridas durante certo
tempo. Procuram demonstrar o aumento da demanda e as iniciativas
para ampliar a disponibilidade de vagas/cursos. Tais indicadores
procuram sinalizar tendências e flutuações.
Alguns indicadores que demonstram a expansão da UFPE estão apresentados no Quadro 84 e,
analisando especificamente o ano 2013 em relação ao ano de 2012, a expansão do ensino de
graduação presencial foi de 01(um) novo curso e 254 (duzentos e cinqüenta quatro) novas vagas
(em cursos novos e em cursos existentes). Quando analisamos o período 2009/2013 a expansão foi
de 14 novos cursos(16 % de aumento) e de 910 novas vagas( 15% de aumento).
Estes fatos, atrelados à expansão gradativa de matrículas noturnas de 30,2% em 2009 para 32,6%
em 2013 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 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 6,6 em 2013.

Quadro 91 – Evolução de alguns indicadores da expansão (cursos e vagas)

Indicadores

2013 2012(1) 2011

Quantidade de Cursos de graduação

Vagas no vestibular

99

98

2010

2009

96

93

85

Diurno

4.761

4.577

4.615

4.432

4.336

Noturno

2.305

2.235

2.085

2.085

1.820

Total

7.066

6.812

6.700

6.517

6.156

Inscritos no vestibular

46.398

Densidade no vestibular (insc/vagas)
% vagas noturno

53.709 40.981 44.500 37.576

6,6

7,9

6,1

6,8

6,1

32,6

32,8

31,1

32,0

30,2

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
(1)Dados de 2012 corrigidos em março de 2014

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 85 de onde
se pode destacar o aumento significativo de vagas nos cursos dos campi do interior no período
2009/2013, passando de 830 vagas, em 8 cursos, em 2009 para 1.510 vagas, em 16 cursos, em
2013.

Quadro 92 – Evolução de alguns indicadores da expansão (cursos e vagas) por Campi, UFPE 2009-2013
Campi
Capital
Interior

Recife
Caruaru-CAA

2013

2012

2011

2010

2009

Cursos

83

83

81

79

62

vagas

5.556

5.542

5.460

5.337

4.415

Cursos

10

10

10

10

5
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vagas

1.080

900

900

900

580

Cursos

6

5

5

4

3

vagas

430

370

340

280

250

Cursos

99

98

96

93

85

vagas

7.066

6.812

6.700

6.517

6.156

Vitória-CAV

Total UFPE
Fonte: DAP/ PROPLAN – UFPE

Quanto ao ensino de pós-graduação, analisando o período 2009/2013, constata-se uma grande
expansão no número de cursos e, consequentemente, na quantidade de alunos matriculados
passando de 4.958 em 2009 para 6.471 em 2012, no caso do mestrado acadêmico e doutorado
correspondente a um aumento de 31%.
12.3

Outras Informações relevantes publicadas sobre o desempenho da gestão no exercício

JANEIRO
MINISTRO DA EDUCAÇÃO E REITOR INAUGURAM INSTALAÇÕES NO CAMPUS DE
VITÓRIA
O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Anísio Brasileiro, e o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, vão inaugurar, amanhã (18), instalações para expansão e melhoria do Centro
Acadêmico de Vitória (CAV), no município de Vitória de Santo Antão. O evento também contará
com a presença do secretário de Educação Superior do MEC e ex-reitor da UFPE, Amaro Lins. A
solenidade ocorrerá às 11h30 no novo auditório do CAV e em seguida haverá o descerramento da
placa inaugural.
Nas obras, foi investido R$ 1,66 milhão, recurso oriundo do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).A biblioteca do CAV será entregue
à comunidade acadêmica depois de ser reformada e ganhar um novo espaço, passando a contar, no
total, com 528,60m² de área construída.
Também serão inaugurados um prédio de três pavimentos, sendo o térreo destinado aos vestiários
da quadra e os dois pavimentos superiores, aos gabinetes de professores, que irão dispor de 22
salas; um auditório com 146 lugares; as instalações do Núcleo de Assistência Estudantil e Apoio
Psicossocial, com dois consultórios, sala para funcionários e secretaria; e a guarita de acesso ao
centro.
HISTÓRICO – Fundado em 21 de agosto de 2006, no município de Vitória de Santo Antão (Zona
da Mata do Estado), o Centro Acadêmico de Vitória (CAV) tem caráter multidisciplinar e está
estruturado nas áreas de conhecimento da Biologia, Educação Física e Ciências do Esporte,
Enfermagem, Nutrição e Saúde Coletiva. A prefeitura do município apoiou a criação do centro
doando o terreno onde já existiam o prédio central, um bloco de salas de aula e quadra esportiva. No
final de 2011, a prefeitura doou outro terreno para expansão do campus.
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O Centro Acadêmico de Vitória tem 99 professores permanentes (aproximadamente 70% doutores
e 30% mestres), 35 substitutos ou temporários e 62 servidores técnico-administrativos. Na
graduação, o CAV conta atualmente com 1.221 alunos matriculados nos cursos de Ciências
Biológicas/Licenciatura,
Educação
Física/Licenciatura,
Educação
Física/Bacharelado,
Enfermagem/Bacharelado, Nutrição/ Bacharelado e Saúde Coletiva/Bacharelado. Já o mestrado
acadêmico na área de Saúde Humana e Meio Ambiente tem 30 alunos.
O centro tem 46 residentes em Interiorização de Atenção à Saúde (em Vitória de Santo Antão e
Garanhuns), Nutrição Clínica (no Hospital Barão de Lucena, no Recife), Nutrição (residência
profissional no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, no Recife, e no Hospital João
Murilo de Oliveira, em Vitória de Santo Antão), Enfermagem em Médico/Cirúrgica (nos Hospitais
Barão de Lucena e Getúlio Vargas, no Recife) e em Enfermagem em Trauma (no Hospital Getúlio
Vargas, no Recife).
Novas instalações:
• Reforma e ampliação da biblioteca, sendo a área reformada de 308,81 m² e construída de
219,79m² (total final da biblioteca de 528,60m²);
• Construção de um prédio de três pavimentos com área de 492m², sendo o térreo, com 165,59 m²,
destinado aos vestiários da quadra e os dois pavimentos superiores, aos gabinetes de professores,
somando 22 salas;
• Construção de auditório com 145m² (146 lugares);
• Instalações do Núcleo de Assistência Estudantil e Apoio Psicossocial, com dois consultórios, sala
para funcionários e secretaria (quatro salas com 11m² cada);
• Guarita de acesso ao CAV (21m²).
FEVEREIRO

PROPESQ LANÇA 12 EDITAIS PARA APOIO À PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO,
INOVAÇÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA UFPE
Os Editais 2013 de apoio à pesquisa, pós-graduação, inovação e iniciação científica da da UFPE
foram publicados na Seção Editais no site da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e PósGraduação (Propesq).
No total, são 12 chamadas voltadas ao apoio financeiro de grupos de pesquisa, eventos, laboratórios
e atividades de pesquisadores, docentes e estudantes de graduação e pós-graduação da UFPE
envolvidos com pesquisa científica e/ou desenvolvimento e inovação tecnológica.Confira abaixo
alguns detalhes dos editais. Para conferir as chamadas completas, clique aqui.
EDITAL BOLSA PROPESQ - Concede bolsas de mestrado acadêmico e de doutorado a partir de
recursos próprios da UFPE. A vigência dos auxílios vai até fevereiro de 2014. O prazo para
submissão
de
pedidos
termina
em
26
de
fevereiro,
próxima
terça-feira.
EDITAL BOLSA DS/CAPES COTA DA PRÓ-REITORIA – Concede bolsas de mestrado
acadêmico e de doutorado a estudantes vinculados a programas de pós-graduação ligados ao
Programa de Bolsas de Demanda Social (DS) da Capes. As bolsas são ligadas à Capes e fornecidas
à Pró-reitora para serem distribuídas de acordo com a necessidade de cada Programa, a partir de
solicitação realizada via edital. O período para solicitação do auxílio é realizado em regime de fluxo
contínuo.
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EDITAL DE APOIO A GRUPOS DE PESQUISA – Fornece apoio à consolidação de grupos de
pesquisa em áreas consideradas estratégicas para a UFPE através de recursos próprios da
Universidade. A Universidade disponibiliza o valor global de até 350 mil reais para o financiamento
das propostas. Líderes de grupos de pesquisa interessados têm até 30 de março para submeter os
pedidos.
EDITAL DE APOIO À INOVAÇÃO – Visa apoiar a consolidação de pesquisas na UFPE com
potencial para patenteamento. Serão utilizados recursos do orçamento próprio da UFPE, totalizando
o valor global de até 200 mil reais. O pesquisador da UFPE interessado tem até 18 de março de
2013 para entregar sua proposta.
EDITAL DE APOIO À MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS
MULTIUSUÁRIOS– Fornece apoio à manutenção regular ou emergencial dos equipamentos e
bens de consumo utilizados em instalações ou laboratórios multiusuários da UFPE (que atendem a
vários grupos de pesquisa, por exemplo). A data limite para submissão de propostas é 30 de março.
As propostas aprovadas serão financiadas dentro dos recursos do orçamento próprio da UFPE, no
valor global de 350 mil reais.
EDITAL DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS – Confere apoio à realização de eventos
para auxiliar docentes da UFPE a iniciarem as atividades necessárias à organização de um evento
científico no Estado. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos do orçamento da
UFPE no valor global de até 200 mil reais. As propostas devem ser submetidas até 30 de março.
EDITAL DE APOIO EVENTUAL AOS GRUPOS DE PESQUISA – Concede atendimento de
necessidades emergenciais de grupos de pesquisa da UFPE relacionadas à manutenção das
atividades de pesquisa. Os recursos utilizados são provenientes do orçamento da UFPE e
correspondem ao valor global de até R$ 320.000,0. Para submissão de propostas, conferir
calendário no edital.
EDITAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE (Pibic) – Concede
bolsas de iniciação científica a estudantes de graduação envolvidos em projetos de pesquisa sob
orientação de professor com doutorado. O prazo para submissão de propostas vai de 1º a 31 de
março.
EDITAL PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - Concede auxílio
financeiro para inscrição e apresentação de trabalhos aceitos em eventos científicos ou tecnológicos
no País e no exterior. Para submeter proposta de auxílio, ver cronograma de inscrição de acordo
com data de realização do evento.
EDITAL PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES – Financia a
publicação integral de teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação da UFPE,
com recursos da Propesq e impressão na Editora Universitária, ao custo total de até 400 mil reais. A
indicação de propostas deve ser feita até 1º de abril de 2013.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA MELHORIA QUALITATIVA DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA DA UFPE – NÚCLEO DE APOIO AO PESQUISADOR - EDITAL CUSTEIO
DE PUBLICAÇÃO - Financia custos de publicação de artigos em periódicos classificados como
A1, A2 ou B1 segundo os critérios do sistema Qualis da Capes. As solicitações de apoio serão
recebidas, em regime de fluxo contínuo, até 31 de maio. As despesas serão financiadas dentro dos
recursos do orçamento próprio da UFPE, no valor global de até 100 mil reais. Será considerada a
ordem de apresentação das solicitações até atingir o montante de recursos alocados para o edital.
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA MELHORIA QUALITATIVA DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA – NÚCLEO DE APOIO AO PESQUISADOR.
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EDITAL TRADUÇÃO DE MANUSCRITOS – Financia custos de revisão/tradução de
manuscritos para a língua inglesa, desde que submetidos para publicação em periódicos indexados e
classificados como A1, A2 e B1, segundo os critérios do sistema Qualis da Capes. As solicitações
serão recebidas, em regime de fluxo contínuo, até de 1º junho. As despesas serão financiadas dentro
dos recursos do orçamento próprio da UFPE, no valor global de 150 mil reais. Será considerada a
ordem de apresentação das solicitações até atingir o montante de recursos reservados ao edital.
UFPE INAUGURA NÚCLEO DE AUDIOVISUAL NO EDIFÍCIO DO NTVRU
Foi inaugurado na tarde dessa terça-feira (26), no edifício do Núcleo de Televisão e Rádios
Universitárias (NTVRU), o Núcleo do Audiovisual – Centro Vocacional Tecnólogico (NAV-CVT).
A cerimônia de inauguração lotou o hall de entrada do NTVRU e contou com a presença do Reitor
da UFPE, Anísio Brasileiro; do diretor do Núcleo, Luiz Lourenço dos Santos; do pró-reitor de
Extensão, Edílson Fernandes de Souza; e da coordenadora de gestão da Produção Multimídia e
Audiovisual, Jowania Rosas.
Apesar de funcionar no prédio do NTVRU, o NAV-CVT é ligado à Pró-Reitoria de Extensão
(Proext) e parceiro do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Rede Olhar Brasil, do Ministério da
Cultura. “Sendo um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, ele está em interação com as atividades do
NTVRU. Já temos planos de fazer um edital em conjunto e isso reflete a nossa preocupação de
propiciar mais possibilidades aos produtores independentes de Pernambuco”, disse Luiz Lourenço.
Para o diretor do Núcleo, a inauguração do NAV-CVT representa um passo adiante na questão da
formação de mão-de-obra especializada em audiovisual. “Nós temos um movimento muito forte em
termos de produção audiovisual, e um dos pilares desse tipo de produção é a formação de mão-deobra nesse campo”. Para Lourenço, a capacitação de profissionais resultará na criação e veiculação
de produtos audiovisuais de qualidade.
Já Edílson Fernandes acredita que a inauguração do NAV-CVT é “um passo estratégico” para
manter contato com a sociedade e, especialmente, os produtores. “O NAV é um elo significativo da
UFPE com a sociedade pernambucana através da produção de conteúdo de qualidade na mídia
televisiva – o que nós temos de melhor nesse setor.”
O núcleo conta com estúdio de treinamento, salas de treinamento para formação, coordenação,
secretaria, sala de reunião, ilha de edição, estação de áudio, estação gráfica e setor de informática.
Inicialmente, a estrutura vai atender às demandas do campus, mas, com a ampliação da base
tecnológica e estrutura física, sua área de cobertura deve ser expandida posteriormente para
Pernambuco e até mesmo outros estados.
“Nosso foco é divulgar o NAV internamente e, em seguida, trabalhar externamente, firmando
parcerias”, explica a coordenadora de Gestão da Produção Multimídia e Audiovisual, Jowania
Rosas. O espaço de prática vai atender aos alunos de cursos de graduação como Cinema e Rádio,
TV e Internet, sob a orientação da equipe técnica do NAV e da TVU, e também à comunidade em
geral. Para o futuro, o plano é ampliar os espaços para outros campi da UFPE.
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MARÇO

HC PROMOVE AULA INAUGURAL DA QUARTA TURMA DA RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL
A Coordenação do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde (PRMIS) do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco dá as boas-vindas aos novos
residentes que compõem a quarta turma do PRMIS. A aula inaugural acontece hoje (5), às 9h, no
auditório João Alfredo, na Reitoria da UFPE.
Na ocasião, haverá a presença do reitor da UFPE, Anísio Brasileiro; do pró-reitor para Assuntos de
Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco de Sousa Ramos; do diretor superintendente do HC/UFPE,
George Telles; do diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do HC/UFPE, José Ângelo Rizzo; e da
coordenadora do PRMIS do HC/UFPE, Patrícia Madruga.
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE COMEMORA 55 ANOS NESSE SÁBADO (9)
O Colégio de Aplicação da UFPE (CAp) completa 55 anos de existência e a solenidade de
comemoração será nesse sábado (9). A programação começa com a mesa de abertura, às 9h, no
auditório do Centro de Educação da Universidade. Às 9h30, debatedores participam da mesa
redonda “CAp/UFPE, 55 anos de história”. Para finalizar a programação, um coquetel cultural será
realizado às 11h no recreio coberto do colégio.
Fundado em março de 1958 para funcionar junto à Faculdade de Filosofia como um laboratório
experimental, o CAp é hoje vinculado ao Centro de Educação da Universidade. O campo de atuação
do colégio, que obteve a nota mais alta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
de todo o Brasil no ano passado, inclui a elaboração de novas técnicas pedagógicas e educacionais.
Um dos diferenciais do Aplicação é o foco no aluno e na pesquisa. Os estudantes participam de
pesquisas e de todos os eventos da escola. A política de leitura é outro diferencial. As turmas leem,
em média, dez livros por ano.
O CAp desenvolve atividades de ensino do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, com um total de
oito turmas, e da 1º a 3º série do Ensino Médio, com um total de seis turmas. No colégio há, ainda,
atendimento aos licenciados da UFPE e de outras instituições que cumprem estágio de observação e
regência de classe, projetos de pesquisa relativos ao Ensino Fundamental e Médio e atividades de
extensão.
UFPE GANHA DEZ BOLSAS NO PROGRAMA DE BOLSAS LUSO-BRASILEIRAS
SANTANDER UNIVERSIDADE

A UFPE foi contemplada com dez bolsas para alunos de graduação no Programa de Bolsas LusoBrasileiras Santander Universidades. Os interessados devem se inscrever de 22 deste mês a 24 de
maio. O programa tem como objetivo contribuir para o intercâmbio de estudantes de instituições de
ensino brasileiras e portuguesas. A viagem está prevista para setembro deste ano. Das dez bolsas
para a UFPE, três estão reservadas para alunos que satisfaçam o critério de inclusão social previsto
na Política Institucional de Inclusão Social e Desenvolvimento Regional da UFPE (ter cursado
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integralmente o Ensino Médio em estabelecimentos públicos municipais ou estaduais).
O estudante deverá fazer sua inscrição no site do Santander Universidades, concomitantemente
com a inscrição na Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFPE, no 1º andar da Reitoria. A
DRI atende das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, exceto às quintas-feiras, quando não há
atendimento ao público externo na DRI. O candidato deve apresentar histórico escolar e
aproveitamento acadêmico registrado pelo Sig@ e devidamente autenticados pela Escolaridade ou
pela Divisão do Corpo Discente; e Ficha 19 devidamente autenticada (no caso dos candidatos à
bolsa de inclusão social).
Podem concorrer estudantes de graduação que tenham ingressado mediante aprovação em
vestibular, que tenham média geral igual ou superior a 7, não tenham reprovações ou cancelamento
com ônus, tenham integralizado, no mínimo, 30% e, no máximo, 80% do currículo previsto para o
curso e não ter participado de programa de intercâmbio da UFPE, com ou sem bolsa, nem ter
participado de programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander. O aluno
pode estar matriculado em curso de qualquer um dos três campi da Universidade (Recife, Vitória
de Santo Antão e Caruaru).
Participam do programa as seguintes universidades: Universidade do Algarve, Universidade do
Porto, Universidade de Coimbra, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa,
Universidade de Aveiro, Universidade da Beira Interior, Universidade da Madeira e Instituto
Politécnico de Setubal.
A bolsa é no valor de R$ 8.905,71, equivalentes a € 3.300,00, para o semestre acadêmico, que
deverão ser administrados pelo aluno durante o período em que ele estiver no exterior. Serão
fornecidas passagens aéreas apenas pela UFPE apenas para os três estudantes mais bem colocados
na lista geral de classificação que satisfaçam aos critérios da inclusão social. Os bolsistas são
responsáveis pela obtenção e custos relativos à emissão de passaporte na Polícia Federal.
O resultado da seleção será divulgado até o dia 7 de junho, no site da DRI. O envio dos
documentos dos alunos selecionados às universidades portuguesas ocorrerá até o dia 15 de junho.
Os alunos poderão viajar no segundo semestre de 2013 ou no primeiro semestre de 2014.
A lista dos cursos contemplados com o programa está disponível no site da DRI. Podem se
candidatar alunos vinculados a cursos dos Centros de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Ciências
da Saúde (CCS), de Educação (CE), de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), de Ciências
Jurídicas (CCJ), de Artes e Comunicação (CAC), Acadêmico do Agreste (CAA) e Acadêmico de
Vitória (CAV).
MANGUE BAJA UFPE ALCANÇA 5º LUGAR GERAL NA XIX COMPETIÇÃO BAJA
SAE BRASIL-PETROBRAS

A equipe Mangue Baja da UFPE conquistou o 5º lugar geral da XIX Competição Baja SAE BrasilPetrobras, que ocorreu de 14 a 17 deste mês, em Piracicaba (SP). Participaram 82 equipes de 72
instituições de ensino superior de todo o país. Entre as universidades participantes, a UFPE ficou
em 4º lugar geral, tendo sido representada por duas equipes, a Mangue Baja 1 (Tema: Ariano
Suassuna) e Mangue Baja 2 (Tema: Chico Science), nos carros 3 e 4. A MB1 terminou a
competição na 5ª colocação e a MB2 ficou na 9ª posição geral.
“O resultado foi bastante positivo, já que enfrentamos dificuldades no decorrer da competição. Os
nossos protótipos não pontuaram em uma das principais provas do campeonato (o
Suspention&Traction, pista de obstáculos onde vence o veículo mais rápido a dar uma volta
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completa), mas mesmo assim ainda conseguimos alcançar o pódio pelo terceiro ano consecutivo”,
disse o aluno João Victor Farias Scognamiglio, um dos 26 estudantes do curso de Engenharia
Mecânica que participaram da competição. Segundo ele, o MB1 conquistou o 3º lugar em Projeto.
O professor José Laurênio Accioly Filho, um dos coordenadores do Projeto Mangue Baja UFPE,
comemorou o resultado, já que a UFPE é a única equipe no Brasil que está há 13 anos seguidos no
top 10 do campeonato nacional, tendo ficado apenas 20 pontos atrás da 3ª colocada (de um total de
1000). Participarão do Campeonato Mundial, que será realizado em Rochester, nos EUA, as equipes
das três primeiras colocadas.
Os integrantes das duas equipes são: Ailson Matoso, Alberto Lima, Alexandre Urquiza, Aloysio
Romeira, Amanda Lima, Arthur Tavares, Brice Teyou, Carlos Maurício, Cayo Santos, Dandara
Gruppe, Diego Estima, Fernando Amaral, Gabriel Diodato, Hugo Correia, Jaderson Laranjeiras,
João Victor Scognamiglio, Luiz Oliveira, Luiz Otavio Alves, Luiz Octávio, Pedro Dreyer, Rafael
Cysneiros, Rodolfo Dias, Rodrigo Oliveira, Rubem Diego, Victor Galvão e Vitor Hazin.
UFPE FIRMA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÃO CHINESA

A UFPE firmou parceria de cooperação com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Cantão, na
China. O reitor Anísio Brasileiro assinou, na manhã de quinta-feira (21), em reunião em seu
gabinete, protocolo de intenções de cooperação para que seja dado o início ao processo de
intercâmbio de alunos entre as duas universidades ainda este ano. O protocolo também prevê a
implantação de um Instituto Confúcio, que promoverá o ensino da língua chinesa, a divulgação da
cultura e da história da China e o fortalecimento do intercâmbio cultural e acadêmico entre o Brasil
e a China.
“Nós sabemos da importância da China e queremos que nossos estudantes tenham acesso à cultura e
à educação chinesa”, afirmou o reitor Anísio. A universidade de Cantão tem cursos nas áreas de
Educação, Direito, Ciências Sociais e Humanas, Tecnologia e Línguas Estrangeiras. Segundo o
professor Zhong Weihe, reitor da universidade de Cantão, Recife e Cantão são cidades amigas e
essa parceria com a UFPE irá fortalecer ainda mais esses laços. “Será muito bom receber os alunos
brasileiros na nossa universidade e enviar nossos alunos para estudarem na UFPE também, será
uma parceria maravilhosa”, pontuou o reitor de Cantão.
Além da parceria com a universidade de Cantão, já está em processo de andamento o acordo com
outra instituição chinesa, o Instituto Politécnico de Macau (IPM). O presidente da instituição, o
professor Lei Heong Iok, também esteve presente na reunião.
ABRIL
UFPE ASSINA CONVÊNIO COM A CHESF PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE
QUATRO USINAS EXPERIMENTAIS MOVIDAS A BIOGÁS
A Universidade Federal de Pernambuco assinou convênio com a Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco (Chesf) e outras instituições, como a Universidade de Pernambuco (UPE) e o Instituto de
Tecnologia Aplicada à Inovação (Itai), para desenvolver um projeto que viabilizará quatro usinas
experimentais movidas a biogás. O combustível é gerado a partir de resíduos, como lixo, fezes de
animais e sobras de processo industrial. A assinatura foi ontem (18), na sede da Chesf.
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O investimento de R$ 45 milhões, 13% bancados pelo governo do Estado e todo o restante pela
Chesf, vai cobrir o estudo de viabilidade da produção de biogás, o mapeamento dos locais para a
instalação das quatro usinas, a construção das plantas industriais, os equipamentos e a implantação
de um laboratório especializado no setor.
Das quatro usinas, duas terão como matéria-prima o lixo, uma vai usar a manipueira (um resíduo
tóxico gerado no beneficiamento da mandioca) e a outra usará vinhaça, subproduto do açúcar e
álcool. Todas essas matérias-primas serão colocadas em um biodigestor, que vai transformá-las em
biogás. Depois dessa etapa, a energia é produzida num processo térmico com a queima desse gás,
resultando em energia.
A unidade que usará manipueira como matéria-prima terá capacidade de gerar 0,2 megawatts
(MW), a de vinhaça poderá produzir 1 MW e cada uma das duas que vão gerar energia do lixo terá
capacidade para 1,2 MW. Toda a energia é suficiente para abastecer cerca de 20 mil residências de
classe média baixa. O projeto inteiro será concluído em 36 meses.
COM NOVAS
ATIVIDADES

INSTALAÇÕES,

LIKA

COMEMORA

AMANHÃ

27

ANOS

DE

Com a inauguração de novas instalações, o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika)
comemora, amanhã (26), seu 27º ano de atividades. As construções contemplam setores de rede e
telefonia, financeiro e de comunicação, nova diretoria, secretaria e gabinete da pós-graduação e
quatro novas salas – duas para professores, uma para aula e outra para reunião com
videoconferência.
Segundo o diretor do Lika, professor José Luiz Filho, o investimento para as obras e aquisição de
equipamentos foi R$ 1,2 milhão e os recursos foram provenientes da Finep, UFPE e emendas
parlamentares, com o apoio dos deputados Ana Arraes, Inocêncio Oliveira e Silvio Costa. A
inauguração ocorrerá às 16h, com a presença do reitor Anísio Brasileiro.

12 TESES E DISSERTAÇÕES RECEBERÃO APOIO DA UFPE PARA PUBLICAÇÃO EM
LIVRO

A Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE (Propesq) divulgou a lista de
teses e dissertações que receberão apoio da Universidade para sua publicação integral pela Editora
Universitária. A iniciativa tem como objetivo publicar como livros trabalhos defendidos em
programas de pós-graduação da UFPE para a formação de um acervo permanente das produções
científicas da Universidade. Os trabalhos aprovados para publicação serão publicados em formato
impresso e/ou em formato e-book. Os recursos para a publicação são oriundos da Propesq.
As teses ou dissertações escolhidas foram submetidas ao Edital de Publicação de Teses e
Dissertações 2013 da Propesq e defendidas em programas de pós-graduação stricto sensu da UFPE
ou fora da Universidade em regime de cotutela. A comissão avaliadora selecionou 12 trabalhos para
publicação, sendo três teses e nove dissertações.
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MAIO

HC OFERECE CIRURGIAS PARA TRATAMENTO DE DOR E DOENÇA DE
PARKINSON

O Hospital das Clínicas da UFPE, através do Serviço de Neurocirurgia, já está oferecendo as
cirurgias de alta complexidade para tratamento de dor e doença de Parkinson. Os procedimentos
passaram a integrar o rol de atividades do ambulatório e até o momento, já foram feitas seis
cirurgias de dor e três de Parkinson.
O chefe do Serviço de Neurocirurgia do HC, responsável pelos procedimentos, Antônio Marco de
Albuquerque, afirmou que os resultados conquistados em tais cirurgias foram excelentes, sendo
fruto de um trabalho de equipe, formado por diversos profissionais de saúde. Na intervenção de
Parkinson, a equipe contou com a parceria do neurologista do HC Andore Asano e do Programa
Pró-Parkinson. “É de grande importância para o HC/UFPE ser credenciado para realização de tais
cirurgias. O hospital passa a oferecer um serviço diferenciado e de alta complexidade, aliviando o
sofrimento e melhorando a qualidade de vida destes pacientes”, afirmou o médico.
As cirurgias de Parkinson e de dor possuem procedimentos distintos. Na primeira, é feita uma
estimulação cerebral e a operação dura de três a quatro horas. Na segunda, é feito um estímulo na
médula espinhal e o procedimento tem duração de cerca de uma hora e meia. “Os pacientes que
podem se submeter à cirurgia de Parkinson são aqueles que têm efeitos secundários aos
medicamentos, que são geralmente movimentos anormais, distonias e contrações dolorosas”,
explicou o médico Antônio Marco.
Ele acrescentou que os pacientes com dor são aqueles que possuem uma dor crônica, resistindo ao
tratamento com morfínicos, antidepressivos, anticonvulsivantes, fisioterapia e hidroterapia. O
neurocirurgião ainda afirmou que estes novos procedimentos engrandecem a estima dos
profissionais que formam o HC/UFPE, em especial, os do serviço de Neurocirurgia e de
Neurologia. “Além de que, com estas técnicas, estamos beneficiando bastante os pacientes da rede
pública de saúde que buscam um atendimento diferenciado no HC”, disse.
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DEBATE NA UFPE

Amanhã (26) e quinta-feira (27), a UFPE e a Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
promovem o I Fórum sobre Adequações à Política Nacional de Resíduos Sólidos em Instituições
Públicas de Ensino Superior de Pernambuco, com o objetivo de discutir a implantação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (12.305/2010) na UFPE, UFRPE, Univasf, Universidade de
Pernambuco, Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), IFPE e CPqAM. O evento acontecerá
no auditório professor Paulo Rosas, da Adufepe, no Campus Recife da UFPE, tendo início às 14h
de amanhã. Os organizadores do evento destacam que a programação está mantida mesmo com a
realização do jogo do Brasil na tarde desta quarta-feira.
Serão criados, a partir do evento, Grupos de Trabalho Temáticos para elaborar as ações necessárias
à implantação de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em cada campus. Será
formalizado um acordo setorial entre as instituições, finalizando com a assinatura de um Termo de
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Adesão entre seus representantes e dos órgãos fiscalizadores (Ministério Público e CPRH) e de
financiamento (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – Facepe).
O público-alvo são professores, técnicos, alunos e usuários das unidades acadêmicas e
administrativas das instituições de ensino superior públicas do Estado. As inscrições serão gratuitas,
limitadas a 150 inscrições, devendo ser feitas no site do evento, onde está disponível a ficha de
inscrição. Esta deve ser enviada preenchida para o e-mail 1fogere@gmail.com.
Na programação de amanhã (26), constam palestras da secretária de Meio Ambiente do Recife,
Cida Pedrosa, às 16h; do secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sérgio Xavier,
às 16h45. No dia 27, das 8h30 às 12h, será realizada mesa-redonda sobre o tema Gerenciamento de
Resíduos em Expansão, com os professores Rômulo Menezes (UFPE), Karine Magalhães (UFRPE)
e Múcio Banja (UPE); com representantes do Itep (engenheiro Fernando Gomes Monteiro Neto), do
CPqAM (Janaína Miranda), e da Univasf e do IFPE. À tarde, haverá mesa-redonda sobre o tema
Desafios para os Programas de Gerenciamento de Resíduos, com representantes do Ministério
Público, Facepe e da CPRH (Waldecy Farias).
GRUPO DE ROBÓTICA DA UFPE PARTICIPA DA 9ª EDIÇÃO DO WINTER
CHALLENGE

O grupo de robótica Maracatronics do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE irá
participar, entre os dias 7 e 9 de julho, da 9ª edição do Winter Challenge, competição nacional
organizada pela Robocore. Durante o evento, serão cinco modalidades de competição: combate de
robôs, sumô de robôs, seguidor de linha, hockey e trekking. Os 11 alunos da Universidade que
participarão do evento irão concorrer com quatro robôs para a categoria combate de robôs. A 9ª
edição do Winter Challenge será no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul.
Criado em junho de 2012, como um projeto de extensão, o grupo Maracatronics é formado por 15
estudantes de Engenharia Mecânica da UFPE. “O projeto é multidisciplinar e faz com que os alunos
tenham, além do aprendizado técnico, noções de gestão de projetos, trabalho em equipe,
gerenciamento de recursos, orçamentos e prazos”, explicou o professor André Murilo Pinto, que
coordena a iniciativa. Focado no desenvolvimento de projetos em robótica, o carro chefe do grupo é
o combate de robôs, mas, de acordo com o professor, o objetivo é investir também em robôs
autônomos.
O Winter Challenge não é a primeira competição que o grupo experimentará. No início do mês de
junho, os estudantes do Maracatronics participaram da sua primeira competição regional, a Recbotz
Zero, organizada pela UPE, e venceu nas duas categorias: a principal, que foi o combate de robôs de
pequeno porte e a categoria de seguidor de linha, onde o robô deve seguir uma trajetória
predeterminada no menor tempo. Na categoria principal, o grupo competiu com dois robôs, um foi
o campeão e o outro, o segundo lugar.
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JULHO
UFPE RECEBE MAIOR EVENTO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DAS ÁREAS DE
INFORMAÇÃO
Maior evento de estudantes das áreas de informação que ocorre no Brasil, o XXXVI Encontro
Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da
Informação (ENEBD) acontece de 14 a 20 de julho no Recife. O encontro é organizado por alunos
de Biblioteconomia e Gestão da Informação da UFPE.
Com periodicidade anual, o ENEBD busca promover interação acadêmica, política e cultural dos
estudantes da área. Outros objetivos são promover uma avaliação crítica dos cursos frente ao
mercado de trabalho e discutir realizações e realidades socioeconômicas dos cursos no Brasil. Saiba
mais no site do evento e na fanpage do Facebook.
Com o tema “Ciência da Informação: uma ferramenta de construção social?”, o evento inclui quatro
grupos temáticos: “Estudos epistemológicos da Ciência da Informação”, “Sociedade da
informação”, “Informação e inovação” e “Formação acadêmica e representatividade”. Confira
no site do evento a lista dos trabalhos aprovados.
COLAÇÃO DE GRAU DE MESTRES E DOUTORES DA UFPE SERÁ AMANHÃ (11)
A Universidade realiza sua Colação de Grau Conjunta de Mestres e Doutores amanhã (11), às 15h,
no Teatro da UFPE, que fica no Centro de Convenções da Universidade. Recebem o grau, na
ocasião, 770 alunos oriundos de 63 programas de pós-graduação ligados a todos os 12 centros
acadêmicos da UFPE, sendo 608 deles mestrandos e 162 doutorandos. O destaque é para os campi
do interior: o Centro Acadêmico de Vitória (CAV) forma sete mestres pelo Programa de PósGraduação em Saúde Humana e Meio Ambiente e o Centro Acadêmico do Agreste (CAA), mais
sete mestres pelo Programa de Pós-Graduação em Economia.
O reitor Anísio Brasileiro e o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco Ramos, vão estar
presentes para compor a mesa da cerimônia e conceder o grau à mestranda Macelani Renata
Ferreira da Conceição, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, na representação de
todos os mestres, e à doutoranda Flávia Veloso Costa Souza, do Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Computação, na representação de todos os doutores.
Para proferir o discurso panegírico, a instituição convidou o diretor-presidente da Refinaria Abreu e
Lima, Marcelino Guedes Ferreira Mosqueira Gomes. Durante a cerimônia, também será dada a
palavra a Adelson Santos da Silva, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Economia do
CAA, que falará como orador da turma. O coral de trombones da UFPE fará a abertura musical da
cerimônia.
UFPE REALIZA VESTIBULAR PARA 711 VAGAS EM CINCO GRADUAÇÕES NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA
A UFPE realiza Vestibular 2013.2 para cinco cursos de graduação na modalidade a distância, com
um total de 711 vagas, sendo 483 para livre concorrência, 78 para cotas sociais e 150 para o Parfor
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– exclusivas para professores que atuam na rede pública de ensino. Os cursos de Bacharelado em
Ciências Contábeis e de Licenciatura em Geografia estão sendo ofertados pela primeira vez. As
inscrições serão realizadas a partir das 18h de hoje (10) até as 18h do dia 21 deste mês, no site
da Covest/Copset. O processo seletivo tem supervisão da Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos
(Proacad).
São oferecidas vagas para as seguintes graduações: Bacharelado em Ciências Contábeis – 100
vagas, sendo 86 para livre concorrência e 14 para cotas; Licenciatura em Geografia – 250 vagas,
sendo 86 para livre concorrência, 14 para cotas e 150 para o Parfor; Licenciatura em Letras –
Língua Espanhola – 173 vagas, sendo 149 para livre concorrência e 24 para cotas; Licenciatura em
Letras – Língua Portuguesa – 125 vagas, sendo 107 para livre concorrência e 18 para cotas; e
Licenciatura em Matemática – 63 vagas, sendo 55 para livre concorrência e oito para cotas.
Os Polos de Apoio Presencial da UAB estão localizados nas cidades de Cabaceiras/PB, Carpina/PE,
Maragogi/AL, Palmares/PE, Santa Cruz do Capibaribe/PE, Tabira/PE e Trindade/PE.
A taxa de inscrição custa R$ 90,00 e o pagamento deve ser feito mediante quitação da Guia de
Recolhimento da União (GRU), em qualquer agência do Banco do Brasil, conforme instruções do
Manual do Candidato. Para solicitar a isenção do pagamento, o candidato deverá acessar o site da
Covest/Copset, hoje (10), amanhã (11) e sexta-feira (12), e seguir as normas estabelecidas para o
procedimento.
O processo seletivo será realizado em uma única etapa, com provas a serem realizadas no dia 11 de
agosto, das 13h às 18h. Todos os candidatos serão submetidos a sete provas, de acordo com o curso
escolhido na inscrição. O edital e demais documentos referentes à seleção estão disponíveis nos
sites da Covest/Copset e Coordenação de Educação a Distância (Cead).
REMANEJAMENTO – Na hipótese de candidatos classificados não comparecerem à matrícula no
prazo fixado no Edital de Matrícula ou não apresentarem a documentação exigida, no ato da
matrícula, ou no caso de surgimento de vagas em decorrência de desistência de matrículas já
efetuadas, haverá novas chamadas de candidatos aprovadas e ainda não classificados para ocupação
destas vagas.
MATRÍCULA – A matrícula dos candidatos classificados será realizada pela Divisão de Corpo
Discente da UFPE e será efetuada, exclusivamente, nos dias, horários e locais previstos no Edital de
Matrícula – a ser divulgado das dependências e no site da Covest/Copset.
COM NOVO CONCEITO, BIBLIOTECA CENTRAL É REINAUGURADA NA QUINTAFEIRA (18)
Auditórios, salas para pesquisa, espaços expositivos, acervo de e-books e o Memorial Denis
Bernardes estão entre as novidades da Biblioteca Central (BC) da Universidade Federal de
Pernambuco. A reforma do espaço, que será reinaugurado às 16h desta quinta-feira (18), promoveu
não só melhorias na infraestrutura do prédio, mas trouxe, principalmente, um novo conceito para a
BC. “A ideia é que a biblioteca passe a ser um centro de debates, de produção, e não apenas de
guarda do conhecimento”, explica o diretor de Comunicação da Secretaria de Gestão da Informação
e Comunicação (SeGIC) da UFPE, o professor Paulo Cunha.“Queremos que ela seja um importante
espaço de convivência para os estudantes, técnicos administrativos e professores da instituição”,
destaca o reitor Anísio Brasileiro.
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Foto:Passarinho

São quatro novos auditórios providos com modernos equipamentos de projeção; um acervo de 100
mil e-books, o que representa um dos maiores do tipo disponibilizados por uma biblioteca
universitária no país; 12 salas para pesquisa em grupo; três espaços expositivos e o Memorial Denis
Bernardes, que abriga uma coleção de 100 mil documentos históricos. “Este conceito cultural é
voltado para a integração da comunidade universitária e para o fortalecimento da cidadania dos
estudantes”, afirma o reitor.
As áreas de administração e de atendimento aos usuários da Biblioteca Central também foram
reestruturadas e vão abrigar as unidades da gestão voltadas para a inovação: a SeGIC, o Laboratório
do Conhecimento Liber, o Instituto Futuro e a Diretoria de Relações Internacionais (DRI). Segundo
Anísio Brasileiro, a DRI manterá na Reitoria apenas a parte administrativa. Na BC, funcionará, até
o fim do ano, uma unidade da Cooperação Internacional para atender os estudantes, onde eles
poderão obter informações e fazer inscrição nos programas de intercâmbio. “A qualidade que
estamos dando à Biblioteca Central é o modelo que queremos para toda a UFPE”, defende o reitor.
Foto: Passarinho

ATENDIMENTO – O investimento total, incluindo a obra e as aquisições, ficou em R$
2.264.278,30, segundo o diretor do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade, Elilson Góis.
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“Esta é uma fase de mudança de paradigma e também de postura dos bibliotecários, pois
começamos a nos antecipar aos usuários que buscam agora não só mais o ‘livro’, mas a interação de
um equipamento comunitário integrado com o mundo em que vivemos”, afirma. Já a partir de
segunda-feira (22), a BC voltará a funcionar normalmente, ficando aberta ao público em geral das
8h às 21h de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Apenas o empréstimo do acervo é limitado aos
membros da comunidade acadêmica da UFPE. A direção da BC ainda vai definir o horário de
funcionamento nos fins de semana.
INAUGURAÇÃO – Na reabertura, quinta-feira (18), haverá uma exposição sobre a história do
Recife, organizada pela Rede Memorial de Pernambuco; a mostra "nacasadosoutros", com
fotografias das jornalistas HéliaScheppa (fotógrafa) e Fabiana Moraes (repórter), ambas do Jornal
do Commercio; e uma exposição sobre a construção do campus da UFPE.
Foto: Paulo Cunha

Será inaugurado, também, o Memorial Denis Bernardes, homenageando um dos mais importantes
pesquisadores da memória da UFPE, recentemente falecido. O lugar abrigará uma coleção de 100
mil documentos históricos, entre eles: documentos da Faculdade de Medicina e da Escola de Belas
Artes; a correspondência do conselheiro da Princesa Isabel, João Alfredo; a coleção de fotografias
da Assessoria de Comunicação da UFPE; vídeos e filmes da TV Universitária; discos de vinil do
acervo da Rádio Universitária; e documentos do Padre Daniel Lima, entre outros. Segundo Paulo
Cunha, todo o acervo está sendo restaurado materialmente e digitalizado para posterior
disponibilização online.
SBPC JOVEM QUER DESPERTAR O INTERESSE DOS JOVENS PELA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Oficinas, palestras, rodas de conversas e apresentações culturais serão algumas das atividades da
SBPC Jovem, evento que ocorrerá durante a 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, de 21 a 26 deste mês, na UFPE. Também fará parte da programação a Feira
SBPC Jovem, para a qual foram selecionados 50 trabalhos científicos, entre os enviados por
estudantes e professores do ensino básico de todo o Brasil.
Segundo o professor Antonio Carlos Pavão, da UFPE e coordenador da SBPC Jovem, a
programação deste ano conta com diversas ações voltadas para estudantes. “As atrações têm como
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objetivo despertar o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia”, disse. “Entre as atividades,
estarão 14 salas com temáticas, planetário, o Circo da Ciência – um projeto que faz parte da
Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC), uma tenda com exposições de 25
de centros de ciências do país –, além de duas exposições intituladas ‘História Química da
Humanidade’ e ‘Caravana dos Notáveis Cientistas Pernambucanos’ e muito mais.”
Assim, como em outras edições, a programação da SBPC Jovem tem como objetivo oferecer
oportunidade para que os jovens vivenciem diferentes experiências. “Haverá muitas atividades
interativas, nas quais os jovens poderão participar de experimentos práticos”, disse. “Isso é muito
importante, porque pode incentivar os jovens a se tornarem futuros cientistas.”
SBPC MIRIM – Dentro da programação da SBPC Jovem haverá a SBPC Mirim, que será um dos
destaques da reunião. O objetivo deste evento é ampliar o interesse das crianças pelo conhecimento
científico e estimular seu gosto pela ciência. Entre as atividades estarão oficinas, contação de
histórias, apresentações teatrais e atividades de iniciação científica.
Segundo Pavão, o projeto surgiu porque foi percebido um número crescente deste público nas
reuniões anteriores. “Temos observado que o número de crianças visitantes tem aumentado nas
atividades da SBPC Jovem”, explicou. “Por isso resolvemos desenvolver atividades específicas para
eles, como, por exemplo, um espaço para contação de histórias, um palco para apresentações
teatrais, além das oficinas interativas.”
A ideia da SBPC Mirim é envolver estudantes da educação infantil na discussão de temas
científicos e culturais. “Queremos oferecer um espaço para as crianças lidarem com a metodologia
científica, desenvolvendo experimentos e refletindo sobre a produção do conhecimento”, explicou
Pavão.
65ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC TERÁ INÍCIO NESTE DOMINGO (21) NA UFPE
Começa neste domingo (21), às 19h, a 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), que será realizada no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), até o dia 26 deste mês, abordando o tema "Ciência para o novo Brasil". A abertura ocorrerá
no Teatro da UFPE. Este ano, a reunião homenageará a arqueóloga Niéde Guidón, que atua como
professora visitante da UFPE, e o linguista Luiz Antonio Marcuschi, um dos primeiros docentes do
Programa de Pós-Graduação em Letras (Linguística) da Universidade.
A 65ª Reunião Anual da SBPC vai oferecer 266 atividades, com a participação de pesquisadores
renomados do Brasil e exterior, e gestores do sistema estadual e nacional de C&T. Haverá 82
conferências, 87 mesas-redondas, 60 minicursos, 16 encontros, nove sessões especiais, seis
simpósios e seis assembleias.
A programação da 65ª Reunião Anual da SBPC foi preparada com o objetivo de levar aos
participantes um panorama amplo do que melhor se faz em ciência hoje no Brasil. Entre os temas
que serão debatidos nas conferências, mesas-redondas e simpósios estão, por exemplo:Educação,
ciência e tecnologia - são pilares para a inovação; Agricultura Brasileira: 40 anos de contribuição da
Embrapa; Impactos das células-tronco no tratamento da insuficiência renal aguda; Amazônia Azul A governança necessária; Novas oportunidades para a inovação em fármacos; Sistema nacional de
ciência, tecnologia e inovação: trajetória recente e novos desafios; e Impacto e avaliação da
pesquisa.

406
Entre os participantes estará o pesquisador alemão UlrichGlasmacher, da Universidade de
Heidelberg, uma instituição pública que é uma das mais importantes universidades da Alemanha.
Ele irá proferir, no dia 23/06, a conferência “Climatechange: geologicaland social properties”.
O evento tem como um de seus objetivos principais popularizar e valorizar a produção científica
nacional e inseri-la no cotidiano dos cidadãos. Também a exemplo dos eventos anteriores, a 65ª
Reunião Anual será um importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas
do conhecimento e um espaço de debates de políticas públicas para a ciência e tecnologia.
Serão realizadas também a SBPC Jovem, a SBPC Cultural, a ExpoT&C e a SBPC Mirim. A SBPC
Jovem teve sua primeira edição em 2003, também no Recife, durante a 55ª Reunião Anual. Trata-se
de um evento com atividades que visam despertar o interesse dos jovens pela ciência e tecnologia.
Na SBPC Cultural serão realizadas diversas atividades culturais com foco na tradição regional.
A ExpoT&C, por sua vez, é uma mostra de ciência, tecnologia e inovação (C,T&I) que reunirá
centenas de expositores, como universidades, institutos de pesquisa, agências de fomento, entidades
governamentais e outras organizações interessadas em apresentar novas tecnologias, produtos e
serviços. O evento contará com pavilhões climatizados onde ficarão abrigados os estandes dos
expositores.
A novidade da 65ª Reunião Anual é a SBPC Mirim, um espaço para a realização de oficinas,
contação de histórias e atividades de iniciação à pesquisa, só para crianças.
HOMENAGEADOS – Niéde Guidón possui graduação em História Natural pela Universidade de
São Paulo(1959), especialização em Arqueologia Pré-Histórica pela Université ParisSorbonne(1962), doutorado em Pré História pela Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne(1975) e
pós-doutorado pela Université de Paris I(1984). Além de diretora-presidente da Fundação Museu do
Homem Americano, na Serra da Capivara, no Piauí, continua atuando como pesquisadora em
Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Pré-Histórica, área em que atua também como professora
visitante da UFPE.
Já o professor Luiz Antonio Marcuschi, que introduziu os estudos em Linguística Textual e Análise
da Conversação no país, foi um dos primeiros a se debruçar sobre questões da relação fala/escrita,
dos gêneros textuais e do hipertexto. É um dos fundadores da Asociación Latinoamericana de
Estudios del Discurso e fundador do Núcleo de Estudos da Língua Falada e Escrita
(NELFE/UFPE). Possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul(1968), doutorado em Letras pela Universitat Erlangen-Nurnberg / FriedrichAlexander (1976) e pós-doutorado pela Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1988). Ao se
aposentar da UFPE, era professor titular, atuando na área de Linguística, com ênfase em Teoria e
Análise Linguística.
SESSÃO DE PÔSTERES REÚNE 4.745 TRABALHOS CIENTÍFICOS
O Centro de Convenções da UFPE foi o lugar escolhido para sediar a Sessão de Pôsteres da 65ª
Reunião Anual da SBPC, que ocorre de hoje (22) até a sexta-feira (26), reunindo 4.745 trabalhos
aceitos. A exposição ocorre das 13h às 15h. São3.773trabalhos relativos a pesquisas científicas,
experiências e/ou práticas de ensino-aprendizagem e relatos de caso ou experiências, submetidos
por estudantes de graduação ou pós-graduação, professores de ensino superior, pesquisadores,
profissionais e professores de ensino básico e/ou profissionalizante.
Também estão expostos 697trabalhos encaminhados por 52 instituições para a Jornada Nacional de
Iniciação Científica, atividade destinada à integração dos jovens cientistas de todo o Brasil. Os
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trabalhos programados estão identificados pela sigla “JNIC”, após o número do pôster. Outros
275trabalhos submetidos por estudantes do ensino médio ou profissionalizante foram aceitos para
apresentação. Os trabalhos programados estão identificados pela sigla “EMT”, após o número do
pôster.
Ao todo, foram submetidos à avaliação da Comissão de Avaliação 5.142 trabalhos. Os resumos dos
trabalhos apresentados nas sessões de pôsteres serão publicados em livro eletrônico, no site da
SBPC, a partir de outubro deste ano. Os trabalhos são nas seguintes áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes, Letras e Linguística.-->
UFPE E COMPESA FIRMAM CONVÊNIO PARA ELABORAÇÃO DE MANUAL DE
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
A fim de formalizar a relação de parceria e troca de conhecimentos entre o curso de Ciências
Contábeis da UFPE e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o reitor Anísio
Brasileiro e o presidente da companhia, Roberto Cavalcanti Tavares, assinaram ontem (23), no
gabinete da Reitoria, convênio que visa aperfeiçoar a área contábil da empresa de saneamento. O
documento define como objetivo da relação a execução de projetos de pesquisa e a promoção de
ações estruturantes para implantação de um sistema de apuração de custos e elaboração de manual
de procedimentos para adoção de normas internacionais de contabilidade.
Na solenidade, o reitor destacou a importância de a academia oferecer aos alunos a possibilidade de
aplicar seus conhecimentos. “As ciências aplicadas têm muito a contribuir com o aperfeiçoamento
dos processos das empresas e, neste caso, que envolve duas entidades públicas, cumpre ainda
melhor o seu papel de prestação do serviço à sociedade”, afirmou. Para o presidente da Compesa, a
empresa cresce com essa parceria. “O Governo também tem o compromisso com a eficiência”,
disse.
Responsáveis pelo intercâmbio entre o curso de Ciências Contábeis e a Compesa, os professores
Marco Túlio e Umbelina Cravo Teixeira Lagioia Torres (coordenadores do projeto pela UFPE) e
Jerônymo Libonati (diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA) ressaltaram o ganho
dos alunos com a oportunidade de aplicação do conhecimento recebido na sala de aula. “Conhecer a
realidade de perto é muito mais rico no processo de aprendizado. Os olhos dos alunos brilham
quando oferecemos um exemplo concreto de aplicação da teoria”, afirma Umbelina.
Um dos beneficiados por esse troca de conhecimento, o mestrando Davi Jonatas Cunha Araújo
atestou que “a relação entre a academia e a prática promove o crescimento acadêmico e também
profissional dos estudantes”. O convênio, que envolve professores e alunos da graduação e da pósgraduação do curso de Ciência Contábeis, tem vigência até novembro de 2014.
REITOR APRESENTA AO MINISTRO PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE PARQUE
TECNOLÓGICO DA UFPE
O reitor Anísio Brasileiro apresentou hoje (25) ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), Marco Antonio Raupp, a ideia de criar um parque tecnológico da UFPE reunindo cinco
grandes institutos de pesquisa existentes e em implantação na Universidade. O encontro ocorreu no
Gabinete do Reitor.
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A proposta, em estudo na UFPE, é reunir, sob uma denominação jurídica específica, o Instituto
Nacional de Tecnologias em União e Revestimento de Materiais (INTM), o Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia de Inovação Farmacêutica (INCT-IF), o Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asami (Lika), o Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental (Ceerma) e o
Laboratório Integrado de Tecnologia em Petróleo, Gás e Biocombustíveis, os dois últimos com
recursos da Petrobras.
“Estes institutos precisam estar antenados com as demandas das empresas”, afirmou o reitor,
destacando que a ideia é instalar o parque no Campus Recife da Universidade ou em outro local do
entorno, mediante parceria com o Governo do Estado ou com outras instituições.
O ministro mostrou-se entusiasmado com a proposta, chamada de “música para meus ouvidos”.
“Sou um defensor dos parques tecnológicos”, disse ele, lembrando o lançamento de editais
específicos para o financiamento de parques tecnológicos e de incubadoras de empresas, há pouco
tempo, ampliando os recursos para este setor.
Sobre o formato jurídico para este novo empreendimento da UFPE, o ministro mencionou a
implantação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), organismo criado
recentemente pelo governo federal para dar apoio a projetos entre empresas nacionais e instituições
de pesquisa, incentivando a inovação e a competitividade da indústria nacional. Ele disse que a
nova instituição poderá ser uma organização social ou ter outra personalidade jurídica que possa
negociar diretamente com as empresas sem as amarras, hoje existentes, das universidades públicas e
de suas fundações de apoio.
O diretor de Relações Institucionais da UFPE, professor Ivaldo Pontes, lembrou que o Coppe/UFRJ
– Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – está criando um instituto de inovação para atender às demandas das
empresas. O professor Edmilson Lima, ex-diretor do Centro de Tecnologias e Geociências (CTG)
da Universidade, destacou o ambiente bastante favorável hoje na área de Engenharia. “Em 2008,
apenas 20% dos alunos ingressantes chegavam a terminar o curso. Hoje, este percentual chega a
50%, com um nível excelente dos alunos”, disse ele, enfatizando a ampliação de cursos e de vagas
nesta área, além do crescimento no número de professores e de alunos, reforçando o ensino e a
pesquisa.
Também estavam presentes à reunião o vice-reitor Silvio Romero Marques, o pró-reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação, Francisco Ramos, e a presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
UFPE, Suzana Montenegro.
ARTICULAÇÃO – O ministro Marco Antonio Raupp recebeu, antes da reunião com a equipe da
UFPE, reitores e representantes de outras instituições de ensino superior do Estado, quando
conversaram sobre financiamento à pesquisa e à inovação nas universidades. Participaram do
encontro os reitores Carlos Calado, da Universidade de Pernambuco (UPE); o reitor da
Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), padre Pedro Rubens; o vice-reitor da Universidade
Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Túlio Leite; e a pró-reitora de Pesquisa e PósGraduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Madalena Guerra.
Raupp destacou que é preciso criar um novo marco legal para que as áreas de pesquisa das
instituições possam adquirir equipamentos e insumos “sem as atuais amarras da Lei 8.666 (Lei das
Licitações)”. “As atividades de pesquisa científica e tecnológica precisam ser tratadas de forma
diferente”, afirmou.
Carlos Calado (UPE) aproveitou o encontro para convidar o ministro para a inauguração, em
agosto, do Instituto de Inovação que a UPE está instalando. Já o reitor da Unicap, padre Pedro
Rubens, que é presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas, disse que as
universidades chamadas comunitárias (privadas sem fins lucrativos) deveriam ser atendidas, no que
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se refere a financiamento de pesquisa, por meio de editais específicos, não disputando recursos com
as instituições públicas.
A pró-reitora Madalena Guerra (UFRPE) abordou as ações da Renorbio (Rede Nordeste de
Biotecnologia), que oferece doutorado em Biotecnologia. O vice-reitor Túlio Leite (Univasf) fez um
relato sobre a sua instituição e as ações voltadas para a inovação e a interação com empresas do
Vale do São Francisco.
Em função das demandas e propostas apresentadas pelos participantes, o reitor Anísio Brasileiro
propôs um encontro, em agosto, para discussão de temas comuns e que possam ser desenvolvidos
de forma integrada, para posterior apresentação ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI).
NOVAS INSTALAÇÕES DA PROAES ACOLHEM MELHOR OS ALUNOS DA UFPE
Com cerimônia de descerramento de placa, o reitor da UFPE inaugurou hoje (30) a nova sede da
Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), que passa a funcionar em prédio anexo à Reitoria,
com maiores e melhores instalações. Antes, o pró-reitor da pasta, professor Claudio Heliomar
Vicente da Silva, explanou aos coordenadores de curso as atividades da Proaes e defendeu mais
proximidade entres essas instâncias e a pró-reitoria, que foi criada em 2011 e estava lotada nas
antigas instalações da Diretoria de Assistência Estudantil (DAE), da Pró-Reitoria de Assuntos
Acadêmicos (Proacad).
“Este momento em que a Proaes amplia sua capacidade de atendimento é de muita satisfação para a
comunidade acadêmica e reforça a ideia-força da gestão, que é a da excelência acadêmica”, afirmou
o reitor Anísio Brasileiro, que foi beneficiado pela assistência estudantil quando ingressou como
aluno na UFPE em 1973. Já Claudio Heliomar destacou que o compromisso da Universidade é
“atuar na coletividade da gestão com foco no estudante”.
Segundo a professora Ana Cabral, pró-reitora para Assuntos Acadêmicos, de onde “emancipou-se”
a Proaes, a UFPE está se preparando para o momento em que 50% dos seus alunos sejam cotistas e,
portanto, aumentará o número de discentes em situação de vulnerabilidade financeira. “Essa
qualificação da Proaes atende a essa realidade”, atestou. Já Maicon Vasconcelos, mestrando em
História e membro do diretório acadêmico do curso, que compareceu ao evento como representante
do Diretório Central dos Estudantes (DCE), apontou como demanda o apoio por parte da Proaes às
iniciativas culturais dos estudante.
A nova sede da Proaes conta com recepção, três salas para atendimento aos estudantes pelo serviço
social, duas salas de psicologia, diretorias, gabinete do pró-reitor, secretaria, coordenação
administrativa, coordenação financeira, área de compras e infraestrutura, copa, WC e almoxarifado.
A Proaes, responsável pela gestão do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) na
UFPE, tem a missão de 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 e contribuindo
democraticamente para a promoção da inclusão social pela educação.
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CONVÊNIO ENTRE UFPE E SDS/PE IRÁ GARANTIR NOVAS AÇÕES DE SEGURANÇA
NA UFPE
O policiamento no Campus Recife da UFPE será reforçado; as câmeras de monitoramento serão
interligadas às do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods); a Universidade
oferecerá um curso de extensão universitária em Análise de Inteligência e Análise Criminal, para as
Polícias Militar e Civil de Pernambuco; e os bombeiros vão capacitar os seguranças da UFPE para a
formação de uma brigada de incêndio na Instituição. As ações foram discutidas durante reunião
entre o reitor Anísio Brasileiro e a diretoria da Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS/PE), na
última segunda-feira (29), na qual foi aprovado um protocolo de intenção entre as instituições. A
ideia é que, até outubro deste ano, essas e outras ações de segurança sejam colocadas em prática em
parceria entre a UFPE e a SDS/PE.
“Será assinado um convênio entre a Universidade e a SDS para que a parceria seja firmada. Mesmo
assim, o curso de extensão, a capacitação da brigada de incêndio, integração das câmeras e o
reforço do policiamento no Campus serão ações imediatas”, explicou o Superintendente de
Segurança da UFPE, Armando Nascimento. O curso de extensão universitária em Análise de
Inteligência e Análise Criminal será coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFPE. O
programa irá incluir quatro módulos teóricos, cada um de 30 horas. A ideia é que, além do curso de
extensão, seja incluída uma área de pesquisa vinculada a segurança no Mestrado Profissional em
Políticas Públicas da UFPE.
A experiência da 65ª Reunião Anual da SBPC, realizada na semana passada na UFPE, serviu como
um laboratório para o quesito segurança na Universidade. Durante o evento, houve um incremento
de mais de 20 mil pessoas, além das habituais 40 mil que circulam no Campus Recife da UFPE.
Para garantir a segurança dos presentes, foi montada uma Central de Gestão Integrada e Controle de
Segurança, a CGIS, composta por Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia
Rodoviária Federal e CTTU. A coordenação da CGIS ficou com a Superintendência de Segurança
Institucional da UFPE. Como resultado, não foram contabilizadas ocorrências como roubos, furtos e
outros atos de violência no Campus durante o evento. O êxito da operação foi um incentivo para a
busca da parceria entra a Universidade e a Secretaria de Defesa Social.
Para o reitor Anísio Brasileiro, além de comemorar o êxito da ação, durante a SBPC, é importante
renovar constantemente a parceria com a SDS. “Precisamos continuar trabalhando juntos, nas duas
dimensões: a formação de recursos humanos e a inovação tecnológica, como forma de garantir a
segurança no campus e no seu entorno”, finalizou.
AGOSTO
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
Estão abertas as inscrições para cursos de capacitação destinados a servidores técnicoadministrativos em educação da UFPE. Os cursos são: Preparação para a Pós-Graduação; Direito
Administrativo e Constitucional; Elaboração de Termo de Referência; e a Importância do Cuidar-se.
Os interessados, que têm até o dia 15 deste mês para fazer a inscrição, devem procurar a
Coordenação de Capacitação e Qualificação (CCQ), na sala 126 do térreo da Reitoria, das 8h às
11h30 e das 14h às 16h30, levando ficha de inscrição devidamente assinada e carimbada pela
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chefia.
O curso “Preparação para a Pós-Graduação” terá carga horária de 20 horas-aula e será ministrado de
19 a 28 de agosto, das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas. “Direito Administrativo e
Constitucional” vai de 19 de agosto a 19 de setembro, das 8h às 12h, nas terça e quintas, com carga
horária de 40 horas-aula. Já o curso “Elaboração de Termo de Referência” também terá carga
horária de 40 horas-aula e será ministrado das 14h às 17h, nas terças e quintas, de 19 de agosto a 3
de outubro. E “A importância do Cuidar-se”, de 60 horas-aula, será ministrado das 14h às 17h, nas
segundas, quartas e sextas, de 19 de agosto a 9 de setembro. Cada curso dispõe de 40 vagas.
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA É PRIORIDADE DA FUTURA GESTÃO DO HC
O médico cardiologista Frederico Jorge Ribeiro, que vai assumir a direção do Hospital das Clínicas
da UFPE como diretor superintendente, afirmou hoje (13), durante entrevista à imprensa, que suas
primeiras ações, assim que assumir no início de setembro, vão focar as áreas que estão afetando a
assistência aos pacientes. “Vamos começar com a área de infraestrutura. A prioridade são os
elevadores e, em seguida, as outras áreas que dizem respeito ao paciente”, destacou o médico,
funcionário do HC desde 1995.
Novo gestor do hospital falou para a imprensa sobre suas primeiras ações
O futuro dirigente foi apresentado pelo reitor Anísio Brasileiro. “O novo diretor conhece
profundamente as características do hospital, os seus problemas, as pessoas que compõem o HC.
Além disso, ele tem uma visão da problemática nacional dos hospitais universitários. Estamos
confiantes de que, em breve, a população vai sentir na prática uma reorganização dos seus serviços
internos, no atendimento, na ampliação dos serviços”, destacou.
“Os 18 anos de hospital me ajudam a ter um olhar crítico, o que vai me auxiliar na definição de
prioridades. Já é a quarta direção de que participo, além de ter experiência como certificador,
visitando outras realidades estaduais”, disse Frederico Ribeiro, que está atualmente cedido à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), onde ocupa o cargo de assessor de
Planejamento. Nos próximos dias, ele vai pedir afastamento do cargo e retornar ao HC.
De 20 a 29 deste mês, ele vai realizar reuniões com a atual diretoria do hospital e com as
coordenações, para estabelecer prioridades para sua gestão e definir um plano de ação. Frederico
Ribeiro ainda não escolheu os demais diretores que vão compor sua equipe. A posse acontecerá na
primeira quinzena de setembro.
“Vamos focar toda a atenção que possa no usuário, no paciente que vem procurar atendimento no
hospital. Esta será a minha prioridade. No momento inicial, vamos trabalhar com o que temos. E
tudo que estiver ao meu alcance, à minha disposição, será utilizado para conseguir este objetivo”,
enfatizou ele. Segundo o médico, é preciso buscar soluções rápidas, de emergência, para questões
urgentes, como a manutenção dos elevadores, e soluções definitivas para que estes problemas não
aconteçam mais. Ele disse ainda que é preciso implantar um novo modelo de financiamento e de
gestão.
O reitor Anísio Brasileiro afirmou ainda que o grande desafio do Hospital das Clínicas é a
ampliação do seu quadro de pessoal. “O objetivo da mudança na gestão do HC é melhorar a
qualidade do atendimento e as condições para o paciente, a quem devemos responder, assim como
garantir a boa formação aos estudantes”, disse ele, enfatizando que “as mudanças visam ao
fortalecimento do hospital como unidade de formação e de serviço de saúde”. Ele elogiou o
professor George Telles, que ficou à frente do HC por quase seis anos, pela sua dedicação e
empenho, e pela melhoria tecnológica alcançada pelo hospital.
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De acordo com avaliação realizada pela equipe do HC nos dois últimos meses, são necessários mil
funcionários para que todos os serviços passem a funcionar em sua totalidade. Vários equipamentos
aguardam para serem instalados e entrar em funcionamento por falta de pessoal. O documento foi
enviado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública ligada ao
Ministério da Educação, que está assumindo a gestão de hospitais universitários mediante assinatura
de contrato de gestão com as universidades.
Em setembro, uma equipe da Ebserh visitará o HC. O passo seguinte será a elaboração de uma
minuta de contrato que atenda às duas partes, a ser discutida no Conselho Universitário da UFPE.
Caso seja aprovada pelo Conselho a contratação da Ebserh, a partir do próximo ano, poderão ser
realizados concursos públicos para a admissão de funcionários de diversas áreas para o hospital.
II DIA DE SAÚDE DA UFPE FOCA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS
SERVIDORES
Os servidores da Universidade tiveram um dia para cuidar da saúde, com a realização do II Dia de
Saúde da UFPE, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe).
Os docentes e servidores técnico-administrativos contaram com serviços como aferição de pressão,
avaliação física, orientações sobre alimentação e uso correto de medicamentos. O evento é
organizado pela Diretoria de Qualidade de Vida e contou com o apoio de membros de diversos
setores de saúde da Universidade, como Nutrição e Farmácia.
Preocupada com a saúde dos servidores da UFPE, a Diretoria de Qualidade de Vida sentiu a
necessidade de orientá-los a respeito dos seus hábitos de vida. O Dia da Saúde começou com
eventos pontuais na Reitoria e agora estende-se para os centros”.
O evento contou com diversas parcerias. A Academia da Cidade da UFPE realizou orientações a
respeito da importância da atividade física em todas as idades e fez avaliações como cálculo do
IMC, composição corporal, percentuais de gordura. Também orientou os servidores a respeito de
quais exercícios são recomendados para cada tipo de corpo. O Programa de Promoção à Saúde
Vocal do Servidor (PPSV) e o Programa de Promoção à Saúde Auditiva (PPSA), vinculados ao
Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor (Nass), fizeram orientações sobre o cuidado com a voz e
com a audição, principalmente para servidores expostos a ruídos no trabalho. Além disso, residentes
do programa Saúde da Família, parceria da UFPE com a prefeitura do Recife, também estiveram
presentes auxiliando nas orientações.
Para Cleide Teixeira, do Departamento de Nutrição, o evento é importante porque foca na
prevenção de problemas de saúde dos servidores. “Percebemos que os servidores só procuram
nossos atendimentos quando já estão com problemas. Este evento é importante porque mostra a
importância de prevenir os problemas, queremos trabalhar com a melhora dos hábitos e da
qualidade de vida destes servidores”.

OUVIDORIA-GERAL DA UFPE INTEGRA O SISOUVIDOR

A Ouvidoria-Geral da UFPE integra a Ouvidoria do Servidor, sistema da Secretaria de Relações de
Trabalho no Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A integração
ocorreu após a participação da servidora Liane Biagini, da UFPE, que é especialista em ouvidoria,
no Treinamento de Ouvidorias do Servidor/SISOuvidor, realizado no 8 deste mês, em Brasília.
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O portal tem como foco o servidor público federal e propicia sua interlocução direta com o gestor
da política de recursos humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o gestor da
unidade de Recursos Humanos de seu próprio órgão.
UFPE GANHA MAIS DE R$ 3 MILHÕES PARA EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
EM EDITAL DA CAPES
A UFPE conseguiu aprovar integralmente sua proposta institucional em resposta ao Edital PróEquipamentos 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (Capes).
Isso significa que 100% do valor solicitado pela Universidade para aquisição de equipamentos de
grande porte direcionados à pesquisa – um total de R$ 3.240.366,92 – foi aprovado sem cortes e
que todos os subprojetos que compunham a proposta institucional foram contemplados.
O edital tem como objetivo apoiar projetos que visem atender a necessidade de equipamentos
destinados à melhoria da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos programas de pósgraduação, em todas as áreas do conhecimento, nas Instituições Públicas de Ensino Superior. São
priorizados investimentos em equipamentos de uso compartilhado no desenvolvimento de pesquisas
na instituição proponente e em instituições parceiras. O edital permite a aquisição de equipamentos,
principalmente de grande porte. A proposta da UFPE foi apresentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação da UFPE (Propesq), através da sua Diretoria de Pesquisa (DPQ).
A diretora de Pesquisa da Propesq, Armele Dornelas, explica o papel da pró-reitoria, através da
Diretoria de Pesquisa (DPQ), na elaboração da proposta institucional da UFPE: “Após o
lançamento do edital, a DPQ realiza reuniões com os programas para dar orientação e
esclarecimentos sobre as propostas a serem apresentadas e estabelece prazos de acordo com a
chamada. É apresentada à Capes uma proposta que é composta pelos projetos selecionados por uma
comissão ad hoc externa à Propesq. Essa comissão avalia os projetos encaminhados pelos
coordenadores dos programas de pós-graduação.” O caráter multiusuário e a relevância do
equipamento para o programa são os principais fatores considerados. “São também priorizados os
equipamentos de grande porte, pois equipamentos com valores menores podem ser adquiridos em
outros editais”, explica Armele.
Em virtude da limitação orçamentária e considerando as sugestões enviadas pelos coordenadores
dos programas, a comissão ad hoc sugere prioridades e cortes nos subprojetos, e busca atender todas
as áreas do conhecimento dos programas que apresentarem propostas enquadradas no edital.
Para Armele Dornelas, o resultado deste ano, com a aprovação integral da proposta da UFPE,
reflete um trabalho conjunto e afinado entre os programas de pós-graduação da UFPE e a Propesq.
“A aprovação de todo o orçamento representa a maturidade dos programas de pós-graduação, que
elaboram os subprojetos, e a competência da comissão que analisa as propostas dos programas”,
comenta a diretora.
Os projetos aprovados dentro da proposta institucional da UFPE podem ser conferidos na lista
abaixo, divididos por grande área ou, no caso dos campi do interior, por centro acadêmico:
Exatas
Programa de Pós-Graduação em Física - Apoio às Facilidades de Caracterização de Materiais
Avançados do Programa de Pós-Graduação em Física/UFPE Mapgfis. Professor: José Albino
Oliveira De Aguiar.
Programa de Pós-Graduação em Química Fundamental - Atualização da Infraestrutura Multiusuário
da Central Analítica do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPE. Professor: Severino
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Alves Jr.
Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais - Ampliação do Laboratório de
Caracterização Multiusuário do PPPGMTR I. Professor: Cid Bartolomeu de Araújo.
Engenharias
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - Desenvolvimento de adsorventes a partir de
resíduos para tratamento de efluentes têxteis e lixiviados de aterros de resíduos sólidos urbanos.
Professor: Maurício Alves da Motta Sobrinho.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral - Complementação da infraestrutura de
pesquisa em tecnologia mineral para fortalecimento de programas de pós-graduação. Professor:
Carlos Adolpho Magalhães Baltar.
Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Implantação de uma central multiusuária de
processamento de biocomponentes liquídos, visando a qualificação de ensaios e bioprocessos para
obtenção de moléculas bioatívas. Professora: Maria Tereza Dos Santos Correia.
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal - Aquisição de uma câmara de crescimento de
plantas para análises moleculares, bioquímicas e ecofisiológicas sob condições controladas.
Professor: Mauro Guida Dos Santos.
Programa de Pós-Graduação em Genética - Expansão da plataforma multiusuária do Centro de
Ciências Biológicas da UFPE. Professor: Marcos Antônio De Morais Jr.
Programa de Pós-Graduação em Bioquímica-Fisiologia – Infraestrutura para análise celular e
molecular in vivo e in vitro através de biomarcadores em tempo real. Professora: Patrícia Maria
Guedes Paiva.
Saúde
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Comunicação Humana - Repercussões morfofuncionais
no sistema estomatognático e no sistema vestibular em adultos com desordens craniomandibulares.
Professor: Hilton Justino da Silva.
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - Plataforma de bioensaios para produtos
bioativos, fármacos e medicamentos. Professor: Almir Gonçalves Wanderley.
Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia - Implantação de infraestrutura multiusuária para
análise das repercussões funcionais e sensoriais no diagnóstico e tratamento das doenças neurovasculares. Professora: Daniella Araújo de Oliveira.
Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento - Estimulação
cerebral não invasiva em neurologia, reabilitação e psiquiatria: inovações tecnológicas para a área
de saúde. Professor: Marcelo Morais Valença.
Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica - Capacitação instrumental da estrutura
multiusuário de microscopia: P&D em novos marcadores para inovação terapêutica e de diagnóstico
em doenças reumatológicas e cardiovasculares. Professor: César Augusto Souza de Andrade.
Centro Acadêmico de Vitória
Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente - ampliação da infraestrutura de
pesquisa multiusuária do Programa de Pós-Graduação em Saúde Humana e Meio Ambiente –
PPGSHMA. Professora: Erilane de Castro Lima Machado.
Ciências Ambientais
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Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - Mestrado - Uso de laser
scaner, torre micrometeorológica com Eddy Covariance e analisador de fotossíntese para
monitoramento do sequestro de carbono e dos componentes estruturais de ecossistemas.
Professora: Josiclêda Domiciano Galvincio.
VI EXPO UFPE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO

A VI Expo UFPE, feira expositiva dos cursos de graduação da Universidade, será realizada nos dias
3 e 4 de setembro no Centro de Convenções da UFPE e na Biblioteca Central. Já estão inscritas no
evento 109 escolas do Recife, Região Metropolitana e interior de Pernambuco, somando
aproximadamente 11.200 estudantes do Ensino Médio. As instituições de ensino interessadas em
levar seus alunos ao evento podem se inscrever, até o dia 30 deste mês, no site da Pró-Reitoria para
Assuntos Acadêmicos (Proacad).
Durante a feira, professores e alunos da UFPE apresentarão aos visitantes 64 cursos de graduação
oferecidos no Campus Recife, ajudando os jovens no processo de escolha profissional, além de
integrá-los ao ambiente acadêmico.
A abertura do evento será proferida pelo reitor Anísio Brasileiro às 9h do dia 3. A programação
também conta com estandes expositivos dos cursos, apresentações culturais e palestras. A entrada é
gratuita. O evento é promovido pela Diretoria de Informação Gerencial e Infraestrutura Acadêmica
(Digi) da Proacad.
MISSÃO ACADÊMICA DA UFPE AMPLIA COOPERAÇÃO COM CHINA E JAPÃO
Liderada pelo reitor Anísio Brasileiro, uma missão acadêmica da UFPE está ampliando os laços de
cooperação com dois importantes países asiáticos: Japão e China. Esta semana, o reitor assinou
acordo com a Universidade de Tóquio, uma das mais prestigiosas do mundo. No Brasil, apenas a
USP já havia firmado documento nesse sentido com a instituição japonesa. Com isso, será
fortalecida a mobilidade de estudantes e professores das duas instituições. Por meio do Programa
Ciência sem Fronteiras, quatro alunos da UFPE já estiveram na Universidade de Tóquio e três irão
em breve. O reitor acrescentou que a cooperação entre pesquisadores na área de Engenharia Naval,
de Materiais e Mecânica será fortalecida.
Acompanhado dos professores Antonio Antonino (diretor do CTG), Armando Shinohara e Leonor
Maia (diretora de Relações Internacionais), o reitor visitou o Graduate School of Frontier Sciences,
um centro interdisciplinar da Universidade de Tóquio, e o Future Center Initiative, responsável
pelas relações entre a universidade, governos e indústria. A UFPE ainda assinou acordo com
a Universidade de Yokohama. A programação no Japão também incluiu visita à indústria pesada no
estaleiro de Nagasaki e à Universidade de Osaka.
De segunda (2) até sexta-feira (6), o reitor Anísio iniciará a programação acadêmica na China, onde
fará visitas à Universidade de Pequim e de Xi’an, e ao Institute of Geographic Sciences and Natural
Resources Research. Nesta etapa da viagem, a missão da UFPE contará com a participação do
professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política. O professor Shinohara tomou
parte apenas das atividades no Japão.
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SETEMBRO
UFPE SEDIA 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESIGN DA INFORMAÇÃO
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai sediar o 6º Congresso Internacional de Design
da Informação (Cidi 2013), de 10 a 13 de setembro, no auditório do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (CCSA) e em salas da Biblioteca Central. Simultaneamente, acontecem também a 5º
Congresso Brasileiro de Design da Informação (5º InfoDesign Brasil) e o 6º Congresso Nacional de
Iniciação Científica em Design da Informação (6º Congic). Confira a programação de palestras e
apresentações de trabalhos no site do evento.
Os eventos são uma ação conjunta da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI) e do
Programa de Pós-Graduação em Design da UFPE, com apoio da Capes, Facepe e Propesq. “Esta
edição tem um caráter muito especial, pois serão comemorados os 10 anos da primeira edição do
Cidie também os 11 anos de atuação da SBDI, retornando ao local onde a SBDI foi fundada e à
instituição de origem destes eventos: a UFPE/Design”, afirmou a presidente do evento, Solange
Coutinho, professora da UFPE.
O Cidi2013 conta com a presença de pesquisadores de renome no mundo e no Brasil, tais como
Peter Simlinger (Áustria), Aaron Marcus (Estados Unidos), Jorge Frascara (Canadá/México),
GuillerminaNöel (México), Richard Meyer (Estados Unidos), Carla Spinillo (UFPR) e Silvio Meira
(UFPE/Cesar). Quanto aos trabalhos que vão ser apresentados, foram submetidos mais de 500,
vindos de 18 países além do Brasil, e 187 foram selecionados dentro dos cinco eixos temáticos
propostos para a edição 2013 dos eventos.
Os eixos temáticos são Comunicação (aspectos e questões relacionados à eficácia comunicacional
de sistemas informacionais), Educação (aspectos e questões referentes ao papel do design da
informação na educação), Sociedade (aspectos e questões do design da informação relativos à
produção e utilização de artefatos por indivíduos e seus efeitos na sociedade), Tecnologia (aspectos
e questões do design da informação relativos à produção e utilização da tecnologia por indivíduos) e
Teoria e História (contribuições históricas e teóricas ao design da informação).
“O Cidi2013 consolida a inserção do Brasil na área de Design da Informação no cenário mundial,
proporcionando visibilidade e intercâmbio entre a produção nacional, além de proporcionar o
contato entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros, assim como estudantes e profissionais
participantes dos eventos na discussão do estado da arte do Design da Informação”, afirma Solange.
Ela destaca ainda a importância da inserção dos estudos realizados no Brasil no 5º InfoDesign
Brasil e dos estudantes e recém-graduados no 6º Congic.

VINTE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPE OBTÊM CINCO ESTRELAS NO GUIA DO
ESTUDANTE
A UFPE melhorou o desempenho dos seus cursos de graduação, no último ano, de acordo com a
avaliação do Guia do Estudante (GE), da Editora Abril. Vinte cursos, dos campi do Recife e de
Caruaru, obtiveram a avaliação excelente (cinco estrelas), enquanto outros 31 foram avaliados como
muito bons (quatro estrelas) e dois foram considerados bons (três estrelas), totalizando 53 cursos
analisados. No ano passado, 17 cursos foram considerados excelentes; 32, muito bons; e cinco, bons.
A avaliação constará na publicação GE Profissões Vestibular 2013, que passa a circular a partir de
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outubro. A avaliação das graduações, realizada pelo Guia do Estudante, leva em consideração
informações sobre os cursos e pareceres de especialistas da área de educação. A partir disso, os cursos
são pontuados com estrelas.
Dos cursos considerados excelentes 11 se mantiveram neste nível: Pedagogia (Caruaru),
Administração (Recife), Arquitetura e Urbanismo (Recife), Ciência da Computação (Recife), Física
(Recife), Fisioterapia (Recife), Geografia (Recife), História (Recife), Matemática (Recife), Medicina
(Recife) e Química (Recife). Outros nove evoluíram em relação à última avaliação, passando de quatro
para cinco estrelas: Ciências Contábeis (Recife), Ciências Econômicas (Recife), Engenharia Civil
(Recife), Engenharia Elétrica (Recife), Fonoaudiologia (Recife), Hotelaria (Recife), Nutrição (Recife),
Pedagogia (Recife) e Terapia Ocupacional (Recife).
Os cursos considerados muito bons são: Engenharia Civil (Caruaru), Biblioteconomia (Recife),
Biomedicina (Recife), Ciências Biológicas (Recife), Ciências Sociais (Recife), Design (Recife),
Direito (Recife), Educação Física (Recife), Enfermagem (Recife), Engenharia Biomédica (Recife),
Engenharia da Computação (Recife), Engenharia Cartográfica (Recife), Engenharia de Minas (Recife),
Engenharia de Produção (Recife), Engenharia Eletrônica (Recife), Engenharia Mecânica (Recife),
Engenharia Química (Recife), Estatística (Recife), Farmácia (Recife) e Filosofia (Recife). Também
tiveram quatro estrelas os cursos de Geologia (Recife), Jornalismo (Recife), Odontologia (Recife),
Psicologia (Recife), Publicidade e Propaganda (Recife), Rádio, TV e Internet (Recife), Secretariado
Executivo (Recife), Serviço Social (Recife), Turismo (Recife), Enfermagem (Vitória de Santo Antão) e
Nutrição (Vitória de Santo Antão).
Foram avaliados como bons (três estrelas) os cursos de Ciências Econômicas e de Design, ambos de
Caruaru.
RANKING SCOPUS APONTA UFPE COMO 10ª DO BRASIL EM PUBLICAÇÕES DE
ARTIGOS CIENTÍFICOS
A UFPE é a décima universidade do Brasil e primeira do Norte/Nordeste em número de publicações
de artigos científicos indexados pela Scopus, no período de 2007 a 2011. É o que revela o ranking
SIR (ScimagoInstitutions Rankings) World Report 2013 , divulgado em julho pela Scimago Lab.
Na comparação com os dados de 2012, a UFPE subiu uma posição.
O SIR World Report 2013 analisou cinco anos de produção científica das instituições de ensino
superior de todo o mundo que publicaram, em 2011, pelo menos cem trabalhos científicos
indexados na Scopus. Foram desconsiderados trabalhos feitos por academias de ciência, hospitais,
fundações e centros nacionais de pesquisa.
No período analisado, a UFPE teve 5.429 artigos indexados na Scopus, alcançando a 547ª posição
mundial e a 17ª colocação na América Latina. No ranking divulgado em 2012, a UFPE contabilizou
4.807 artigos e ficou com a 576ª posição mundial e 18ª posição latino-americana. “Nossa tendência
de crescimento está acompanhando as demais universidades do país. Estamos estáveis na posição”,
afirma a professora Cristina Raposo, diretora de Avaliação Institucional e Planejamento da PróReitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan)/UFPE.
De 2009 (primeiro ano de divulgação do ranking) até este ano, houve aumento de 68,8% no número
de publicações da UFPE na base Scopus, passando de 3.216 para os atuais 5.429. Também neste
intervalo, a UFPE subiu 77 posições no ranking mundial (da 624ª para 547ª colocação) e duas
posições na América Latina (de 19ª para 17ª).
O ranking é calculado apenas pela produção científica (output). Entretanto são ainda avaliados

418
indicadores relacionados à internacionalização (coautoria com pesquisadores de outros países),
qualidade científica média (porcentagem de publicações em revistas do Primeiro Quartil SJR (Q1 –
o índice do ScimagoJournal Country Rank (SJR) baseia-se em citações em trabalhos científicos)) e
a relação de excelência, além das taxas de variações dos indicadores.
Segundo a professora Cristina Raposo, é preciso continuar incentivando a pós-graduação para a
evolução da produção científica. “A pós-graduação é a principal responsável pela pesquisa na
universidade”, diz ela.
SCOPUS – Produzida pela editora holandesa Elsevier, a Scopus é uma das maiores bases de dados
científicos do mundo, englobando mais de 20 mil periódicos especializados.
UFPE SE MANTÉM ENTRE AS DEZ MELHORES UNIVERSIDADES DO PAÍS PELO
RANKING DA FOLHA DE S.PAULO
Com informações da Folha de S.Paulo
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) continua entre as dez melhores universidades
brasileiras, de acordo com o Ranking Universitário Folha 2013 (RUF), tendo alcançado a média
89,21. O caderno foi publicado hoje (9) na edição da Folha de S. Paulo e também está disponível
no site do jornal.
De acordo com esta radiografia do ensino superior brasileiro, as regiões Sul-Sudeste concentram 19
das 25 melhores universidades do país. A ordem das dez melhores é a seguinte: USP (nota 96,89),
UFRJ (nota 95,64), UFMG (nota 94,90), UFRGS (nota 94,58), Unicamp (nota 94,27), Unesp (nota
91,76), UFSC (nota 91,70), UnB (nota 91,65), UFPR (nota 90,10) e UFPE (nota 89,21).
Foram pesquisadas 192 instituições reconhecidas como universidades pelo Ministério da Educação.
Em sua segunda edição, o RUF manteve a filosofia e aperfeiçoou a metodologia para contemplar
duas grandes áreas de interesse: a produção científica – aferida com base em indicadores de
pesquisa, inserção internacional e inovação – e a graduação, calcada na avaliação da qualidade de
ensino e na ressonância da instituição no mercado de trabalho.
As cinco áreas avaliadas foram: Pesquisa, com 40 pontos; Internacionalização, seis pontos;
Inovação, quatro pontos; Ensino, 32 pontos; e Inserção no Mercado de Trabalho, 18 pontos. A
UFPE obteve a seguinte pontuação: 35,92 em Pesquisa; 4,09 em Internacionalização; 3,72 em
Inovação; 27, 97 em Ensino; e 17,51 em Inserção no Mercado de Trabalho. Foram avaliados 29
cursos da UFPE.
MISSÃO ACADÊMICA À ÁSIA RENDE IMPORTANTES ACORDOS PARA A UFPE
A missão acadêmica da UFPE à Ásia foi encerrada, neste fim de semana (6), na China, com um
saldo muito positivo para a política de internacionalização da Universidade. Acordos de cooperação
foram firmados e outras importantes parcerias, reforçadas e iniciadas. O reitor Anísio Brasileiro e
sua comitiva iniciaram a viagem pelo Japão, na semana passada, onde foi assinado acordo com a
Universidade de Tóquio, uma das mais prestigiosas do mundo.
Na China, o reitor visitou o Institute of Geographical Sciences and Natural Ressources Research
(IGSNRR – Instituto de Ciências Geográficas e Pesquisa de Recursos Naturais). Anísio foi recebido
pelo diretor do instituto, Yi Liu, e os dirigentes ratificaram o acordo de cooperação firmado entre as
duas instituições, no mês de junho passado, quando os chineses estiverem na UFPE. Como fruto do

419
acordo, foi definida, para março do próximo ano, a realização de seminário sobre políticas nacionais
na China e no Brasil e desenvolvimento regional.
Na Universidade Nacional de Pequim, Anísio Brasileiro e o vice-reitor Li Yansong discutiram
temas de interesse comum que vão basear a assinatura de futuro convênio: planejamento regional,
mobilidade urbana, articulações entre campo e cidade, e políticas públicas para as infraestruturas e o
meio ambiente. Outro importante compromisso da agenda na China foi o encontro com o
embaixador do Brasil Waldemar Carneiro Leão Neto (ao centro na foto abaixo).
JAPÃO - No Brasil, apenas a USP já havia firmado acordo de cooperação com a Universidade de
Tóquio. O documento assinado pela UFPE fortalece a mobilidade de estudantes e professores das
duas instituições. Por meio do Programa Ciência sem Fronteiras, quatro alunos da UFPE já
estiveram na Universidade de Tóquio e três irão em breve. O reitor acrescentou que a cooperação
entre pesquisadores na área de Engenharia Naval, de Materiais e Mecânica será fortalecida.
A UFPE ainda assinou acordo com a Universidade de Yokohama e visitou a Universidade de
Osaka. O grupo de professores também esteve no estaleiro Mitsubishi, em Nagasaki, onde alunos da
Universidade foram recebidos para estágio pelo programa Ciência sem Fronteiras, na área de
Engenharia Mecânica, especialidade em Naval.
No Japão, o reitor esteve acompanhando dos professores Antonio Antonino (diretor do CTG),
Armando Shinohara (Departamento de Mecânica) e Leonor Maia (diretora de Relações
Internacionais). Na China, a missão da UFPE contou com a participação do professor Marcos Costa
Lima, do Departamento de Ciência Política. O professor Shinohara tomou parte apenas das
atividades no Japão.

UFPE IMPLANTA NOVO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DIGITAL
A Universidade Federal de Pernambuco iniciou neste mês a implantação do Sistema Institucional de
Sinalização Digital (SD/UFPE). Na sua primeira etapa, o SD/UFPE funcionará nos prédios dos 12
centros acadêmicos do Recife, Vitoria e Caruaru, e na Reitoria.
O SD faz parte do esforço institucional de comunicação e informação, coordenado pela Secretaria
de Informação e Comunicação da UFPE – SeGIC. O objetivo é articular a produção de conteúdo
nas diversas unidades institucionais, destacando assuntos relevantes e disponibilizando informação
em tempo real para a comunidade que frequenta o campus.
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Foto: SeGIC

Centros acadêmicos e Reitoria têm dois totens com dois monitores de 46”
O reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, explicou que o novo sistema visa ampliar a transparência e
facilitar a interação entre os membros da comunidade acadêmica. “Com o novo sistema, vamos
informar ainda mais a comunidade sobre ações institucionais relevantes tanto no âmbito geral da
UFPE quanto no âmbito específico das nossas unidades, garantindo um dos nossos maiores valores,
que é a diversidade”, afirmou o reitor.
O SD/UFPE é composto por treze conjuntos de dois totens, dois monitores de 46” e dois thin clients
(equipamento que funciona como um miniPC, mas não possui, em sua estrutura interna, HD,
processador e memória) para recepção e difusão de conteúdo. Em cada local, num dos monitores
haverá informações específicas da unidade onde está instalado o conjunto. Já no segundo monitor
serão distribuídas informações de caráter geral da UFPE.Todos os equipamentos já estão instalados
nos locais sugeridos pelos diretores de centros acadêmicos. Atualmente, estão sendo treinadas as
equipes técnica e de conteúdo. A partir de outubro, terá início, em caráter experimental, a operação
com atualização de conteúdo. Essa etapa será monitorada para correções e ajustes até o final de
2013.
A produção, inserção e atualização de conteúdo para o SD/UFPE ficará a cargo das estruturas de
comunicação atuais e outras a serem criadas. Na fase inicial, o conteúdo do sistema será mantido
pela SeGIC com o apoio da Assessoria de Comunicação (Ascom). Mas está previsto que cada
centro acadêmico possa mobilizar equipes locais para incrementar e diversificar a oferta de
conteúdos.
O SD/UFPE deve privilegiar a transparência pública das ações e programas institucionais, a partir
da produção de conteúdo da forma mais distribuída possível. O sistema não permitirá a promoção
pessoal de dirigentes, servidores ou terceiros, nem a divulgação política ou comercial (na forma de
publicidade). Nesse sentido, todos os conteúdos serão monitorados para coibir inserções que violem
leis, atentem contra direitos e liberdades públicas, ou induzam qualquer tipo de discriminação ou
preconceito.
ASSINADOS CONVÊNIOS DE MAIS DE R$ 9 MILHÕES PARA APOIO À PESQUISA
A UFPE e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) assinaram dois convênios institucionais de
fomento à infraestrutura da UFPE referentes às chamadas públicas MCT/Finep/CT-Infra – Proinfra
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- 02/2010 e MCT/Finep/CT-Infra – Campi Regionais - 01/2010. O primeiro convênio, assinado em
18 de julho, tem a finalidade de ampliar, modernizar e inovar a infraestrutura de pesquisa da UFPE
e representa um investimento total de até R$ 6.985.657,00 para a Universidade. O segundo,
assinado em 21 de agosto, é destinado à consolidação e ampliação da infraestrutura de pesquisa nos
campi regionais da UFPE, com um aporte de até R$ 2.284.945,00. A Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento UFPE (Fade) será a gestora financeira dos convênios.
Extratos dos convênios
Chamada Pública MCT/Finep/CT-Infra - Proinfra - 02/2010; Ref. 0462/11
Chamada Pública MCT/Finep/CT-Infra - Campi Regionais - 01/2010; Ref. 1142/10

UFPE FORMA PRIMEIRA TURMA DA LICENCIATURA INTERCULTURAL
INDÍGENA
O Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza,
neste sábado (14), às 17h, a solenidade de colação de grau da primeira turma da Licenciatura
Intercultural Indígena. Os 152 concluintes são professores indígenas que lecionam em escolas
indígenas do ensino fundamental e médio no interior de Pernambuco, mas não tinham formação
superior. A cerimônia será realizada no Polo Comercial de Caruaru (BR 104, km 62, Caruaru–PE).
O curso semipresencial, com duração de quatro anos e cerca de 40 disciplinas, faz parte do
Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind) da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério
da Educação (MEC). Em Pernambuco, participam estudantes de 11 etnias: Atikum, Fulni-Ô,
Kambiwá, Kapinawá, Pankará, Pankararu, Pankaiuká, Pipipã, Truká, Tuxá e Xucuru.
De acordo com o professor Nélio Vieira de Melo, coordenador da licenciatura e diretor do CAA, o
trunfo do curso é, além de possibilitar a titulação dos docentes, despertar para a prática de um
ensino intercultural. “É também uma contribuição para a própria universidade, pois provoca
reflexão e estimula a pensar diferente”, disse. Segundo ele, o curso leva em conta não apenas as
políticas nacionais definidas pelo MEC, mas também as particularidades de cada povo indígena.
Ligado ao Núcleo de Formação Docente do CAA, o curso possui três áreas de estudo à escolha do
aluno: Linguagem e Artes; Ciências da Terra e da Natureza; e Ciências Humanas e Sociais. Como é
semipresencial, o curso conta com uma disciplina por mês, em formato intensivo, com 40 horas de
aula durante uma semana (manhã e tarde) mais 20 horas de atividades desenvolvidas na aldeia. A
parte prática é voltada para a comunidade da qual cada aluno faz parte.
Os alunos vêm de suas aldeias para Caruaru, percorrendo distâncias que variam entre cerca de 80
quilômetros (município de Pesqueira, no Agreste, povo Xucuru) e quase 400 quilômetros
(município de Salgueiro, no Sertão, povo Atikum). Unindo ensino, pesquisa e extensão, o curso
também conta com alunos vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid) e ao Programa de Educação Tutorial (PET), desenvolvendo pesquisas em suas localidades.
É o caso da formanda Maria Aline da Silva Valério, da etnia Pankararu, que realizou uma pesquisa
no PET sobre histórias orais. “A experiência do curso foi muito boa e possibilitou estabelecer
contato com outros povos. Também nos permitiu passar conhecimento aos alunos com um novo
olhar”, afirmou. Para ela, os novos pontos de vista fizeram com que ela percebesse que o que parece
simples pode ser cientificamente complexo. “O curso me enriqueceu bastante”, resumiu.
VESTIBULAR – Está em andamento a seleção para a segunda turma da licenciatura com 160
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vagas. De acordo com o cronograma do vestibular, o período para impressão do Comunicado de
Confirmação de Inscrição (CCI), de responsabilidade do candidato, pelo site da Covest, vai de
quarta-feira (18) até sábado (21) da próxima semana. As provas acontecem no domingo da próxima
semana (22) e e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 7 de outubro.
PROAES AMPLIA O PROGRAMA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ESTUDANTES
DA UFPE
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
ampliou os benefícios referentes ao auxílio alimentação dos bolsistas e demais alunos da
Universidade.
Os estudantes contemplados com o auxílio moradia nos três campi da UFPE (Recife, Vitória e
Agreste - Caruaru) receberão um auxílio alimentação para café da manhã e refeições nos finais de
semana. A decisão é devido ao Restaurante Universitário (RU) da Universidade não funcionar
nessas ocasiões e, segundo o pró-reitor de assuntos estudantis, Claudio Heliomar, pelo fato dos
estudantes dos Campi Vitória e Agreste não terem acesso ao RU. O auxílio será concedido através
de depósito na conta dos estudantes.
Também haverá a ampliação da isenção parcial no pagamento para as refeições do RU. Agora,
todos os estudantes da Universidade, graduação e pós-graduação, regularmente matriculados
poderão pagar o valor de R$ 3,00 para as duas refeições diárias no restaurante.
Os programas de assistência estudantil fazem parte das ações prioritárias da gestão do reitor Anísio
Brasileiro.
CADASTRAMENTO – Os alunos de pós-graduação e residências da UFPE podem se cadastrar
para utilizar os serviços do Restaurante Universitário até o dia 27 deste mês. O cadastramento é
feito na sala de administração do RU, nas segundas, terças e quartas-feiras, das 10h30 às 12h30 e
das 13h às 15h, e nas quintas e sextas-feiras das 14h30 às 18h e das 18h30 às 19h. Para efetuar o
cadastro os estudantes devem apresentar as seguintes documentações: CPF, documento de
identificação com foto e comprovante de matrícula.
O Restaurante Universitário está localizado na Avenida dos Reitores, Campus Recife, e funciona de
segunda a sexta-feira das 11h às 14h e das 17h às 19h.
Mais informações
Proaes/UFPE
(81) 2126.8192/ 8193
dae.proaes@ufpe.br
Restaurante Universitário
(81) 2126.7180/7181
ru.ufpe@gmail.com
UFPE CONCLUI PRIMEIRA ETAPA DE FORMAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS
Termina hoje (13) a primeira etapa de formação dos médicos estrangeiros inscritos no programa
Mais Médicos em Pernambuco. A UFPE ofereceu o curso de acolhimento de 120 horas para 116
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médicos de sete países (Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, México, Hungria e Cuba). Esses
profissionais devem trabalhar nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais,
Pará e Amazonas. O reitor Anísio Brasileiro participa da cerimônia de encerramento, no Centro
Acadêmico de Vitória (CAV), da UFPE.
Participaram do curso nove professores dos campi de Vitória de Santo Antão (CAV) e de Caruaru
(CAA), sob a coordenação dos professores Paulo Santana, coordenador do curso de Saúde Coletiva
do CAV, e Rodrigo Cariri, coordenador do curso de Medicina (CAA), além de professores
convidados de outras instituições do Estado como o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães
(Fiocruz) e a Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Dez professores da UFBA ofereceram as
aulas e coordenaram as avaliações na área de língua portuguesa.
O curso contou ainda com a colaboração das secretarias municipais de Vitória de Santo Antão,
Recife, Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, que disponibilizaram suas
unidades de saúde da família para as visitas orientadas que fizeram parte da programação do curso.
Também estiveram em alguns momentos compartilhando experiências desses municípios com os
médicos em sala de aula.
Na avaliação dos coordenadores do curso, a experiência foi muito positiva. Os médicos são muito
bem preparados e apresentaram muita facilidade com a língua portuguesa, o que deve ser traduzido
nas avaliações cujos resultados devem ser divulgados na próxima semana pelo MEC.
“Estamos vivendo um momento histórico de consolidação da atenção primária à saúde no Brasil. O
programa é extremamente necessário para a garantia de acesso a assistência médica nos lugares que
mais precisam”, afirmou Paulo Santana. “Será importante, também, para as ações de ensino,
pesquisa e extensão que a universidade já desenvolve nestas comunidades”, completou Rodrigo
Cariri.
As atividades de acolhimento e saudações aos médicos estrangeiros contaram com a participação de
alunos de graduação do CAV, de vários movimentos sociais, de artistas da região e de médicos e
outros profissionais de Saúde da Família da região. A UFPE deve seguir acompanhando os médicos
do programa depois de sua inserção nas unidades de saúde da família com supervisores do
Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade do HC e professores dos três
campi.
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA NOVO EDITAL DO PROGRAMA DE AUXÍLIO À
GRADUAÇÃO
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe) lançou novo edital do
Programa Institucional de Auxílio à Graduação, voltado a servidores técnico-administrativos da
UFPE aprovados em vestibular ou que estejam cursando o 3º grau em instituições privadas de
ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). São oferecidos oito auxílios, na
forma de ressarcimento parcial em folha de pagamento, no valor de R$ 100 mensais. As vagas do
edital nº 03/2013 são remanescentes do edital nº 01/2013. As inscrições vão até o dia 30 deste mês.
Podem participar da seleção os servidores técnico-administrativos do quadro efetivo da UFPE, na
ativa, que estejam exercendo suas atividades no âmbito da Universidade. Estão impedidos os
servidores que tenham sofrido aplicação de penalidades administrativas ou que estejam
respondendo a processo administrativo disciplinar por qualquer motivo. A restrição será devida
enquanto perdurarem os efeitos que ensejaram a punição administrativa, não podendo participar do
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processo seletivo ex-servidores exonerados por justa causa.
As inscrições, que começaram no último dia 9, são na Coordenação de Capacitação e Qualificação
(CCQ)/Progepe, sala 126, no térreo da Reitoria, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. Os candidatos
devem imprimir e preencher a ficha de inscrição, constante no anexo I do edital de seleção,
disponível no site da Progepe e na CCQ/Progepe. O resultado da seleção será divulgado a partir do
dia 3 de outubro.
Mais informações
CCQ/Progepe
(81) 2126.8671 / 8669
SEIS PROFESSORES DA UFPE SÃO AGRACIADOS COM A ORDEM NACIONAL DO
MÉRITO CIENTÍFICO
Seis professores da UFPE foram agraciados pela presidente Dilma Rousseff com a Ordem Nacional
do Mérito Científico, um deles na classe Grã-Cruz e os demais na classe de Comendador. A
homenagem foi divulgada por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, no dia 28 de
agosto. A Ordem é concedida a personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguiram por
relevantes contribuições à ciência e à tecnologia. Foram admitidos 51 novos membros, sendo oito
na classe Grã-Cruz (oito) e 43 na classe de de Comendador. Outros 17 membros foram promovidos
de Comendador a Grã-Cruz.
Junto aos novos membros da Ordem Nacional do Mérito Científico, foi concedida a Medalha
Nacional do Mérito Científico aos conselhos nacionais de Fundações Estaduais de Amparo à
Pesquisa (Confap) e de Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti). A ordem foi
instituída em 1993.
Na classe de Grã-Cruz, foi agraciado o professor José Luiz de Lima Filho, do Departamento de
Bioquímica e Biofísica e também diretor do Laboratório Keizo Asami (Lika), na área de Ciências
Biológicas.
Na classe de Comendador, os homenageados foram as professoras Maria de Lourdes Florencio dos
Santos, do Departamento de Engenharia Civil; e Teresa Ludermir, do Centro de Informática, nas
Ciências de Engenharia; o professor Anderson Gomes, do Departamento de Física da UFPE e exsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado, na área de Ciências Físicas; o professor Gauss
Moutinho Cordeiro, do Departamento de Física e Matemática, Área de Estatística, nas Ciências
Matemáticas; e o professor Augusto Cezar Alves Sampaio, do Centro de Informática, nas Ciências
Tecnológicas.
UFPE TEM R$ 9,8 MILHÕES APROVADOS EM EDITAL DA FINEP PARA
INFRAESTRUTURA
A UFPE teve R$ 9.880.179,00 aprovados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), por meio
do edital CT-Infra 2013, contemplando um total de seis projetos. Esse foi o maior recurso obtido
pela Universidade em resposta ao edital, que aprovou projetos de 88 instituições. A UFPE foi a 6ª
em montante de recursos aprovados.
Os projetos aprovados da UFPE são os seguintes: Implantação do Laboratório Multiusuário de
Inovação Tecnológica em Comunicações de Próxima Geração e Eficiência Energética (R$
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1.280.092,00); Manutenção e Implantação de Laboratórios Multiusuários do Departamento de
Física (R$ 2.337.594,00); Ampliação da Estrutura Multiusuário da Pós-graduação em Ciência dos
Materiais da UFPE (R$ 1.281.434,00); Modernização, Expansão e Implantação de Laboratórios
Multiusuários de Geoquímica e de Isótopos Estáveis (NEG-Labise) do Departamento de Geologia
da UFPE (R$ 717.190,00); Desenvolvimento de uma Química Biológica de Fronteira Na Região
Nordeste: Resolução Estrutural De Macromoléculas e Bio-Imagem (R$ 2.593.663,00);
Complementação da Infraestrutura dos Laboratórios da Rede de Pesquisa em Gestão Sustentável de
Resíduos e Efluentes da UFPE (R$ 1.670.206,00).
Para o pró-reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPE, Francisco de Sousa Ramos,
este sucesso na disputa de recursos com as melhores instituições do país, colocando a Universidade
entre as seis com maior volume de recursos obtidos, reflete a força da pesquisa da UFPE. “Essa
conquista evidenciaa reputação de seus pesquisadores, os temas de fronteira com que trabalham,
com respeitabilidade internacional. Reflete ainda a qualidade do processo seletivo dos projetos
apresentados, um trabalho sério e transparente que é realizado pela equipe da Diretoria de Pesquisa
da Propesq, com o apoio de um grupo de pesquisadores externos à Instituição”, destaca o pró-reitor.
“Neste ano, quero ressaltar ainda a decisão do reitor Anísio Brasileiro de apresentarmos apenas
projetos que contemplassem equipamentos para melhorar a nossa infraestrutura de pesquisa,
equiparando-a aos melhores centros do país. E também de apresentarmos um projeto estratégico na
área de resíduos, desafio prontamente respondido com qualidade por um grupo de pesquisadores,
liderados pelo professor Romulo Menezes. Trata-se de uma demanda antiga dos pesquisadores e
laboratórios da UFPE, e que neste momento damos o passo inicial no sentido de criarmos um
complexo de gestão sustentável dos resíduos da Universidade, que se constituirá em um protótipo
para outras instituições”, almeja Francisco Ramos.
UFPE ESTÁ ELABORANDO O PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2027
A UFPE está elaborando o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-2027, que vai definir o
posicionamento institucional da Universidade como universidade pública, de qualidade, referenciada
socialmente – cuja missão maior é gerar conhecimento científico para o desenvolvimento do Brasil.
Em 2027, a UFPE completa 200 anos, contados a partir da criação da Faculdade de Direito do Recife
(FDR).
Para convocar a comunidade acadêmica para participar das ações do planejamento estratégico, do qual
nascerão o Plano de Desenvolvimento Institucional (PEI), o novo Estatuto e o novo Regimento e o
Plano Diretor dos três campi, a Secretaria de Gestão da Informação e Comunicação (SeGIC) produziu
um vídeo,orientando como pode ocorrer a participação nos debates, inclusive com a colaboração online.
Foram criados oito grupos de trabalho: Formação Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação;
Pesquisa, Inovação e Extensão; Desenvolvimento Estudantil; Gestão; Internacionalização; Gestão de
Pessoas; Informação, Comunicação e TI; e Infraestrutura e Segurança.
INAUGURADA NA UFPE ESCULTURA DE PAULO FREIRE FEITA POR ABELARDO
DA HORA
Foi inaugurada ontem (19), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), uma escultura em
homenagem ao educador Paulo Freire feita pelo artista plástico Abelardo da Hora, na área do Lago
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do Cavouco. A solenidade contou com forte presença de participantes do VIII Colóquio
Internacional Paulo Freire e do segundo encontro pela construção de um Movimento Pedagógico
Latino-Americano.
Foto:Passarinho

Escultura de Paulo Freire fica ao lado do Lago do Cavouco
O artista plástico Abelardo da Hora prestigiou o evento e lembrou dos tempos em que ele e Paulo
Freire foram companheiros no Movimento de Cultura Popular (MCP) – Abelardo na área de cultura
e Paulo na área de educação. “Foi uma grande satisfação realizar essa obra, que fiz com muito
carinho”, afirmou, lembrando que Paulo Freire era um figura ímpar que “tinha o povo no coração e
na alma”.
A coordenadora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, Eliete Santiago, considera a obra do educador
um marco para uma educação voltada para a humanização das pessoas. O presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Roberto Franklin Leão, destacou
a importância da homenagem. “Sua presença nos guia para o dia a dia na construção de uma
sociedade justa.”
Para o presidente da Internacional da Educação – América Latina (Ieal), Hugo Yasky, a
inauguração da primeira estátua de Paulo Freire na América Latina é um momento histórico. “Esta
estátua é uma homenagem a Paulo Freire, mas também a todos os educadores que não lavam as
mãos perante seus compromissos”, disse. A Ieal é a organizadora do Movimento Pedagógico
Latino-Americano.
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, a deputada estadual
Teresa Leitão frisou o ideal freireano de prática pedagógica como reflexão do nosso lugar como
sujeitos no mundo. “Para nós, trabalhadores em educação, é a hora de fazer essa estátua ‘andar’,
marchar em nossos sonhos”, conclamou.
EXPERIÊNCIA – A alfabetização de 300 jovens e adultos em 40 horas na experiência de Angicos
(RN), há 50 anos, foi lembrada pelo secretário executivo adjunto do Ministério da Educação,
Francisco das Chagas Fernandes. “Se sua campanha não tivesse sido parada pela ditadura militar,
talvez não houvesse tanto analfabetismo no Brasil”, opinou.
Já o secretário de Educação de Pernambuco, Ricardo Dantas, disse que Paulo Freire tem muito a
nos ensinar em nosso protagonismo como cidadãos. A cerimônia foi fechada pelo reitor Anísio
Brasileiro, que afirmou que a UFPE se sente honrada e contente por participar deste momento. “O
que nos une é a luta permanente contra todas as formas de exclusão”, afirmou.
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O professor Heleno Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de
Pernambuco (Sintepe), entregou miniaturas da escultura para representes de outros estados (como
Distrito Federal e Goiás) e países (como Bélgica, Espanha, Noruega, Suécia, Argentina e Costa
Rica), “para fazer Paulo Freire andar”, citando a fala da deputada estadual.
Também marcaram presença o vice-reitor Silvio Romero Marques e o presidente do Centro Paulo
Freire – Estudos e Pesquisas, Agostinho da Silva Rosas. Alguns dos convidados, ao terminar sua
fala, gritavam “Paulo Freire!” e o público respondia “Presente!” Agora o educador pernambucano
está presente na UFPE não só nas ideias, mas também na homenagem do amigo Abelardo da Hora.
EVENTO NA ÁFRICA TEM PARCERIA DA UFPE E EMBAIXADA BRASILEIRA
Termina amanha (24) 1ª Semana Nacional de Capacitação e Oportunidades em Guiné-Bissau, país
da costa ocidental de África que faz parte da Comunidade de Língua Portuguesa. O evento, que
ocorre na embaixada do Brasil em Bissau, é promovido pela Associação Força Guiné e recebe o
apoio da Universidade Federal de Pernambuco, que está sendo representada pelo pró-reitor de
extensão, Edilson Fernandes, e pelos professores José Bento, do Departamento de História, e
Danieli Siqueira Soares, do Departamento de Sociologia.
Durante os nove dias da Semana Nacional de Capacitação e Oportunidades, estão sendo
apresentados projetos e programas sociais brasileiros e guineenses. Edilson Fernandes abordou a
experiência da Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e de como as atividades extensionistas da
Universidade dialogam com os diferentes setores da sociedade. Na ocasião, foi divulgado edital
para apoiar publicações sobre a África, escritas por africanos. Livros e artigos científicos também
serão contemplados no evento, entre eles “Estado e Curso Superior na Guiné-Bissau 1974-2008”,
lançado com apoio da UFPE. A obra, cujo autor, Arnaldo Sucuma, é guineense, surgiu de uma
pesquisa de mestrado na Universidade. A delegação brasileira também levou exemplares de livros e
dissertações para doação, debate e divulgação através da embaixada brasileira.
Compartilhar informações e conhecimentos entre o Brasil e aquele país africano faz parte do projeto
do evento, com destaque para a divulgação do que é produzido por ambos. “Pretendemos estreitar
as relações com as universidades e instituições de lá, já que temos muito intercambistas da GuinéBissau na UFPE”, afirmou Edilson.
UFPE REALIZA WORKSHOP COM A EDITORA WILEY SOBRE ESTRATÉGIAS DE
PUBLICAÇÃO
Estratégias para aumentar as chances de publicação de artigos nos melhores periódicos científicos
internacionais foi o tema do workshop realizado na manhã da última sexta-feira (27) no auditório do
Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. A Universidade foi escolhida junto a outras três
instituições brasileiras (USP, Unicamp e UFRGS) para receber a palestra com Kurt Albertine e
Parker B. Antin, editores-chefes da Wiley Online Library.
O evento foi realizado em parceira com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Na plateia, professores, pesquisadores e alunos de doutorado assistiram atentos às
orientações sobre assuntos como ética na publicação científica e como redigir de maneira clara
artigos para periódicos em língua inglesa.
Sandro Gonçalves, gestor de contas-chave da Wiley, abriu o workshop agradecendo o esforço da
Universidade para viabilizar o workshop na UFPE. “Não foi uma coincidência a escolha desta
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instituição para realizarmos este evento. A Wiley e a Capes enxergam um grande potencial em
Pernambuco e na UFPE no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisa. E é um desafio da
Capes possibilitar que as universidades brasileiras possam competir de igual para igual com as
melhores universidades do exterior.”, explicou.
De acordo com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação Francisco Ramos, presente no evento, a
UFPE vem investindo cada vez mais na internacionalização de sua produção científica: “A
iniciativa de realizar este workshop na Universidade se alinha ao processo de estímulo e suporte à
internacionalização que vem se desenvolvendo aqui, assim como a criação dos dois editais da
Propesq de custeio de publicação e de tradução de manuscritos. Esses editais receberam grande
apoio do reitor e vem atendendo 100% da demanda qualificada.”, ressaltou. Para acessar os editais,
clique aqui.
De acordo com Sandro Gonçalves, a Wiley é a editora que mais publica periódicos ligados a
sociedades científicas no mundo. São cerca de 800 sociedades que mantém parceria com a editora,
que atende profissionais, cientistas, educadores e estudantes e publica, atualmente, cerca de 1600
periódicos, dos quais 1.200 são disponibilizados pela Capes através do seu Portal Periódicos.
UFPE SEDIA ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DO CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS
Coordenadores do programa Ciência sem Fronteiras de todos os estados nordestinos se reuniram na
tarde da sexta-feira (4), no Auditório Reitor João Alfredo, na reitoria da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). O objetivo foi apresentar o sistema de homologação dos candidatos. O vicereitor da Universidade, Silvio Romero Marques, participou da mesa de abertura do encontro.
De acordo com o analista em ciência e tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) Desider Gomez, o encontro também foi uma oportunidade para
tirar dúvidas e recolher sugestões a fim de aperfeiçoar o processo. O Ciência sem Fronteiras prevê a
utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover intercâmbio.
UFPE TEM 6.607 VAGAS NO VESTIBULAR 2014; AGRESTE OFERTA MEDICINA
PELA PRIMEIRA VEZ
A UFPE ofertará 6.607 vagas no Vestibular 2014, distribuídas em 97 cursos no Campus Recife e
nos Centros Acadêmicos de Vitória (CAV) e do Agreste (CAA), em Caruaru. São 4.897 para livre
concorrência e 1.710 (25,88%) destinadas ao sistema de cotas. Pela primeira vez, o curso de
Medicina será oferecido em Caruaru, com total de 80 vagas (60 para livre concorrência e 20 para
cotas). As inscrições para o Vestibular 2014 serão realizadas no período de 18 deste mês a 3 de
novembro, no site da Covest.
As provas da 2ª etapa serão aplicadas nos dias 8 e 9 de dezembro. A 1ª etapa equivale à nota do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, que será aplicado nos dias 26 e 27 deste mês. A
taxa de inscrição no Vestibular custa R$ 110,00 para os candidatos a quaisquer cursos, exceto para
os cursos de Música, com valor de R$ 120,00 devido aos testes de habilidades específicas. O
pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 4 de novembro, mediante quitação da Guia de
Recolhimento da União (GRU), nas agências do Banco do Brasil.
Pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos de amanhã (8) até quinta-feira (10),
conforme estabelecido em edital específico, divulgado no site da Covest. Este ano, o período de
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solicitação foi antecipado em atendimento à Lei nº 12.799/2013. O presidente da Covest, professor
Armando Cavalcanti, explica que, até o ano passado, a isenção era solicitada apenas com o Número
de Identificação Social (NIS), mas com a nova lei tornou-se obrigatória a entrega de documentos
adicionais. “Desta forma, foi preciso antecipar a divulgação de informações sobre os cursos,
número de vagas e valores da taxa de inscrição para dar conhecimento aos estudantes que vão
solicitar a isenção”, ressalta Cavalcanti.
Na segunda etapa do Vestibular 2014, os candidatos serão submetidos a duas provas por dia de
disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido. A duração de cada dia de provas será de
quatro horas. A redação da prova de Português 1 será aquela realizada no Enem 2013. A nota será a
informada pelo MEC, convertida para uma escala de zero a oito pontos.
Apenas os candidatos ao curso de Química (Grupo IX) serão submetidos à terceira etapa. Os
candidatos aos cursos de Música (Grupo VI) farão as provas da primeira e da segunda etapas
destinadas a todos os candidatos, além de provas/testes de habilidades específicas, que serão
aplicadas após a realização do Enem 2013 e antes da realização da segunda etapa. Os horários, dias,
locais e conteúdo programático constarão no Manual do Candidato.
MANUAL – No dia 16 deste mês, a Covest divulgará o Manual do Candidato e o cronograma
completo do Vestibular 2014, constando as datas das provas de habilidades específicas de Música, o
período para impressão do Comunicado de Confirmação de Inscrição (CCI) e o prazo de divulgação
do resultado do Vestibular 2014, entre outras informações importantes. A divulgação está marcada
para as 10h, em coletiva de imprensa com o professor Armando Cavalcanti. “A partir do edital do
processo seletivo elaborado pela Proacad [Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos], a Covest irá
preparar o Manual do Candidato e o cronograma”, destaca Cavalcanti.
SISU – Além do Vestibular, outras 55 vagas para dois cursos de graduação serão oferecidas pelo
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Juntos, os dois processos
seletivos somam 6.662 vagas. As oportunidades destinadas ao Sisu/MEC são para os cursos de
Oceanografia (Recife) – 25 vagas e Estatística (Recife) – 30 vagas, para as quais também será
aplicado o percentual mínimo de 25% de reserva para o sistema de cotas.
COTAS – Poderão optar pelo sistema de cotas, instituído pela Lei n. 12.711, os estudantes que
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no
âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Do total de vagas reservadas para
esses candidatos, 50% são para aqueles que comprovarem renda familiar bruta igual ou inferior a
1,5 salário-mínimo per capita e os demais 50% para os que tenham renda familiar bruta superior a
1,5 salário-mínimo per capita.
OUTUBRO
ALUNOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO SE DESTACAM EM CONCURSOS DE
ROBÓTICA
O aluno Lucas Sampaio Sá, do 1º ano B do Colégio de Aplicação (Cap), ganhou a medalha de
Bronze no Exame Nacional de Tecnologia em Robótica (Enater 2013). O exame, realizado
anualmente desde 2009, envolve alunos da educação básica e busca “estabelecer um parâmetro
comum que sirva de referência básica para estimar o domínio conceitual do aluno frente às questões
de tecnologia em robótica e suas conexões com as demais disciplinas de sua grade escolar”.
Lucas participa das oficinas de Robótica do Projeto Robuca: inserção da Robótica Educativa no
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UCA, sob coordenação da professora Marta Bibiano. Ainda como desdobramento das atividades do
projeto, ele e a aluna Manuella Valença (também do 1º ano B) tiveram o trabalho intitulado “Braço
Robótico” selecionado para apresentação na Mostra Nacional de Robótica (MNR 2013), a ser
realizada na cidade de Fortaleza, de 16 a 20 de outubro.
Logo em seguida, do dia 21 a 24, será a vez de os alunos Ariovaldo Capuano Neto e Gabriel Leite
Queiroz Nunes, do 9º ano do Ensino Fundamental, apresentarem o trabalho Robô Atirador de
Discos (RAD) Jeremiasna 1ª Feira Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas (Febrat
2013), na cidade de Belo Horizonte, sob orientação da professora Marta Bibiano.
Além dos dois nomes mencionados, mais três alunos participaram do desenvolvimento do projeto
em equipe: Bianca Xavier, Matheus Leite e Wanderson Ferreira (todos do 9º ano). Além da
orientação da professora Marta Bibiano, desempenharam essa função Rogério Ignácio (Professor do
CAp/UFPE); Henrique Foresti e Sofia Galvão (Robô Livre); e o aluno da graduação em Física
Alexandre Andrade (bolsista de iniciação científica Robuca/UFPE).
LIVRO COM PRODUÇÃO ACADÊMICA DE TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA
UFPE SERÁ LANÇADO NA BIENAL
Fruto da produção acadêmica dos servidores técnico-administrativos da UFPE, o livro “Gestão
Universitária e Conhecimento Científico: I Simpósio de Produção Acadêmica de Servidores
Técnico-Administrativos em Educação da UFPE” será lançado no domingo (13), às 10h, durante a
IX Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Organizada por Silvana Brandão, Lenita Almeida
e Silvia Lopes, todas servidoras da UFPE, a publicação foi editada pela Editora Universitária
(EdUFPE).
O lançamento será no estande da EdUFPE, na Bienal. Este ano, a estrutura montada pela editora
conta com estande e um auditório com 50 lugares, nos quais serão realizadas mais de 30 mesasredondas, palestras e dez oficinas, além de workshops, talk-shows, mostra de vídeos, contação de
histórias e lançamentos de 60 livros inéditos produzidos pela editora em parceria com as próreitorias da UFPE.
A IX Bienal Internacional do Livro de Pernambuco reúne livreiros, editores e distribuidores de todo
o Brasil. A edição deste ano tem como tema “Literatura, Futebol e Identidades Nacionais”. Os
escritores Gilvan Lemos, Antônio Maria e Cancão serão os grandes homenageados desta edição, ao
lado de Tarcísio Pereira, José Xavier Cortez e Eurico de Barros e Silva.
DOIS CURSOS DA UFPE OBTÊM CONCEITO MÁXIMO NO ENADE
Os cursos de Administração, do Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e de Publicidade e
Propaganda, do Campus Recife, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) obtiveram o
conceito máximo, 5, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2012, cujo
resultado foi divulgado na segunda-feira (8), pelo Ministério da Educação. Entre os outros cursos
avaliados na UFPE – 13 ao todo – seis foram avaliados com o conceito bom (4) e cinco figuraram
como regular (3).
Nesta edição do exame, que é aplicado para estudantes do ensino superior e adota pontuação que
varia de 1 (péssimo) a 5 (muito bom), foram avaliados 7.228 cursos de 1.646 instituições. No ano
passado o Enade concluiu o ciclo que abrange Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e
áreas afins; e os eixos tecnológicos de Gestão de Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer,
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Produção Cultural e Design.
Em relação à última sondagem, realizada em 2009, cinco cursos estão sendo avaliados pela primeira
vez – os três de Caruaru (Administração, Ciências Econômicas e Design) e Administração e
Secretariado, ambos do Campus Recife.
Segundo a avaliação do Ministério da Educação, o percentual de cursos com resultado satisfatório
no Enade 2012 subiu 19,8% em relação a 2009, passando de 48,5% para 68,3% dos cursos. Entre os
cursos em instituições públicas de ensino superior, 80,5% obtiveram conceito satisfatório; 17%
atingiram a pontuação máxima, 5; 29,8% ficaram com 4; e 33,7% alcançaram conceito 3. Em 2009,
o percentual de cursos com conceitos satisfatórios era de 61,6%.
Resultados
Centro Acadêmico do Agreste (Caruaru)
Administração – conceito 5 (muito bom)
Ciências Econômicas – conceito 3 (regular)
Design – conceito 3 (regular)
Campus Recife
Administração – conceito 4 (bom)
Ciências Contábeis – conceito 3 (regular)
Ciências Econômicas – conceito 3 (regular)
Design – conceito 4 (bom)
Direito – conceito 4 (bom)
Jornalismo – conceito 4 (bom)
Psicologia – conceito 3 (regular)
Publicidade e Propaganda – conceito 5 (muito bom)
Secretariado Executivo – conceito 4 (bom)
Turismo – conceito 4 (bom)
EQUIPE DA UFPE ELABORA PLANO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR
CAMINHO DAS CAPIVARAS
Com informações da assessoria da PCR
Uma equipe multidisciplinar da UFPE vai desenvolver estudo e elaborar o plano para implantação
do Parque Linear Caminho das Capivaras, projeto que irá promover intervenções nas margens do
Rio Capibaribe. Convênio nesse sentido foi assinado ontem (14) pelo prefeito do Recife, Geraldo
Júlio, e o reitor Anísio Brasileiro. Será criado um corredor para pedestres e ciclistas às margens do
rio, interligando parques, praças e equipamentos públicos, do bairro da Várzea até a Boa Vista. “É
um projeto de grande vulto que vai começar uma grande mudança em nossa sociedade. Vai integrar
a vida do recifense ao Rio Capibaribe”, explicou o prefeito.
O reitor destacou "a originalidade da ideia que reúne os saberes universitários e sociais”. Ele
também lembrou outras parcerias com a Prefeitura do Recife, como as ações para requalificação do
entorno da Universidade. Anísio ainda ressaltou a importância da participação dos estudantes da
instituição no estudo para criação do parque linear. “Nossa instituição não poderia ficar de fora
dessa ação tão importante para o Recife, porque a UFPE pertence à cidade, pertence ao Estado”,
defendeu.
O evento de assinatura do convênio, no valor de R$ 2,9 milhões, contou com a participação de
professores da UFPE que coordenam os trabalhos: Circe Monteiro, Roberto Montezuma, Vilma

432
Villarouco e Luiz Vieira Filho. Eles apresentaram o projeto que será desenvolvido durante nove
meses pelo grupo da Universidade, sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade.
A equipe identificará as áreas propícias para implantar equipamentos de recreação, parques nodais,
estacionamento de bicicletas, caminhos de pedestres e novos pontos de travessia. Também serão
levantados os equipamentos de educação, saúde, lazer e serviços públicos existentes no percurso,
com o objetivo de articulá-los com o novo corredor.
Segundo a professora e urbanista Circe Monteiro, 42 pessoas participam do estudo, que envolve
profissionais de várias áreas, inclusive de outras instituições públicas, e até de outros países. “Uma
das coisas básicas na ideia do parque linear é exatamente a mobilidade e acessibilidade, é criar
permeabilidade com os espaços construídos com essa nova borda, essa nova margem do rio”,
afirmou. De acordo com ela, será uma intervenção integrada que objetiva todos os seres vivos do
rio. “Porque a capivara, a garça, os peixes e as pessoas vão fazer parte desse sistema”, disse.
A professora acredita que o projeto deve provocar uma mudança de mentalidade. Para ela, muitos
nem percebem que estão entre os responsáveis por estar prejudicando e contaminando o rio. Os
moradores das margens irão participar do projeto e discutir soluções para o Capibaribe. Também
serão realizadas reuniões com autoridades e especialistas. O grupo espera entregar à prefeitura em
abril do próximo ano um plano para ser licitado, trazendo as diretrizes para conservação do rio e
realização dos projetos e intervenções. Na tarde de ontem, integrantes da equipe da UFPE e da
prefeitura percorreram de barco o percurso do rio onde serão feitas as intervenções.
PROJETO – De acordo com a Prefeitura do Recife, o Parque Linear Caminho das Capivaras será
composto por passeios, ciclovias, passarelas, pontes de pedestre, áreas verdes e de lazer. Ele
ocupará as bordas de terra firme do rio, mas onde houver trecho obstruído, serão implantadas
passagens aéreas sobre o leito do curso d’água.
Ao todo, o corredor terá 30,64km de extensão, que vai do Instituto Ricardo Brennand até a Ponte 6
de Março, passando por 21 bairros (Várzea, Caxangá, Dois Irmãos, Iputinga, Apipucos, Monteiro,
Poço da Panela, Santana, Cordeiro, Torre, Parnamirim, Jaqueira, Graças, Derby, Madalena, Ilha do
Retiro, Ilha Joana Bezerra, São José, Ilha do Leite, Coelhos e Boa Vista).
O Caminho das Capivaras ainda prevê uma interface direta com o projeto de navegabilidade, que
tem uma rota de 11 km na direção oeste do Rio Capibaribe. A ideia é permitir a articulação da via
parque com as estações de embarque e desembarque e, consequentemente, com o sistema de
transporte público convencional.
UFPE ANTECIPA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
A UFPE decidiu antecipar a requalificação do Centro de Convenções (Cecon) visando atualizar
seus equipamentos e instalações. A partir do dia 1º de novembro, as atividades do Teatro da UFPE
serão suspensas. Os demais serviços existentes no Cecon – a exemplo da concha acústica, de postos
bancários e de uma unidade de recadastramento biométrico do TRE – continuarão a funcionar
normalmente.
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O projeto estava previsto para ser executado após a Copa do Mundo da Fifa em 2014. No entanto,
durante o levantamento preliminar das condições atuais do Cecon, verificou-se a necessidade de dar
início de imediato aos serviços de requalificação. A estimativa de investimentos no projeto do
Centro de Convenções é de R$ 40 milhões.
“Estamos projetando e vamos disponibilizar para a sociedade o Centro de Convenções à altura da
UFPE e das necessidades de Pernambuco, no novo cenário de desenvolvimento econômico e da
produção cultural”, afirma o reitor Anísio Brasileiro. O reitor destaca que o novo Cecon atenderá
também novos critérios de acessibilidade, para portadores de necessidades especiais.
O Cecon da UFPE reabrirá com significativa melhoria nos serviços já existentes, além de novos
espaços. O projeto prevê reforma, readequação e requalificação do teatro, o que inclui plateia,
palco, acústica, iluminação ambiente e cênica, sonorização e climatização. O centro passará a contar
também com auditórios para 400 e 250 lugares, salas para seminários, salas de trabalho em grupo e
cinema para 250 pessoas, com projeção digital de última geração (projetor 4k e som dolby).
O projeto também prevê a requalificação da Concha Acústica, que faz parte do complexo do Cecon.
Haverá ainda novos acessos para os usuários, calçadas mais largas e uma rua exclusiva para
pedestres ligará o Cecon à Biblioteca Central da UFPE. O prazo previsto para elaboração dos
projetos e execução das obras é de 24 meses. A UFPE está elaborando a licitação do projeto
executivo.
HISTÓRIA – O Centro de Convenções da UFPE foi inaugurado em 18 de dezembro de 1995. Com
uma média anual de 240 eventos, o teatro tem capacidade total de 1.931 lugares, sendo 466 no
balcão e 1.465 na plateia. A última reforma do Cecon – que tem 13,6 mil metros quadrados de área
construída – ocorreu em 2005, com a recuperação das instalações físicas do hall e do teatro.
NOVO PRÉDIO DO CURSO DE MEDICINA DO RECIFE MARCA RENOVAÇÃO
PEDAGÓGICA
Os estudantes de Medicina do Campus Recife da UFPE ganharão um novo prédio. A ordem de
serviço para a obra foi assinada, na última quarta-feira (16), pele reitor Anísio Brasileiro. A
coordenadora do curso, professora Ivanise Torres, explicou que a sede não significará apenas um
edifício novo. “Todos os espaços têm o seu objetivo. A sede foi programa para conter o nosso
projeto político pedagógico”, explicou a coordenadora. Iniciada neste mês, a previsão é que a
construção seja concluída em março de 2015. Serão três pavimentos, totalizando 3 mil m². O
investimento, de R$ 8,6 milhões, foi viabilizado pelo Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das universidades Federais (Reuni).
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Obra do novo prédio tem R$ 8,6 milhões em recursos do Reuni
A obra centralizará as aulas, a coordenação, os laboratórios e a escolaridade do curso, que é o mais
concorrido da Universidade. “Estamos afirmando a importância da saúde como prioridade de ação
de uma universidade pública que é a UFPE”, afirmou o reitor Anísio Brasileiro. O estudante Jorge
Luiz Carvalho, do Diretório Acadêmico (DA) do curso de Medicina, comemorou a iniciativa. “Com
a construção do prédio a gente ganha uma identidade. Acho que o principal é que o traga uma
renovação pedagógica, que traga um novo processo, não só estrutural, de identidade mesmo. Que
represente uma formação diferente”, afirmou o aluno.

Dividido em três pavimentos, o prédio contará com térreo, primeiro e segundo andares. O térreo
contará com recepção, auditório, salas para a segurança, sala para o sistema de lógica, banheiros,
copa e depósito de material de limpeza. O primeiro andar irá abrigar salas de avaliação, de
monitoramento, de professores e de espera, área de integração e convivência, sala de tecnologia da
informação, laboratório morfofuncional, de habilidades clínicas e salas de tutoria, banheiros, copa e
depósito de material de limpeza.
O segundo andar contará com Núcleos de Desenvolvimento do Docente e de Avaliação,
Departamentos de Medicina Clínica, Materno-Infantil, Cirurgia, Medicina Tropical, Medicina
Social, Neuropsiquiatria, Patologia e suas secretarias, sala de formação do docente, Núcleo de
Metodologia, centro de estudo/pesquisa, Núcleo de Ensino e Serviço, Escolaridade geral, secretaria
geral, sala de coordenação, coordenação de internato, sala para equipe técnica de assessorias e
projetos, sala de reunião, banheiros, copa e depósito de material de limpeza.
SEMANA DA MÚSICA ACONTECE DE 21 A 27 DESTE MÊS
O Departamento de Música promove, de 21 a 27 deste mês, a Semana da Música, oferecendo
uma programação que inclui cursos e oficinas e atividades que contemplam as várias possibilidades
de atuação na área da música, visando promover uma maior integração do departamento com as
demais unidades da UFPE e o público externo. As inscrições podem ser feitas no site do
departamento.
As atividades programadas também possibilitarão encontros com artistas, professores e
pesquisadores de outras instituições que enriquecem o debate nas áreas de atuação propostas. As
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oficinas, abertas à comunidade externa cumprem seu papel de levar a produção do Departamento de
Música a outros estudantes e demais pessoas interessadas em adquirir conhecimentos na área.
Com o foco central desta edição na Educação Musical Especial, a Semana da Música promove uma
relação plena entre ensino pesquisa e extensão. A escolha do tema central se faz num momento
oportuno em que se discutem importantes propostas relacionadas ao ensino da música nas escolas
regulares.
Além do enfoque na Educação Musical Especial, a Semana da Música abre espaço para a
divulgação da produção musical do Departamento de Música, com ênfase em seus compositores.
NIATE CCB-CCS SERÁ INAUGURADO NA VOLTA ÀS AULAS
As aulas do semestre letivo 2013.2 da UFPE começam na próxima segunda-feira (21), dia da
solenidade de inauguração do Núcleo Integrado de Atividade de Ensino dos Centros de Ciências
Biológicas (CCB) e de Ciências da Saúde (CCS), o Niate CCB-CCS. A cerimônia, a ser presidida
pelo reitor Anísio Brasileiro, será às 11h30.
O Niate oferece 24 salas de aula com capacidade para 1.260 alunos, além de auditório, salas
administrativas, sanitários, sala de professores, copa, secretaria e depósitos. A equipe administrativa
do prédio será composta por quatro assistentes em Administração, uma administradora que também
atende aos outros Niates e dois técnicos em Informática.
O reforço na infraestrutura acadêmica, principal objetivo do Núcleo que beneficiará estudantes do
CCB e do CCS, corresponde a 3.701 m2. O valor total da obra foi de R$ 6.344.508,67, recursos
viabilizados pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni). Além do Niate CCB-CCS, a UFPE já conta com os Núcleos do CFCH-CCSA,
inaugurado em novembro de 2012, e do CTG-CCEN, em funcionamento desde abril do ano
passado, ambos construídos com recursos do Reuni.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS ATENDE 371 PESSOAS EM MUTIRÃO PARA DETECTAR
GLAUCOMA
O Hospital das Clínicas da UFPE, por meio do Serviço de Oftalmologia, promoveu na manhã do
último sábado (19) mutirão para detectar glaucoma em pessoas acima de 40 anos de idade. A
doença é causada, principalmente, pela elevação da pressão ocular, provocando lesões no nervo
ótico e, como consequência, a perda gradativa da visão, podendo levar à cegueira. O resultado da
campanha foi considerado excelente pelos profissionais e participantes da atividade. No total, foram
atendidas 371 pessoas, das quais 101 foram diagnosticadas com suspeita de terem a doença e
encaminhadas ao Ambulatório de Glaucoma do HC.
“A campanha foi um sucesso tanto pelo número de atendimentos quanto pela organização. As
pessoas que vieram foram atendidas de forma bastante rápida e com tranquilidade. A organização e
o empenho foram os pontos fortes da campanha. Terminamos este mutirão com a sensação de dever
cumprido”, comentou a coordenadora do mutirão e chefe do Serviço de Oftalmologia do HC, Isabel
Lynch.
Doze médicos, entre residentes e profissionais do HC, 24 voluntários do Lions Club e três
acadêmicos da Liga de Oftalmologia da UFPE colaboraram com o mutirão, além dos laboratórios
Allergan e Alcon, que contribuíram com materiais educativos.
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CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DA UFPE SERÁ INAUGURADA NA QUARTAFEIRA (23)
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inaugura nesta quarta-feira (23), às 10h30, a
Clínica de Fonoaudiologia Professor Fábio Lessa, localizada ao lado do Departamento de
Fonoaudiologia, no Campus Recife da UFPE. O espaço abriga consultório e área para exames, com
atendimento gratuito para o público em geral. A cerimônia de inauguração terá a presença do reitor
Anísio Brasileiro e do vice-reitor Silvio Romero Marques.
O novo prédio conta com dez salas de terapia com corredor de observação; duas salas para
audiometria em campo livre com três cabines audiométricas; um consultório médico de
Otorrinolaringologia e otoemissões acústicas e Bera; recepção; sanitários adaptados; sala de
coordenação; uma pequena brinquedoteca; sala de multimídia; e quatro salas para supervisão.
De acordo com a coordenadora da clínica e vice-coordenadora do curso de Fonoaudiologia,
professora Zulina Souza de Lira, pessoas de todas as idades poderão ser atendidas. Elas passarão
por uma triagem e serão encaminhadas ao serviço correspondente ao tratamento. Os interessados
podem agendar o atendimento, pessoalmente ou por telefone, a partir de hoje (21).
O valor investido na construção é de aproximadamente R$ 1,4 milhão, com recursos do Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). A clínica tem
apoio da Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), Pró-Reitoria de Gestão
Administrativa (Progest), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Superintendência de Projetos e
Obras (SPO), Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) e equipe do Departamento de
Fonoaudiologia.
A Clínica de Fonoaudiologia da UFPE está em processo de credenciamento junto ao Sistema Único
de Saúde (SUS), por meio da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. “Com o credenciamento,
vamos ampliar os serviços à população e melhorar a qualidade”, afirma a professora Zulina Souza
de Lira.
HISTÓRICO – A Clínica-Escola de Fonoaudiologia foi fundada em 2002, com quatro
ambulatórios: Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial e Voz. A estrutura estava abrigada no
próprio Departamento de Fonoaudiologia e no Hospital das Clínicas (Audiologia).
UFPE E FINEP ASSINAM ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM UNIÃO E REVESTIMENTO DE
MATERIAIS
Será assinada, às 14h30 de hoje (24), pelo reitor Anísio Brasileiro e pelo diretor do Departamento de
Ciências, Infraestrutura e Tecnologia 3 (Engenharias) de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da
Agência Brasileira da Inovação - Finep, Ricardo Rosa, a ordem de serviço para a construção do prédio
do Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM), que será
localizado no Campus Recife da UFPE, por trás do Centro de Informática. A solenidade de assinatura
ocorrerá no terreno onde o prédio será erguido.
Orçada em R$ 9.256.263,69, a obra é financiada pela Finep em parceria com a UFPE. Com 3.200m2
de área, construção do edifício inicia este mês e deve ser concluída em 360 dias. O objetivo do INTM é
o de prover soluções tecnológicas para as atividades de projeto, construção, operação e manutenção
que necessitem de união de materiais e engenharia correlata, por meio da capacitação de pessoal
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especializado, da prestação de desenvolvimento em parceria com empresas, centros de pesquisa,
universidades e instituições que atuem na área de foco do instituto.
O objetivo é o de atender aos setores industriais de petróleo e gás, construção naval, offshore, refino,
petroquímico, siderúrgico e metal-mecânico. Além disso, o INTM agrega competitividade às empresas
por meio da prestação de serviços nas áreas de integridade estrutural, que agrega ensaios, serviço de
inspeção e P & D; de caracterização de materiais, referentes a serviços laboratoriais, consultoria e P &
D; e de serviços de qualificação, formados por produto, processos e pessoas.
ESTRUTURA – Ligado ao Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE (CTG), o instituto será
formado por um conselho diretivo, uma diretoria executiva, coordenações de comunicação e de
administração e finanças e gerências de pesquisa, desenvolvimento e pós-graduação e de tecnologia e
negócios. Contará com os seguintes laboratórios: preparação metalográfica e de amostras; microscopia
ótica; caracterização química; análise de material; análises térmicas; caracterização de revestimento;
desenvolvimento de materiais e ensaios mecânicos; mecânica fina; ensaios dinâmicos; solda
convencional; solda especial; ensaios micromecânicos; ensaio por partícula magnética; ensaio por
ultrassom e tratamento térmico. O prédio terá ainda oficinas, auditório, almoxarifado, sala de
professores, salas de aula, depósito e setor administrativo.
UFPE TERÁ INSTITUTO DE FOMENTO À PESQUISA DE PONTA NA ÁREA DE
TECNOLOGIA EM UNIÃO E REVESTIMENTO DE MATERIAIS
A Universidade Federal de Pernambuco contará, a partir de outubro de 2014, com o Instituto
Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM). O principal objetivo do
centro é formar recursos humanos e estimular pesquisas de ponta na área de união e revestimento de
material, a exemplo da soldagem, e a prestação de serviço para corporações que atuam no setor,
como o Estaleiro Atlântico Sul e a Refinaria Abreu e Lima, no caso de Pernambuco. A assinatura da
ordem de serviço para a construção do prédio pelo reitor Anísio Brasileiro e pelo engenheiro
Adriano Times, da empresa responsável pela obra, foi realizada na tarde de hoje (24), no terreno
onde será o edifício, localizado por trás do Centro de Informática da Universidade.
Financiada pela Agência Brasileira da Inovação (Finep) em parceria com a UFPE, a construção está
orçada em R$ 9.256.263,69. O prédio contará com 3.200m2 de área e deve ser concluído em 360
dias. Entre as autoridades presentes na solenidade, o diretor do Departamento de Ciências,
Infraestrutura e Tecnologia 3 (Engenharias) de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Finep,
Ricardo Rosa, o pró-reitor para assuntos de pesquisa e pós-graduação da UFPE, Francisco Ramos, o
diretor do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG), Antonio Antonino, e o arquiteto e professor
Ênio
Eskinazi.
“O instituto articula os melhores laboratórios em ciências dos materiais do Brasil, sediados aqui na
UFPE, com um caráter nacional e internacional de formar pessoal capacitado para a indústria de
equipamentos, de solda e para a indústria naval brasileira, com foco no fomento ao
desenvolvimento”, explicou o reitor Anísio Brasileiro. O objetivo do instituto é atender aos setores
industriais de petróleo e gás, construção naval, offshore, refino, petroquímico, siderúrgico e metalmecânico.
O INTM agrega competitividade às empresas por meio da prestação de serviços nas áreas de
integridade estrutural, que inclui ensaios e serviços de inspeção e P & D; de caracterização de
materiais, referentes a serviços laboratoriais, consultoria e P & D; e de qualificação, formados por
produto, processos e pessoas. “É um projeto muito importante para a Finep e para a UFPE. O nosso
compromisso é de, no ano que vem, estarmos comemorando a inauguração do INTM”, finalizou o
diretor Ricardo Rosa.
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ESTRUTURA – Ligado ao Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE (CTG), o instituto será
formado por um conselho diretivo, uma diretoria executiva, coordenações de comunicação e de
administração e finanças e gerências de pesquisa, desenvolvimento e pós-graduação e de tecnologia
e negócios. Contará com os seguintes laboratórios: preparação metalográfica e de amostras;
microscopia ótica; caracterização química; análise de material; análises térmicas; caracterização de
revestimento; desenvolvimento de materiais e ensaios mecânicos; mecânica fina; ensaios
dinâmicos; solda convencional; solda especial; ensaios micromecânicos; ensaio por partícula
magnética; ensaio por ultrassom e tratamento térmico. O prédio terá ainda oficinas, auditório,
almoxarifado, sala de professores, salas de aula, depósito e setor administrativo.
OUVIDORIA GERAL DA UFPE PROMOVE FÓRUM EM PARCERIA COM OUTRAS
UNIVERSIDADES
Como parte dos esforços institucionais de capacitação em ouvidoria, a Ouvidoria Geral da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará, de 13 a 15 de novembro, o II Fórum das
Instituições de Ensino Superior no Estado de Pernambuco. O evento é promovido em parceria com
as ouvidorias gerais da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e da Universidade de
Pernambuco (UPE).
Este ano o fórum ocorrerá em conjunto com XIII Fórum Nacional de Ouvidores Universitários
(FNOU). O evento será no Hotel Jangadeiro, em Boa Viagem. As inscrições são gratuitas e podem
ser realizadas até o dia 6 de novembro através do site da FNOU. Confira aqui a programação do
evento.
Mais informações
Ouvidoria Geral da UFPE
(81) 2126.8195
I ENCONTRO INTERNACIONAL PEC-G E PEC-PG NO BRASIL SERÁ NOS DIAS 27 A
29
Os participantes dos Programas de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) e de Pós-Graduação
(PEC-PG) participam do I Encontro Internacional PEC-G e PEC-PG no Brasil, de 27 a 29 deste
mês, no Campus Recife da UFPE. O evento, cujo tema é “Realidades dos estudantes do PEC-G e
PEC-PG no Brasil: debates, reflexões e ajustes”, reunirá gestores, estudantes, professores e
pesquisadores para rediscutir diretrizes dos programas no processo da internacionalização das
instituições de ensino superior.
Para a comissão organizadora, o encontro representa um importante espaço para compartilhar
estratégias de acolhimento e potencialidades sentidas entre grupos, países e continentes. Como
produto final do evento, será entregue aos convidados o documento construído a partir das diversas
experiências espalhadas no país, com o intuito de garantir maior participação dos estudantes no
acompanhamento do PEC-G e PEG-PG.
Participam do evento os embaixadores de Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Congo, Colômbia e Angola,
além de representantes do Ministério da Educação, Itamaraty, Departamento de Estrangeiros, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, União Nacional dos
Estudantes, Associação Nacional de Pós-Graduandos e do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis. Representantes da UFPE também estarão presentes.
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Os estudantes dos convênios estabelecidos com a UFPE, em parceria com o Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros (Neab), o Laboratório de Estudos da Cultura Contemporânea (LEC) e a
Associação de Pós-Graduandos (APG) da instituição, realizam o evento na UFPE.
PROGRAMAS – O PEC-G e o PEC-PG oferecem oportunidades de formação inicial no ensino
superior, de qualificação de professores, pesquisadores, profissionais e graduados de países em
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos culturais e educacionais.
NOVEMBRO
UFPE ORGANIZA ENCONTRO NACIONAL DAS FUNDAÇÕES DE APOIO ÀS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Da Assessoria de Comunicação da Fade
O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa
Científica e Tecnológica (Confies) realiza anualmente um encontro entre suas afiliadas. Este ano, o
evento está sendo organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Federal de Pernambuco (Fade-UFPE) e será realizado de hoje (11) até quinta-feira (14) no Hotel
Armação, em Porto de Galinhas (PE). Confira o site do encontro.
O objetivo do evento é aperfeiçoar o sistema de prestação de serviços das fundações e identificar
diretrizes para sua ação integrada. Além disso, o encontro possibilita a discussão e a troca de
informações entre as fundações afiliadas. O encontro conta com cerca de 300 participantes,
incluindo paineis específicos de procuradores, contadores e comunicadores, além de oficinas de
boas práticas. A programação inclui palestras de especialistas como a professora Tania Bacelar, do
Departamento de Ciências Geográficas, que vai falar sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro.
Na pauta, temas como Perspectivas de C,T & I da Indústria de Petróleo e Gás e interação com as
Universidades, sob a responsabilidade do diretor geral da Agência Nacional do Petróleo, Florival
Carvalho, e de representantes da Petrobras e parques tecnológicos, com representantes da
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e do
Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (Fortec).
ANÍSIO BRASILEIRO PARTICIPA DE ENCONTRO COM REITORES DO BRASIL,
ESPANHA E PORTUGAL
Com informações da Ascom/UFPR
O reitor Anísio Brasileiro participa, de hoje (11) até quarta-feira (13), na Universidade Federal do
Paraná (UFPR), do XIV Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas, que reúne dirigentes de
universidades do Brasil, Espanha e Portugal. Os reitores debatem as interfaces na ciência,
tecnologia e inovação. Aberto ontem à noite, o evento prossegue nesta segunda com a mesaredonda sobre Políticas Públicas na Educação e Colégios Doutorais (rede acadêmica formada por
várias universidades). À tarde, os reitores apresentam as mais recentes pesquisas em nanociência e
nanotecnologia, e estudos de experimentação em saúde.
Amanhã (12), os debates vão enfocar os impactos ambientais das novas tecnologias, experiência de
internacionalização da pesquisa, estudos culturais, transmidiáticos, ciências políticas, relações
internacionais e ainda gerenciamento de sistemas costeiros. Além dos debates, estão programadas
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oficinas sobre a construção de propostas para colégios doutorais em nanotecnologia, e em estudos
de experimentação em saúde, estudos culturais transmidiáticos e gerenciamento de sistemas
costeiros.
O Grupo Tordesillas é uma rede acadêmica formada por universidades dos três países com o
objetivo de promover a colaboração no campo da ciência e tecnologia, ressaltando a cooperação
científica e educativa. Congrega 54 instituições, 28 universidades brasileiras, 17 universidades
espanholas e 9 universidades portuguesas. O Tordesillas é presidido pelo reitor da UFPR, Zaki Akel
Sobrinho, que está deixando o cargo. A reitora de Málaga, Adelaide de La Calle, irá assumir o
cargo em solenidade na quarta-feira, último dia do encontro.
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA (AGRESTE) E MUSEOLOGIA (RECIFE)
CONQUISTAM CONCEITO 4 DO MEC
Os cursos de Licenciatura em Matemática (Centro Acadêmico do Agreste) e Museologia (Campus
Recife) da UFPE conquistaram conceito 4 do Ministério da Educação (MEC), resultante de
avaliações in loco para reconhecimento dos cursos. Os resultados, divulgados respectivamente em
outubro e este mês, reafirmam a excelência e a qualidade do ensino da Universidade.
A avaliação in loco é realizada por uma comissão formada por dois avaliadores do Banco de
Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis)/MEC. Durante dois
dias, os visitantes analisam a organização didático-pedagógica e o corpo docente, discente e
técnico-administrativo, além da infraestrutura da Universidade. O curso de Licenciatura em
Matemática do Campus Agreste foi avaliado no mês de outubro. Já Museologia recebeu a visita dos
avaliadores do MEC este mês.
PROJETO DO CINEMA DA UFPE ENTRA EM FASE DE DETALHAMENTO
O futuro Cinema da UFPE, previsto para ser aberto no primeiro semestre de 2014, entra na fase do
projeto técnico e arquitetônico. Amanhã (14), a UFPE recebe a visita técnica de Osvaldo Emery, da
Cinemateca Brasileira, vinculado ao Ministério da Cultura. Emery é arquiteto, mestre em Conforto
Ambiental e especialista em Acústica Arquitetônica e Audiovisual, um dos mais competentes
consultores em projetos voltados à exibição cinematográfica.
Na UFPE, Osvaldo Emery vai visitar o espaço físico destinado ao Cinema da UFPE, no foyer do
Centro de Convenções. O projeto prevê uma sala com 250 lugares, e projeção digital em DCP (4k),
de alta performance. Também está sendo prevista a instalação de som Dolby 7X1 para permitir que
a futura sala tenha os mais avançados sistemas de projeção.
Além do detalhamento técnico do projeto (projeção, som, acústica, acessibilidade), a UFPE
começou a discutir modelos de curadoria, que definirão a programação da futura sala. O objetivo é
que o futuro Cinema da UFPE atenda prioritariamente à comunidade universitária, com filmes de
alto nível e que apontem para a diversidade da produção fílmica contemporânea. Mas a UFPE
espera que o cinema atenda também os moradores da zona oeste do Recife, que não dispõem de
nenhuma opção de salas de exibição.
“Com o Cinema da UFPE, estaremos trabalhando para uma melhor formação artístico-cultural dos
nossos professores, estudantes e técnicos, além de colaborarmos com uma nova opção cultural
numa parte do Recife ainda muito pouco servida de equipamentos desse tipo”, afirma o reitor
Anísio Brasileiro.
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Após o parecer técnico de Osvaldo Emery, a UFPE iniciará imediatamente os procedimentos para a
aquisição dos equipamentos de projeção e de som, além das poltronas, piso elevado e revestimento
acústico.
UFPE CONFERE GRAU A 451 MESTRES E DOUTORES
A UFPE realiza hoje (18), às 15h, na Blue Angel Recepções, a colação de grau conjunta de mestres
e doutores do semestre 2013.2. Colam grau 451 mestres e doutores formados nos 12 centros
acadêmicos da UFPE, dentre eles o Centro Acadêmico de Vitória (CAV) e o Centro Acadêmico do
Agreste (CAA), localizado em Caruaru.
O Coral de Trombones da UFPE se apresenta na abertura musical da cerimônia, que conta com a
presença do docente Carlos Teixeira Brandt, convidado para proferir o discurso panegírico. O
professor é titular aposentado de Cirurgia Pediátrica e professor permanente do Programa de PósGraduação em Cirurgia da UFPE.
A concessão de grau será dada a Elias André da Silva (doutor pelo Programa de Pós-Graduação em
Letras) e a Patrícia Cristina Bezerra da Silva (mestre pelo Programa de Pós-Graduação em
Química) na representação de todos os mestres e doutores presentes. Como orador da turma foi
escolhido o doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Welton Roberto.
Vão estar presentes à mesa o reitor Anísio Brasileiro e o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação,
Francisco Ramos.
Serviço
Colação
de
Grau
Conjunta
Data: 18 de novembro de 2013

de

Mestres

e

Doutores

da

UFPE

Hora: 15h
Local: Blue Angel Recepções, Rua Benfica, nº 251, Madalena, Recife.
XXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE COMEÇA AMANHÃ (20)
Começam amanhã (20) o XXI Congresso de Iniciação Científica (Conic) e o V Congresso de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFPE (Coniti), promovidos até a
próxima sexta-feira (22) no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. A cerimônia de
abertura será realizada, às 9h30, no Auditório Denis Bernardes do CCSA, com a presença do próreitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco Ramos, e a coordenadora geral de Iniciação
Científica, Valderez Pinto Ferreira. Durante a cerimônia, o professor Luiz Bezerra de Carvalho
Júnior, do Departamento de Bioquímica, será homenageado.
Este ano o evento reúne cerca de dois mil participantes, sendo o principal espaço no Estado para a
divulgação de trabalhos vinculados aos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica
(Pibic) e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), coordenados pela UFPE. Integram a
programação sessões orais, sessão de pôsteres, palestra e minicursos e premiação dos melhores
projetos nas áreas de conhecimento de Ciências exatas e da terra; Ciências biológicas; Engenharias;
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Ciências da saúde e agrárias; Ciências sociais aplicadas; Ciências humanas; Linguística, letras e
artes. Confira a programação do evento.
UFPE VENCE 8ª COMPETIÇÃO BAJA SAE BRASIL – ETAPA NORDESTE
A equipe Mangue Baja 1 da UFPE sagrou-se campeã da 8ª Competição Baja SAE Brasil – Etapa
Nordeste, realizada entre os dias 8 e 10 deste mês, no Estádio Municipal de Camaçari, na Bahia. O
grupo finalizou a competição com 752,82 pontos. Ao todo, 18 grupos inscreveram-se na disputa. A
equipe Mangue Baja 2, também da UFPE, ficou com o sexto lugar na classificação geral, com
544,96 pontos.
O primeiro dia de competição foi reservado para a apresentação dos projetos de cada equipe. Nos
dois dias seguintes, foram realizadas a prova de segurança e as provas dinâmicas de conforto,
manobrabilidade e obstáculos, tração, arrancada e enduro (corrida com três horas de duração). “A
etapa regional prepara as equipes para a competição nacional. Ganhamos mais experiência”,
ressaltou o estudante Ailson Matoso, coordenador de Execução de Procedimento do Projeto
Mangue Baja e líder da equipe Mangue Baja 1.
A segunda e terceira posições da competição regional ficaram, respectivamente, com as equipes
Cactus Baja, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA/RN), com 637,88 pontos, e
Parahybaja, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/PB), com 630,72 pontos.
O projeto Mangue Baja da UFPE é composto por, aproximadamente, 20 alunos dos cursos de
Engenharias Mecânica, Eletrônica e Elétrica, além de Design Industrial, com orientação de três
docentes do Departamento de Engenharia Mecânica: Laurênio Accioly, Carlson Verçosa e Dário
Ferraz. O projeto também tem apoio de professores de outros departamentos da Universidade.
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS RECEBEM R$ 82,4 MILHÕES PARA ATENÇÃO À
SAÚDE
Da assessoria da Ebserh
Publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20), a portaria 2.759 do Ministério da
Saúde autoriza a liberação de R$ 82,4 milhões para 29 hospitais universitários federais, de todas as
regiões do Brasil, aplicarem em atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares. O
recurso faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
(Rehuf), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e executado em
parceria pelos ministérios da Educação e Saúde.
Os recursos contemplam hospitais de 18 Estados e do Distrito Federal, sendo o Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão o maior beneficiado, com R$ 6,5 milhões,
seguido do Hospital Universitário Prof. Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia que
receberá R$ 6,1 milhões.
A liberação dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde está condicionada à comprovação, pelos
hospitais, da necessidade do pagamento imediato. O Programa Rehuf foi criado em 2010 e tem
entre suas diretrizes a recomposição do financiamento dos hospitais universitários federais e a
recuperação física e tecnológica das instituições.
Hospitais beneficiados
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Região Norte: Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam).
Região Nordeste: Hospital Universitário Prof. Edgard Santos e Maternidade Climério de Oliveira,
ambos da Universidade Federal da Bahia (UFBA); Hospital Universitário Lauro Wanderley, da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí
(UFPI); Hospital Universitário Walter Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateaubriand, ambos
da Universidade Federal do Ceará (UFCE); Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (UFMA); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFSE); Hospital Universitário Prof.
Alberto Antunes da Universidade Federal do Alagoas (UFAL); Hospital Universitário Onofre
Lopes, Hospital Universitário Ana Bezerra e Maternidade Escola Januário Cicco, todos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Região Sul: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR); Hospital Escola da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel); e Hospital Universitário da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM).
Região Sudeste: Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes, da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes); Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Maternidade Escola e
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, todos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ); Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM);
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); e Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Região Centro-Oeste: Hospital Universitário Brasília, da Universidade Federal de Brasília (UnB);
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, ligado à Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul (UFMS); Hospital Universitário da Grande Dourados, da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG); e Hospital
Universitário Júlio Müller, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).
MEDICINA OCUPA 1º E 2º LUGARES NA CONCORRÊNCIA DO VESTIBULAR UFPE
2014
O curso de Medicina (Recife), pela quinta vez consecutiva, é o mais concorrido do Vestibular
UFPE. A concorrência no processo seletivo de 2014 é de 30,2 candidatos/vaga (no exame passado,
foram 35,3 candidatos/vaga). Em segundo lugar, está o curso de Medicina do Centro Acadêmico do
Agreste (Caruaru), oferecido pela primeira vez. A relação candidatos/vaga é de 24,6. A graduação
em Direito mantém, na comparação ao exame passado, a terceira maior concorrência, com 16,9
candidatos/vaga (em 2013, foram 16,8 candidatos/vaga).
A quarta colocação é ocupada por Engenharia Civil (Caruaru), com 16,1 candidatos/vaga - no
exame anterior, essa graduação foi a segunda mais concorrida, com 19,3 candidatos/vaga. A
graduação em Fisioterapia (Recife) tem a quinta maior concorrência, com 13,8 candidatos/vaga,
registrando queda em relação ao exame passado, quando teve a quarta maior concorrência, com
15,1 candidatos/vaga.
Um total de 40.452 feras disputam 6.607 vagas, distribuídas em 97 cursos no Campus Recife e nos
Centros Acadêmicos de Vitória (CAV) e do Agreste (CAA), em Caruaru. Destas vagas, 4.897 são
para livre concorrência e 1.710 (25,88%) destinadas ao sistema de cotas. Vale ressaltar que os
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estudantes cotistas só vão disputar as vagas do sistema de cotas caso não obtenham nota suficiente
para ficar no grupo de livre concorrência.
COTAS - A concorrência das vagas reservadas ao sistema de cotas não inclui 3.777 candidatos que
deixaram de declarar, no ato da inscrição, a que grupo cotista pertencem. Esses candidatos deverão
informar o grupo durante a fase de apresentação de documentos, válida para todos os cotistas, antes
da divulgação do listão. No dia 23 de dezembro, será no divulgado, no site da Covest, o edital de
convocação com a data, o local e o horário para apresentação dos documentos comprobatórios.
PERFIL - Do total de inscritos, 25.008 feras integram o grupo da livre concorrência e 15.444 são
cotistas. Pernambuco é o Estado brasileiro com maior número de inscritos, com 37.909 candidatos.
No Nordeste, os destaques são Paraíba (560 inscritos), Bahia (414 inscritos) e Ceará (260 inscritos).
São Paulo é o Estado fora da Região Nordeste que tem o maior número de candidatos (354
pessoas).
A isenção da taxa de inscrição foi concedida a 10.170 pessoas. A maioria dos candidatos ao
processo seletivo é, novamente, do sexo feminino. São 23.457 mulheres e 16.995 homens inscritos.
As provas da segunda etapa serão aplicadas nos dias 8 e 9 de dezembro. A primeira etapa equivale à
nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013, cujas provas foram aplicadas nos dias 26 e
27 de outubro.
Antes da realização das provas da segunda etapa, os candidatos deverão imprimir, no período de 4 a
7 de dezembro, o Comunicado de Confirmação de Inscrição (CCI), site da Covest. No documento
consta o local de realização das provas.
Na segunda etapa do Vestibular 2014, os candidatos serão submetidos a duas provas por dia de
disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido. A duração de cada dia de provas será de
quatro horas. A redação da prova de Português 1 será aquela realizada no Enem 2013. A nota será a
informada pelo Ministério da Educação (MEC), convertida para uma escala de zero a oito pontos.
Apenas os candidatos ao curso de Química (Grupo IX) serão submetidos à terceira etapa.
Dados estatísticos do Vestibular 2014
SISU - A UFPE vai oferecer outras 55 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada - Sisu do
Ministério da Educação (MEC). As oportunidades são para Oceanografia (Recife) - 25 vagas e
Estatística (Recife) - 30 vagas. O período de inscrições no Sisu para 2014 ainda não foi divulgado.
DGA CAPACITA PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM LABORATÓRIOS
A Diretoria de Gestão Ambiental (DGA) da Prefeitura da Cidade Universitária promoverá, na
próxima quarta-feira (27), o I Treinamento de Gerenciamento de Resíduos em Laboratórios /
Manipulação de Resíduos Químicos, às 14h, no auditório professor Jorge Lobo do Centro de
Ciências da Saúde (CCS). Gratuito, o treinamento é destinado preferencialmente aos técnicos dos
laboratórios contemplados na ação. As inscrições podem ser realizadas enviando e-mail para o
endereço dga.pcu@ufpe.br.
REMOÇÃO - Encerra-se amanhã (26) a ação emergencial para retirada dos passivos químicos do
Campus Recife, que envolveu vários departamentos/centros, com a expectativa de remoção de 30
toneladas. Esta ação integra um projeto de Gestão de Resíduos na UFPE, conduzido pela Diretoria
de Gestão Ambiental (DGA).
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UFPE LANÇA SISTEMA DA CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO NA SEXTA-FEIRA
(29)
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, na sexta-feira (29), o Lançamento do
Sistema da Carta de Serviços ao Cidadão, no auditório 3 da Biblioteca Central, a partir das 8h30.
Foi desenvolvido um sistema de cadastro de serviços dinâmico, que permite que eles sejam sempre
atualizados, de acordo com o período de realização. Esse sistema está implantado no Sig@ e os
serviços estão sendo cadastrados a partir de cada órgão interno da UFPE.
O sistema permite que o cidadão busque serviços por meio de palavras-chave e, com isso, tenha a
opção de obter uma Carta de Serviços completa da instituição ou apenas com os serviços que sejam
do seu interesse. A consulta pode ser feita através do menu da Carta de Serviços ao Cidadão. Saiba
mais no hotsite Acesso à Informação.
A programação do evento se inicia às 9h, com a palestra da Controladoria-Geral da União (CGU)
“Importância da Lei de Acesso à Informação e da Carta de Serviços ao Cidadão”. Às 10h30, será
apresentado o Sistema da Carta de Serviços da UFPE. Em seguida, às 11h15, a mesa-redonda
“Importância, obstáculos e desafios para a institucionalização das Cartas de Serviços” fecha a
programação.

UFPE GANHA TRÊS ESTAÇÕES DE BICICLETA DE USO COLETIVO NA PRÓXIMA
SEMANA
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ganha mais uma ação para reforçar a mobilidade
no Campus Recife: a instalação de três estações de bicicletas de uso compartilhado da BikePE. Os
pontos se localizam em frente ao Centro de Ciências da Saúde (CCS), com 12 vagas (estação 78);
em frente ao Núcleo Integrado de Atividades de Ensino (Niate) da Área II, com 14 vagas (estação
79); e em frente ao Restaurante Universitário, com 12 vagas (estação 80).
As obras tiveram início ontem (27). De acordo com a Serttel/Samba, empresa responsável pela
implantação das estações, o mobiliário será instalado hoje (28) e o acabamento será realizado hoje
(28) e amanhã (29). A pintura e os balizadores serão concluídos na segunda-feira (2) e na terça-feira
(3), quando também serão feitos os testes e ajustes finais. Depois disso, as bicicletas estarão prontas
para ser utilizadas pela comunidade acadêmica e usuários em geral.
As bicicletas fazem parte da BikePE, um projeto de sustentabilidade do Estado de Pernambuco em
parceria com o banco Itaú e as empresas Serttel/Samba. A prefeita da Cidade Universitária, Vilma
Maria Villarouco Santos, afirmou que as bicicletas vão melhorar a mobilidade no campus, ainda
mais quando as ciclovias da Universidade ficarem prontas. O primeiro trecho dessa obra já está
licitado e a execução vai ter início em breve.
O usuário pode optar por três tipos de passe: mensal, no valor de R$ 10 para 30 dias; diário, no
valor de R$ 5 para 24 horas, sem necessidade sem cadastro e com ativação via aplicativo ou ligação
do celular; e VEM, no valor de R$ 10 para um ano, para usuários do Vale Eletrônico Metropolitano
(VEM). Pagando esses valores, o cliente pode fazer quantas viagens quiser. As estações de
compartilhamento funcionam todos os dias, das 6h às 22h.
De acordo com a BikePE, viagens de até 30 minutos são inclusas no valor do passe, desde que
sejam realizadas com intervalo de pelo menos 15 minutos entre elas. Viagens com duração de mais
de 30 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5 por cada 30 minutos excedentes. O cliente
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pode realizar quantas viagens quiser desde que não ultrapasse os 30 minutos em cada uma deles e
respeite o intervalo de pelo menos 15 minutos entre uma e outra viagem.
UFPE IMPLANTA SISTEMA PIONEIRO PARA INFORMAR PESQUISADOR SOBRE
FONTES DE FINANCIAMENTO
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) acaba de implantar o Sistema Financiar - Sistema
de Prospecção de Agentes Financiadores em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (P, D & I),
uma ferramenta de busca virtual acessada via web que disponibiliza aos pesquisadores, professores
e gestores associados informações sobre fontes financiadoras para seus projetos. A iniciativa é
promovida pela Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq), por meio da
sua Diretoria de Pesquisa (DPQ), no contexto das atividades do Núcleo de Apoio ao Pesquisador
(NAP). Os professores cadastrados atualmente são aqueles vinculados aos programas de pósgraduação da UFPE. A ação será estendida aos demais professores da Universidade interessados.
A ideia é que, ao aproximar os seus usuários das fontes de fomento, seja gerada economia de tempo
e conhecimento sobre novas oportunidades, o que incrementa o potencial de captação de recursos
de P, D & I. Os tipos de dispositivos de fomento e financiamento divulgados por meio do Sistema
Financiar são editais e chamadas, prêmios, bolsas e estágio, auxílios a eventos, publicações e
viagens. As oportunidades são apresentadas de forma resumida por itens como descrição, data
limite, forma de solicitação, valor financiado, elegibilidade, requisitos, restrições, contatos e dados
da agência de fomento.
O Sistema Financiar disponibiliza fontes nacionais e internacionais de financiamento em todas as
áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra,
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes,
Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. O usuário, ao definir o seu perfil de atuação, passa a
receber, de forma seletiva e automática, as informações de suas áreas de interesse, revisadas e
atualizadas periodicamente por uma equipe de doutores, mestres e especialistas em projetos.
Mais informações: propesq@ufpe.br
DEZEMBRO
NOTA PÚBLICA
Os membros do Conselho Universitário da UFPE presentes na reunião do dia 2 de dezembro de
2013, no auditório Jorge Lobo do Centro de Ciências da Saúde, que foram favoráveis à aprovação
da assinatura do contrato entre a Universidade a Ebserh - Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares, por meio desta nota pública, afirmam:
1. A decisão majoritária do Conselho Universitário de aprovar por 44 votos (83% do total) a
assinatura do contrato foi tomada na sequência de uma longa negociação, com a ampla e aberta
participação de todos os segmentos da comunidade universitária. Os aspectos relativos ao Hospital
das Clínicas e ao novo modelo de gestão foram exaustivamente considerados.
2. A reunião do Conselho Universitário foi absolutamente legítima e democrática. Não há qualquer
razão de reconsiderar o que foi deliberado.
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3. A Ebserh é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação, que vai permitir a
recuperação do Hospital das Clínicas para melhor atender à população e formar melhores
profissionais da área de saúde.
4. Os conselheiros favoráveis à Ebserh afirmam seu apoio ao Reitorado da UFPE pelo
encaminhamento democrático como vem tratando a questão, com disposição permanente ao
diálogo, conforme a prática da atual gestão.
NOTA OFICIAL DA REITORIA DA UFPE
Como é do conhecimento geral, o prédio da Reitoria da UFPE foi ocupado por um grupo de pessoas
no final da manhã da segunda-feira, dia 2 de dezembro.
Desde então, reafirmamos nossa permanente disposição para o diálogo com todos os segmentos da
comunidade acadêmica, inclusive com aqueles que estão impedindo a livre circulação de servidores
e estudantes no prédio.
No próprio dia 2, determinamos que as pró-reitoras para Assuntos Acadêmicos e de Gestão de
Pessoas mantivessem abertos os canais de diálogo com os manifestantes. Esses contatos vêm sendo
feitos desde então.
A posição da UFPE permanece: que o prédio da Reitoria seja imediatamente desocupado, para
garantir inclusive o retorno de atividades administrativas importantes.
Assinaturas de convênios e o pagamento de bolsas, salários e fornecedores estão ameaçados de
sofrerem atrasos, prejudicando a todos os servidores e estudantes.
Salientamos que a UFPE não tem qualquer tipo de ingerência sobre as decisões da Justiça relativas
à reintegração de posse do prédio da Reitoria. O pedido de reintegração de posse é um exigência
legal para qualquer gestor público, que pode inclusive ser responsabilizado judicialmente caso não
proteja o patrimônio público.
A Reitoria da UFPE está em permanente contato com diretores de centro, pró-reitores e membros
dos Conselhos da universidade, que vêm respaldando as decisões tomadas para a solução negociada
e pacífica da ocupação.
NOTA DA REITORIA DA UFPE
Na madrugada desta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013, os grupos que ocupavam o prédio da
Reitoria da UFPE se retiraram, sob a supervisão da Polícia Federal, apoiada pela Polícia Militar de
Pernambuco, em cumprimento ao mandado de reintegração de posse expedido pela Justiça Federal.
O processo de desocupação ocorreu sem violência. A UFPE reconhece a capacidade das autoridades
envolvidas em resolver o conflito de forma pacífica.
A destruição do patrimônio público levou a UFPE a convocar a imprensa, nesta sexta-feira, para
que a comunidade acadêmica e a sociedade possam tomar conhecimento da situação que resultou na
ocupação da Reitoria.
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UFPE MANTÉM CONCEITO 4 EM AVALIAÇÃO DO MEC
A UFPE obteve bons resultados nas avaliações do Ministério da Educação divulgadas na sexta-feira
(6), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições de
educação superior referentes ao ano de 2012. A Universidade alcançou o conceito 4 no IGC, pelo
quinto ano consecutivo. O IGC contínuo ficou em 3,53. Entre os cursos avaliados, Publicidade e
Propaganda, do Campus Recife, obteve o conceito máximo, 5, no CPC.
Já os cursos de Administração/Caruaru, Ciências Econômicas/Recife, Design/Recife,
Turismo/Recife e Jornalismo/Recife tiveram conceito 4. Os cursos Administração/Recife,
Direito/Recife, Psicologia/Recife, Ciências Contábeis/Recife e Secretariado/Recife alcançaram
índice 3. Já os cursos de Ciências Econômicas/Caruaru e Design/Caruaru não pontuaram.
INSTITUIÇÕES – O IGC apresentou números positivos. O cálculo inclui a média ponderada dos
conceitos preliminares de curso no triênio de referência (2010 a 2012) e os conceitos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), responsável por avaliar os
programas de pós-graduação das instituições. Ao todo, foram avaliadas 2.171 instituições.
A maioria (73,4%) obteve conceitos 3, 4 e 5. Na comparação com o período de 2007 a 2009, o
avanço chegou a 22,1 pontos percentuais — de 51,3% para 73,4%. Conceitos insatisfatórios caíram
de 32,7% para 17,2%. Instituições sem conceito, que representavam 16,1% do total, passaram para
9,6%.
CURSOS – Em todo o país, de acordo com os dados do CPC, que avalia o rendimento dos
estudantes, a infraestrutura da instituição, a organização didático-pedagógica e o corpo docente,
71,6% dos cursos apresentaram desempenho satisfatório, com os conceitos 3, 4 e 5. Foram
avaliados 8.184 cursos de 1.762 instituições nas áreas de ciências sociais aplicadas e ciências
humanas, além dos eixos tecnológicos de gestão e negócios, apoio escolar, hospitalidade e lazer,
produção cultural e design. Os cursos representam 38,7% do total de matrículas da educação
superior no Brasil.
Os conceitos 4 e 5 foram apresentados na maioria por instituições públicas — 33,7% do total. As
particulares somaram 21,5%. Na comparação com os resultados gerais de 2009, houve melhoria
significativa em todas as faixas. Os conceitos satisfatórios (3, 4 e 5), que totalizavam 51,5% em
2009, chegaram a 71,6% em 2012 — aumento de 20,1 pontos percentuais. Os conceitos
insatisfatórios (1 e 2) caíram para menos da metade — de 27% para 12%. Os cursos sem conceito,
que não atenderam critérios mínimos de participação no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), diminuíram de 21,6% para 16,3%.
Acesse os dados do CPC e do IGC 2012.
HC REALIZA PROCEDIMENTO INÉDITO EM CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
Os pacientes do Hospital das Clínicas da UFPE com deformidades na face já podem se beneficiar
com uma técnica inovadora que começou a ser utilizada na unidade hospitalar, através do Serviço
de Cirurgia Bucomaxilofacial. Trata-se da realização de procedimentos da especialidade com o
auxílio de uma prototipagem – uma impressão em 3D de resina, feita a partir de imagens de
tomografia computadorizada, reproduzindo fielmente parte do crânio do paciente. Com o modelo, é
possível realizar a operação de forma mais precisa, com menores riscos e redução em até três horas
de tempo de cirurgia. Na última quinta-feira (5), foi realizado o primeiro procedimento com a
técnica no HC.
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Impressão em 3D de resina reproduz parte do crânio
A beneficiada foi Maria José do Nascimento, 67 anos, que tinha um tumor na mandíbula. Por conta
das dores, a dona de casa sentia muita dificuldade em comer e em falar. “Sou uma pessoa
expressiva. Quero ficar boa logo. Espero, após a cirurgia, voltar a sorrir”, disse, antes da operação.
Após a ressecção, foi feita a reconstrução da mandíbula da paciente com uma placa e parafusos de
titânio.

Cirurgia teve duração de aproximadamente sete horas
A prototipagem, que foi produzida pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da
Informação (Facti), parceira do CTI Renato Archer, unidade de pesquisa ligada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação, chegou ao HC há cerca de 15 dias para estudo. Com o modelo em
mãos, a equipe fez uma espécie de simulação da cirurgia. Identificou a melhor maneira de realizar
os cortes no osso e também fez a moldagem da placa utilizada na reconstrução.
“A grande vantagem em utilizar essa tecnologia está justamente em minimizar o tempo do
procedimento. Se não houvesse o protótipo, a placa seria moldada de forma aleatória durante a
operação, o que demandaria um maior gasto de tempo, maior perda de sangue e aumento dos riscos
de o paciente contrair uma infecção hospitalar”, explicou o responsável pela cirurgia, o chefe do
Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do HC, o professor Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo.
Ele acrescentou que, com o uso dessa técnica na cirurgia, é possível que o paciente volte a ter uma
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vida social sem dor e com uma aparência estética que ele consiga conviver.
O procedimento teve duração de cerca de sete horas e contou com a participação do cirurgiãodentista Francisco Valverde. Alunos do curso de Odontologia da UFPE e do curso de pósgraduação em Cirurgia Bucomaxilofacial do Instituto Tavares Vieira também acompanharam o
procedimento no HC.
SETE PROGRAMAS DE PÓS DA UFPE ALCANÇAM NOTA 6 EM AVALIAÇÃO DA
CAPES
A Universidade Federal de Pernambuco ganhou destaque entre as instituições de Ensino Superior
do Norte e Nordeste no resultado final da Avaliação Trienal 2013 da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ligada ao Ministério da Educação. Nessa
avaliação, é atribuída uma nota, numa escala de 2 a 7, aos programas de pós-graduação stricto sensu
do País, que são os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e/ou doutorado. Na
avaliação divulgada no dia 10, sete programas obtiveram nota 6, um fato inédito na Universidade.
As notas da avaliação, que são divulgadas a cada três anos, foram divulgadas, no site da
coordenação, e resultam de uma avaliação periódica feita junto aos programas durante os anos de
2010, 2011 e 2012. Essa avaliação leva em consideração uma série de indicadores enviados em
relatório para a Capes pelos programas de pós-graduação, como a proposta dos cursos, produção
científica dos corpos docente e discente e atividades de inserção na sociedade.
Na Avaliação Trienal passada, divulgada em 2010, a UFPE contava com dois programas que
apresentavam a nota 6, o de Física e o de Ciência da Computação, ligados ao Centro de Ciências
Exatas e da Natureza (CCEN) e ao Centro de Informática (CIn) respectivamente. Nesta avaliação,
além desses terem mantido a nota, também receberam nota 6 os programas de pós-graduação em
Química, do CCEN; Engenharia de Produção, do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG);
Nutrição, do Centro de Ciências da Saúde (CCS); Ciência Política, do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFCH); e Biologia Vegetal, do Centro de Ciências Biológicas (CCB).
Para o reitor Anísio Brasileiro, esse resultado confirma a projeção da UFPE no Norte e Nordeste
como uma instituição de reputação e produção científicas internacionais. “A expressão disso se
reflete nas publicações aceitas em periódicos de alto impacto pelo mundo; nas defesas de teses e
dissertações produzidas em regime de cotutela e coorientação em parceria com centros de
excelência fora do País; e na mobilidade promovida entre estudantes e professores em laboratórios
das melhores universidades do mundo”, destacou. Anísio enfatizou ainda o impacto positivo desse
resultado na graduação da UFPE, por meio da participação de seus estudantes em pesquisas de
iniciação cientifica ligada aos programas de pós-graduação.
De acordo com o pró-reitor para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação, Francisco Ramos, a UFPE
é a instituição do Norte e Nordeste em que mais programas de pós-graduação obtiveram a nota 6.
“Os programas que apresentam a nota 6 na Avaliação Trienal da Capes são aqueles considerados de
excelência e que contam com intensa colaboração internacional. Na UFPE, o balanço foi muito
positivo. Dos nossos 69 programas avaliados pela Capes, mais de um terço conseguiu obter notas 6
ou 5”, analisou. Segundo a diretora da Divisão de Programas de Pós-Graduação, Ceuline Medeiros,
esse panorama representa um avanço na UFPE.“Programas considerados de excelência e
reconhecimento internacional agora integram seis centros acadêmicos da UFPE, ou seja, a
instituição passa a ser ainda mais reconhecida em áreas diversas do conhecimento”, explicou.
Merecem atenção os seis programas da Universidade que subiram de 4 para 5, nota atribuída aos
programas de excelência e destaque nacional. São eles: Antropologia (CFCH), Biologia Animal
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(CCB), Biologia de Fungos (CCB), Educação, do Centro de Educação (CE); Engenharia Civil
(CTG); e Medicina Tropical (CCS). Ficam em evidência também os sete programas cujas notas
subiram de 3 para 4, nota conferida a programas que estão dentro dos padrões nacionais da Capes.
Os programas da UFPE que atingiram a nota 4 foram os de Ciências Contábeis e de Gestão Pública
para o Desenvolvimento do Nordeste, ambos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); o
de Ciência da Informação, do Centro de Artes e Comunicação (CAC); Desenvolvimento e Meio
Ambiente (CFCH), Educação Matemática e Tecnológica (CE), Enfermagem (CCS) e Genética
(CCS). Os programas de Ciência da Informação e de Enfermagem se destacam por serem novos criados em 2009 - e já terem, em sua primeira avaliação, passado da nota 3 para 4. A diretora de
Pós-Graduação, Célia Castro, ressaltou por que atingir a nota 4 é importante: “Essa nota representa
a possibilidade de um programa com mestrado consolidado vir a apresentar uma proposta de criação
de um doutorado.”
O pró-reitor Francisco Ramos destacou o trabalho da comunidade acadêmica pelo desempenho da
UFPE na avaliação. “O sucesso dos programas é fruto de dedicação e esforço dos professores,
pesquisadores, servidores técnico-administrativos e estudantes dos programas de pós-graduação”,
disse ele. Ele lembrou que a Universidade recentemente foi destaque no Ranking Universitário
Folha 2013 (RUF), divulgado em setembro deste ano. “Ficamos na 10ª posição em nível nacional e
em primeiro lugar na Região Nordeste”, afirmou. O pró-reitor ressaltou também que ainda há a
possibilidade de mais programas da UFPE conseguirem alcançar as notas 5 e 6, pois a Capes, em
breve, definirá um prazo para entrada de recursos.
O reitor Anísio Brasileiro expressou sua satisfação e congratulou os pesquisadores e estudantes da
instituição, além da equipe da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq),
pelo resultado da Avaliação Trienal Capes 2013. “A UFPE está orgulhosa e parabeniza todos os que
UFPE INAUGURA NOVO LABORATÓRIO PARA PESQUISAS NA ÁREA DE
PETRÓLEO E TECNOLOGIA AMBIENTAL
Foi inaugurado na última sexta-feira (13) o Laboratório Integrado da Rede de Pesquisa
Reline/Recupetro (Laire). O laboratório, que faz parte do Laboratório de Saneamento Ambiental
(LSA) do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, é coordenado pelo professor Mario Kato e
servirá para pesquisa extensiva na área de petróleo e tecnologia ambiental, auxiliando alunos e
professores que estudam a área.
O Laire, que foi construído com recursos do Finep – Agência Brasileira da Inovação e da Petrobras,
conta com halls experimentais, laboratórios e salas de análise e pesquisa. O laboratório foi projetado
para ser construído por etapas: “O projeto é um prédio de três andares e cinco módulos, mas só
estão construídos dois andares e três módulos”, afirmou o professor Kato.
“O professor Mario Kato e a sua equipe têm uma dimensão nacional e internacional, já dedicando
mais de vinte anos à pesquisa no saneamento ambiental”, afirmou o professor Anísio Brasileiro,
reitor da UFPE. “O Laire demonstra a persistência e competência dos pesquisadores da UFPE”,
completou.
FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE GANHA CÂMARA DE CONCILIAÇÃO,
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
Foi inaugurada na última sexta-feira (13) a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem
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instalada na Faculdade de Direito do Recife. O convênio de cooperação técnica para a implantação
da instalação foi assinado, na ocasião, pelo reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, e pelo chefe do
judiciário estadual, desembargador Jovaldo Nunes. “O principal objetivo da Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem é o de modificar a visão que o alunado tem da Justiça. A instalação também
dará oportunidade de resolução de conflitos de forma mais rápida e menos traumática”, explicou o
coordenador da câmara, professor Daniel de Silva Meira.
A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem promoverá a conciliação em litígios relativos a
direitos patrimoniais disponíveis, envolvendo pessoas ou entidades da mesma ou de diferentes
categorias econômicas e profissionais. Com a implantação da câmara, estudantes de direito poderão
participar das conciliações e mediações na resolução de conflitos junto à população.
Para o reitor, a inauguração da instalação na Universidade irá permitir a expansão da cultura da
conciliação no meio acadêmico e na sociedade. "A proposta é que essas técnicas de conciliação
sejam aprimoradas com o passar do tempo e divulgadas como o meio mais eficaz na resolução de
conflitos para a população", afirmou Anísio Brasileiro. Já o desembargador Jovaldo Nunes destacou
a importância da instalação da câmara tanto para a evolução da prestação jurisdicional quanto para
o aprimoramento da formação dos futuros profissionais da área de Direito.
Entre as autoridades presentes durante a ocasião estavam o coordenador adjunto das Centrais de
Conciliação, Mediação a Arbitragem, juiz Ruy Patu; a diretora do Centro de Ciências Jurídicas da
UFPE, Fabíola Santos Albuquerque; a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, Tereza Cristina
Tarragô de Souza Rodrigues; o coordenador da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem,
Daniel de Silva Meira; e a presidente do Conselho Mantenedor do Instituto Nacional de Mediação e
Arbitragem-Inama/PE, Soraya Vieira Nunes.

PERNAMBUCO TERÁ ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE
TOULOUSE
Da Secretaria de Ciência e Tecnologia
Uma importante iniciativa na área da cooperação acadêmica entre a Universidade de Toulouse
(localizada na Região de Midi-Pireneus, França) e as universidades do estado de Pernambuco será
implementada no ano que vem. A instituição francesa vai abrir um escritório no Campus Recife da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com o objetivo de favorecer o desenvolvimento dos
intercâmbios de estudantes e também reforçar ou criar programas de pesquisa e de formação.
Para isso, um protocolo de intenções envolvendo a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado
(Sectec), a UFPE e a universidade francesa foi assinado no final da tarde da última quinta-feira (12),
durante o evento "Diálogo de Alto Nível Brasil-França em educação", que aconteceu no anfiteatro
do Museu Nacional da República, em Brasília, com a presença do presidente da França, François
Hollande, e do ministro da Educação, Aloizio Mercadante.
O protocolo, assinado pelo diretor-presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco (Facepe), Diogo Ardaillon Simões - que representou o secretário Estadual de
Ciência e Tecnologia, Marcelino Granja -, e o reitor da Universidade de Toulouse III, Bertrand
Monthubert, inspira-se em acordos sobre cooperação técnica e científica entre os dois países,
assinados nos anos de 1967 e 1996, e no próprio histórico de cooperação entre a República Francesa
e o Estado de Pernambuco. O documento foi assinado posteriormente pelo reitor da UFPE, Anísio
Brasileiro.
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O escritório permanente da Universidade de Toulouse funcionará no Departamento de Oceanografia
da UFPE e oferecerá um cargo de professor visitante que desenvolverá suas aulas e pesquisas além
de contatos entre universidades, laboratórios, pesquisadores e professores-pesquisadores, a fim de
favorecer a cooperação internacional e a colaboração no âmbito do ensino e da pesquisa.
“Vai ser uma experiência muito enriquecedora, pois poderemos não só reforçar a participação dos
estudantes pernambucanos no Programa Ciência sem Fronteiras (CsF) como também intensificar o
intercâmbio de alunos de pós-graduação, fortalecer a pesquisa cooperativa e criar formações de
nível técnico em áreas e temas estratégicos para o Estado. A Secretaria de Ciência e Tecnologia
apoia totalmente a implantação do escritório”, explicou Diogo Simões.
As partes envolvidas na parceria estão organizando um seminário franco-brasileiro que reunirá os
membros da Universidade de Toulouse e das universidades de Pernambuco, em abril de 2014, no
Recife. O encontro tem o intuito de definir os setores privilegiados de intercâmbio e cooperação.
“Este seminário vai apresentar propostas concretas de programas de cooperação universitária que
terão início a partir de setembro de 2014”, revela Bertrand Monthubert que esteve este ano em
diversas regiões do Brasil com o objetivo de definir o local onde ficaria a sede da Universidade de
Toulouse, primeira representação da instituição no País. Pernambuco foi o estado escolhido.
Também este ano, uma delegação pernambucana visitou a instituição francesa.
Diálogo de Alto Nível Brasil-França – Durante sua visita a Brasília, o presidente François
Hollanderealizou, junto ao ministro Aloizio Mercadante, um balanço da cooperação educacional
entre o Brasil e a França e formalizou importantes parcerias na área educacional entre os dois
países.
Uma delas é o envio de mil estudantes brasileiros para cursar mestrado profissional no âmbito do
CsF nos anos de 2014 e 2015, e a outra, a criação do Français sans Frontières, curso de francês
online cujo objetivo é promover o aprendizado do idioma para os bolsistas do programa federal.
Outro acordo prevê a contratação de estagiários brasileiros do CsF em empresas francesas.
DECORAÇÃO DE NATAL DA UFPE DESTACA A IMPORTÂNCIA DA
SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é a palavra de ordem da decoração de Natal da UFPE este ano. A Universidade
dispôs ao longo de todo Campus Recife elementos decorativos de garrafas PET produzidos por
mulheres artesãs que coletam materiais recicláveis para cooperativas de catadores. Foi montada
uma árvore de natal de dez metros, com iluminação Led e que utilizou cinco mil garrafas pet. Além
da árvore, 74 estrelas foram dispostas em postes da avenida, do estacionamento, do clube
universitário e do Hospital das Clínicas. Ao todo, são 17 mil garrafas PET utilizadas.
A decoração é parte do projeto de extensão de alunos de Design do Centro de Artes e Comunicação
(CAC/UFPE) juntamente com a Prefeitura Universitária (PCU) e a Pró-Reitoria de Extensão da
UFPE (Proext). Fátima Xavier, da PCU, afirma que, na manhã de hoje (18), o Hospital das Clínicas
também começou a montar um cometa com duas estrelas e uma cauda de quarenta metros, além de
estrelas que ficarão nas palmeiras do pórtico principal do hospital.
Para conscientizar os estudantes e servidores da importância da reciclagem, banners foram
produzidos por designers da Secretaria de Gestão de Ciência e Informação (SEGic) com mensagens
sobre sustentabilidade. “A nossa decoração de natal na verdade é uma lição de sustentabilidade,
procuramos transmitir a mensagem da importância de cuidar do planeta, através dessa confecção”,
afirma Fátima.
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UFPE DÁ INÍCIO À IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE GESTÃO DO HC
Depois de assinado o contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), na
semana passada, em Brasília, a UFPE começa a implantar o novo modelo de gestão do Hospital das
Clínicas. A escolha da equipe de governança do HC começou com a indicação, pelo reitor Anísio
Brasileiro, do superintendente do hospital. Permanece no cargo o médico Frederico Jorge Ribeiro.
Os três gerentes (de Atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e o Administrativo) ainda serão
escolhidos, conjuntamente, pelo superintendente do HC e pela Ebserh.
Hoje (18) o Diário Oficial da União traz a chamada pública para seleção da empresa ou entidade
especializada que organizará o concurso público para o HC/UFPE – o que permitirá a recomposição
da força de trabalho e a reativação de leitos e serviços que hoje se encontram desativados em
decorrência da falta de recursos humanos. As 929 novas vagas já foram autorizadas pelo Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ampliará o quadro de recursos humanos do hospital em
quase 60%. Com isso, será possível inaugurar a emergência do hospital que já está com a
infraestrutura pronta.
Para o reitor Anísio Brasileiro, a parceria é importante, pois o hospital poderá prestar um serviço
adequado à população. "O contrato permite que o hospital continue como uma instituição pública,
com uma missão de formação de recursos humanos, de prestação de assistência à saúde para a
população e como área de pesquisas estratégicas na saúde. Ou seja, todas as condições que nós
sempre defendemos de um hospital universitário com essas características estão garantidas",
destacou o reitor.
Ao longo de 2014, no chamado período de transição do contrato, serão desenvolvidas as ações
estratégicas previstas no Plano de Reestruturação do HC/UFPE, que incluem, entre outros
processos, a reativação e abertura de leitos hospitalares, reavaliação do contrato com o Sistema
Único de Saúde (SUS), levantamento das necessidades para ações de logística e infraestrutura
hospitalar e implantação do Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU).
“A parceria entre as universidades e a Ebserh têm se caracterizado como uma providência
fundamental para todo o sistema dos hospitais universitários federais”, disse o presidente da
empresa, José Rubens Rebelatto. Os hospitais universitários administrados a partir da parceria com
a empresa continuam subordinados academicamente às universidades, e a prestação de serviços de
assistência à saúde permanece integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
FUNDAÇÃO – A Ebserh é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação criada em
2011 com a finalidade de modernizar a gestão dos hospitais universitários federais. Desde a sua
criação, a empresa coordena o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais (Rehuf), iniciado em 2010.
COMEÇA A RECUPERAÇÃO DOS ELEVADORES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
A UFPE assinou ontem (18) contrato, no valor de R$ 1,6 milhão, com a empresa vencedora da
licitação para realizar os serviços de recuperação de nove elevadores do Hospital das Clínicas. O
trabalho foi iniciado no mesmo dia e tem a conclusão prevista para 180 dias a partir da assinatura do
contrato.
Destinados aos pacientes e ao público do hospital, os nove elevadores passarão por um trabalho de
recuperação geral, o que inclui substituição de peças como os quadros de comando. A empresa
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contratada também ficará responsável pela manutenção dos elevadores durante o serviço de
recuperação e um ano após a sua conclusão.
MICOTECA DA UFPE CONQUISTA SELO DE QUALIDADE ISO 9001:2008
A Micoteca URM/UFPE tornou-se, no último dia 6, a primeira coleção de micro-organismos da
América do Sul com o Sistema de Gerenciamento da Qualidade baseado na ISO 9001:2008. O
escopo da certificação é para “Preservação, Identificação e Fornecimento em Culturas de Fungos”.
A Micoteca URM/UFPE é a 27ª coleção de culturas, dentre as atuais 653 de 70 países cadastradas
na Federação Mundial de Coleções de Culturas, a obter um selo de qualidade.
A Micoteca URM é uma coleção brasileira de fungos sediada no Departamento de Micologia do
Centro de Ciências Biológicas (CCB). Foi fundada em 1954 e, atualmente, está sob a curadoria da
professora Cristina Maria de Souza Motta. O setor conta com seis funcionários, além de 25
estudantes de graduação e pós-graduação que realizam pesquisas. A Micoteca é aberta à visitação,
por meio de agendamento prévio, e presta serviços à sociedade. As informações sobre visitas e
serviços estão disponíveis no site da coleção.
A certificação teve o apoio institucional da UFPE e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia
do Estado de Pernambuco (Facepe). A ISO 9001:2008 foi implementada e validada pela Bureau
Veritas, entidade externa que opera em nível global, desde 1828, e atualmente possui competência
governamental, no Brasil, para a avaliação da conformidade e certificação.
PROFESSOR PAULO CUNHA (CIN) É O NOVO DIRETOR CIENTÍFICO DA FACEPE
Com informações da assessoria da Facepe
O governador Eduardo Campos nomeou o professor do Centro de Informática da UFPE (CIn) Paulo
Roberto Freire Cunha como novo diretor científico da Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologias do Estado de Pernambuco (Facepe), em cerimônia realizada na última sexta-feira (20).
Paulo Cunha, que sucede outro professor da Universidade, Alfredo Arnóbio de Souza Gama, teve
seu nome indicado por meio de uma consulta à comunidade científica do Estado e a escolha
definitiva se deu a partir de uma lista tríplice encaminhada ao governador.
Neste processo, foram convidados a votar pesquisadores integrantes de programas de pós-graduação
com conceito Capes igual ou superior a 4, a fim de manifestar sua preferência por um dos dois
candidatos inscritos. Houve manifestação de 377 dos 1.034 possíveis votantes, tendo o professor
Paulo Cunha recebido 272 indicações e o professor Rinaldo Mota, 104. Como, no processo de
consulta, não foi indicado um terceiro nome, o Conselho optou, unanimemente, por completar a
lista tríplice com o nome do Professor Alfredo Arnóbio de Souza Gama, atual Diretor Científico da
Facepe.
O novo diretor científico da Facepe possui Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE -1974), Mestrado em Ciência da Computação (UFPE - 1977),
Doutorado em Ciência da Computação - University of Waterloo, Canadá (1981) e Pós-Doutorado
pelo Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA, França 1991).
“Tenho uma grande expectativa em assumir um cargo tão importante numa fundação que acaba de
ser presenteada com uma emenda constitucional garantindo um novo percentual mínimo de sua
dotação orçamentária”, disse o professor Paulo, referindo-se à emenda promulgada pelo governador
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que assegura 0,5% 0,5% da receita de impostos estaduais para o orçamento anual da Facepe. A
Diretoria Científica da Facepe coordena os programas técnico-científicos, na formação de recursos
humanos, no incentivo e fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de acordo com as
diretrizes estabelecidas no Estatuto da Fundação.
12.4

Outras informações relevantes sobre a UFPE

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 41 – IFES com maiores orçamento do Brasil

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 42 – Área física da UFPE
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Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 43 – Área do campus Recife

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 44 – Área dos campi de Vitória e Caruaru
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Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 45 – Quantitativo de laboratórios e bibliotecas da UFPE

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 46 – Quantitativo de cursos da UFPE
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Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 47 – Quantitativo de intercâmbios acadêmicos

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 48 – Quantitativos de projetos de extensão
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Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 49 – Quantitativos de auxílios concedidos

Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 50 – Quantitativos de docentes e técnicos-administrativos
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Fonte: DAP/ PROPLAN - UFPE
Figura 51 – Mapa estratégico da UFPE 2027
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
O ano de 2013 foi marcado pela continuidade e pelo avanço 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 2012 e 2013 passando de 6.812 para 7.066,
respectivamente. Ao observamos o período de 2009 a 2013 o crescimento de vagas ofertadas foi de
14,78%, passando de 6.156 para 7.066, enquanto a quantidade de cursos de graduação cresceu
16,47%, passando de 85 a 99, 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 82% no período de 2009 a 2013.
Ao final do ano de 2013, a pós-graduação na UFPE compreendia 130 cursos, sendo 70 mestrados
acadêmicos, 10 mestrados profissionalizantes, 50 doutorados, além dos cursos de especializações
lato sensu. Analisando o período 2009/2013, ainda com relação ensino de pós-graduação, constatase que com a expansão no número de cursos, houve consequentemente um aumento na quantidade
de alunos matriculados passando de 4.958 em 2009 para 6.471 em 2013, no caso do mestrado
acadêmico e doutorado correspondendo a um aumento de 31%.
As ações de ensino, pesquisa e extensão da UFPE passaram por expansão e por melhorias na
qualidade dos produtos gerados no âmbito da IFES ofertados à sociedade, isso graças ao esforço
dos servidores ligados à atividade fim e à atividade meio da instituição. No ano de 2013, 66,7% dos
programas ofereceram o mestrado e doutorado e 33,3% apenas o mestrado. O conceito CAPES
médio de 4,2 no ano 2013 foi superior ao de 2012 que tinha sido de 4,04, pode ser considerado um
patamar bem razoável uma vez que os dois novos cursos de mestrado que iniciaram em 2013
receberam conceito 3.
O ano de 2013 foi marcado por diversas realizações e melhorias ocorridas na UFPE em prol da
sociedade, dentre elas podemos citar: as novas instalações no campus de Vitória, inauguração do
núcleo de audiovisual no edifício do NTVRU, acordos de cooperação com entidades estrangeiras
permitindo o intercambio dos alunos da UFPE, reinauguração da biblioteca central, com espaços
mais modernos, estruturado e adequado ao estudo extra sala de aula do aluno. Além das realizações
apontadas, a UFPE mostrou uma evolução em termos acadêmicos e de produção científica,
mantendo-se bem posicionada tanto nos ranking nacionais como nos internacionais, o que
demonstra o ideal da Universidade em se tornar não só uma das melhores universidades do Nortenordeste, mas sim de todo o cenário nacional.
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.

