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PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentados aos órgãos de controle interno e externo como
prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a Instrução Normativa - TCU nº 63/2010. Das Decisões Normativas - TCU nº 127/2013, 132/2013, Instrução Normativa TCU 72/2013, Portaria - TCU nº 175/2013 e
da Portaria CGU nº 133/2013.

Unidades Consolidadas: Universidade Federal de São Paulo, consolidando as informações sobre a gestão
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Introdução
A UNIFESP teve sua origem na Escola Paulista de Medicina, fundada em 1933, federalizada
em 1956 e transformada em universidade em 1994. Após 20 anos de sua instalação e dez anos
de uma importante fase de expansão, a Universidade Federal de São Paulo inicia 2013 com seis
campi, 66 cursos e 10,5 mil estudantes de graduação. A pós-graduação tem nas modalidades
stricto e lato sensu, respectivamente, cerca de 4,1 mil e 7,9 mil estudantes e o ensino à distância
1.800. Além disso, as Residências Médica e Multiprofissional têm 1.286 profissionais em treinamento nas áreas de Biologia Humana e de Saúde.
No que diz respeito ao seu Hospital Universitário, a UNIFESP tem hoje o maior hospital da
rede federal de ensino, sendo um dos quatro hospitais de referência da cidade de São Paulo,
atende a todas as especialidades médicas, com vocação para procedimentos de alta complexidade. Mensalmente, são realizadas mais de 90 mil consultas, 2.600 internações, 1.600 cirurgias
e cerca de 290 mil exames laboratoriais. Diariamente, são atendidos cerca de 4 mil pacientes
ambulatoriais e mil nos serviços de pronto-socorro e pronto atendimento. Sua representatividade para os gestores estadual e municipal a torna responsável, na Grande São Paulo, pela
cobertura de uma área que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes
de outros estados. Diariamente, transitam pelos corredores do hospital universitário mais de
840 residentes, cerca de 12 mil alunos de graduação, pós-graduação e especialização e mais de
5.300 colaboradores, entre docentes, profissionais de saúde e servidores e funcionários administrativos.
Fica evidente o acentuado crescimento, isto é, em menos de 10 anos a UNIFESP cresceu de
cerca de 800%, com mais de 26 mil estudantes em todas as modalidades e com o triplo de seu
corpo docente. Atualmente, a UNIFESP conta com 99% de seu corpo docente de doutores, atingindo 1.324 professores doutores, sendo que destes, 186 são livre docentes, todos atuando com
impacto na pesquisa científica e extensão, além da ampliação da capacidade de ensino, tanto
na graduação como na pós-graduação. Em complementação, o HU tem papel especial da formulação ensino/assistência e no fortalecimento do atendimento público através do SUS.
Há muito tempo consolidada no campus São Paulo, a UNIFESP estende-se à mais 5 novos
campi, em outras áreas do conhecimento como Ciências Exatas, Humanas e Biológicas,
confirmando suas ações inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Essa missão, que
o Conselho Universitário abraçou ao final de 2004, além do nítido objetivo de levar o ensino
universitário gratuito e de qualidade a outras regiões do Estado de São Paulo, completa-se com
a constituição de cursos de pós-graduação e ações de extensão, dando maior acesso à educação
para as comunidades onde a UNIFESP está inserida.
Nesta lógica, novas oportunidades de aperfeiçoamento profissional, aquisição de conhecimentos em diferentes áreas de atuação e interação com a população leiga, mediante participação em serviços comunitários, começam a aparecer nos resultados iniciais de avaliação.
Destaque-se, nesse sentido, os projetos sociais em desenvolvimento em todos os campi e
unidades avançadas de extensão localizadas em Santo Amaro, Embu das Artes e Zona Leste de
São Paulo.
A decisão da UNIFESP em aderir ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação
(SiSU), com a utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), proporcionou
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a incorporação de estudantes de todo o País, privilegiando a instituição com uma seleção de
ingressantes da melhor qualidade. Todavia, esse mecanismo de seleção trouxe novos desafios
a serem enfrentados, isto é, a necessidade de mais e melhores restaurantes universitários, de
moradias que possam acolher estudantes carentes oriundos das diferentes regiões do País. No
que diz respeito às cotas, a UNIFESP há muito aderiu a este sistema e não encontrou dificuldade
em implantar o primeiro ano para as ações afirmativas estabelecidas pela Presidência da Republica em 2012. No ano de 2013, a UNIFESP recebeu 13% de ingressantes selecionados através do
sistema de cotas raciais e oriundos de escola pública.
A expansão da UNIFESP tem sido saudada e trabalhada por todos os profissionais que
entendem o seu papel social e público. Verificamos, portanto, a necessidade de maior apoio
e esforço para o desenvolvimento da infraestrutura, necessários à consolidação da expansão.
Apesar de contarmos com apoio do Ministério da Educação, mediante o financiamento para
edificações, precisamos construir novas unidades bem como ter a possibilidade de ampliar
seu quadro de técnicos-administrativos em educação que deem conta do crescimento recente.
Faz-se também necessário superar os entraves na publicação de editais, combater atrasos na
conclusão de obras e corrigir o descompasso entre a contratação de servidores e o início das
atividades operacionais de novos campi e cursos.
Esses percalços, entretanto, não reduzem o entusiasmo e a firme determinação de completarmos e consolidarmos a extraordinária fase de expansão e transformação que a UNIFESP
experimenta. Verificamos que a qualidade e empenho de nossos docentes e técnicos fazem
com que os cursos da UNIFESP, tanto de graduação como de pós-graduação, atinjam bons patamares de avaliação. Temos buscado levar a todos os campi a exigência de qualidade em todos os
níveis, incentivando a pesquisa, interagindo de forma positiva com as comunidades em que nos
inserimos e promovendo a elevação do conhecimento formal que temos a oferecer.
Trata-se do encontro da tradição e do novo para a construção de uma UNIFESP que seja
mais plural, mais ampla, mais socialmente referenciada, autônoma de partidos e governos e
cumprindo o seu papel educacional para o desenvolvimento da nação.

Processo eleitoral de 2012, Transição e Início da Gestão 2013-2017
O presente relatório apresenta também um período de transição da UNIFESP. No segundo
semestre de 2012, houve um período de ampla discussão para o processo eleitoral de Reitor e
Vice-Reitor, com início em julho e término em outubro de 2012, com consulta à comunidade e
formação de lista tríplice enviada ao MEC.
A partir de novembro iniciou-se um processo de transição entre a gestão 2009-2013 e a gestão
eleita para o período 2013-2017. Este processo de transição, gerou o seguinte relatório, que ficou
disponível e foi entregue aos diversos órgãos de controle e pode ser acessado no endereço a
seguir :
http://www2.UNIFESP.br/relatoriogestao/arquivos/relatorio_transicao_gestao2013-2016.pdf
A gestão 2013-2017 assumiu em fevereiro de 2013 e apresentou as primeiras ações relacionadas à uma ampla reforma administrativa e criação de escritórios técnicos e secretarias rela-
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cionadas à gestão com pessoas, comissão processante e auditoria interna, procuradoria, entre
outros. Também foram reformuladas as estruturas de comunicação, de gestão da informação,
tecnologia da informação, ensino à distância, relações internacionais e sistema integrado de
bibliotecas. Alguns passos foram no sentido de aprimorar a estrutura existente e outros no
sentido de criar estruturas e organizá-las de maneira a dar conta de setores acadêmicos ou
administrativos que necessitavam de projeto e integração.
Com base nas propostas elaboradas durante a campanha eleitoral e comprometidas durante
o período de transição, elaborou-se um relatório dos 100 dias de gestão, no qual se evidencia
os direcionamentos empreendidos para o cumprimento das mesmas. Este relatório está disponível para acesso público em :
http://www2.UNIFESP.br/relatoriogestao/arquivos/100dias_gestao2013_2016.pdf

Prestação de Contas do Primeiro ano da Gestão 2013-2017
Principais Ações
Neste momento consideramos importante avaliar os principais desafios enfrentados
e conquistas realizadas no primeiro ano da nova gestão plural e democrática, ano em que a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) completa seus 20 anos. Faremos um breve relato
dos principais pontos que são parte da transformação que está em curso. Destacaremos as
mudanças administrativas e de planejamento, mas também de exercício concreto das atividades fins de uma Universidade de qualidade, que forma pessoas, que produz saberes e que
também participa ativamente da sociedade.

1. Reformulação do papel do Gabinete e criação do Escritório
Técnico
Iniciamos a gestão resgatando o papel político e administrativo do Gabinete, formulando
e trabalhando em conjunto com as Pró-Reitorias. Além disso, inovamos com a criação de um
Escritório Técnico (ETAGAE), ligado à Reitoria, para assessorar as pró-reitorias e diretorias dos
campi. Essa nova configuração permitiu agilizar as licitações necessárias para concretizar as
reformas do Departamento de Patologia da Escola Paulista de Medicina (EPM), dos campi, como
Guarulhos e Osasco (bloco 3), acompanhar as obras de São José dos Campos; agilizar os contratos
de locação, em especial do prédio de Guarulhos para instalação da Escola de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas (EFLCH) durante as obras do Pimentas; elaborar as resoluções apresentadas pela reitoria ao Conselho Universitário (Consu), entre as quais a normatização de critérios
para atribuição de CDs e FGs; assessorar a Pró-Reitoria de Administração na coordenadoria
administrativa e a Reitoria na busca de recursos emergenciais junto ao Ministério da Educação
(MEC), realizar o levantamento de vagas dos Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs), em
parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp), além de promover novos concursos
para mais de 100 vagas de TAEs, entre outras atividades de apoio à reitoria e às pró-reitorias.

2. Reformulação da Procuradoria e fortalecimento da UNIFESP
Um passo decisivo e dinamizador para o novo ritmo que desejamos fixar foi a reformulação
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e fortalecimento da Procuradoria, visando procedimentos mais ágeis e objetivos, que se encontram em fase de implementação, em parceria com os novos procuradores. A nova estruturação
permitirá um planejamento para trazer cada vez mais o consultivo para a UNIFESP, diminuindo
gradativamente a dependência da regional.

3. Fluxo e relação com órgãos de controle e Ministério Público
Federal (MPF)
Inicialmente, nossa gestão buscou estabelecer reuniões com os órgãos de controle, bem
como promover uma aproximação importante com os procuradores do MPF, com quem temos
trabalhado para resolver pendências existentes e dar finalizações a diversos processos. A
parceria também tem permitido instruir melhor nossos processos internos, criando medidas
preventivas para evitar irregularidades.

4. Reformulação e fortalecimento da Comissão Processante
Permanente (CPP)
Como demonstração de um novo tempo, houve necessidade de dar resposta e finalizar
inúmeros processos que estavam acumulados na UNIFESP e que prejudicavam nossa relação
com órgãos de controle e com o MPF. Para isso foi feito um levantamento de dados, encaminhamentos e encerramentos de processos pela CPP. Mais de 200 subcomissões foram necessárias
para dar andamento a processos parados há vários anos. A CPP foi reformulada e está imprimindo uma nova cultura na instituição, o que já foi reconhecido pelos órgãos de controle, MPF
e Advocacia Geral da União (AGU).

5. Criação e estruturação da Coordenadoria de Bibliotecas
O crescimento e a necessidade de uma organização mais eficiente resultaram na criação da
Coordenadoria de Bibliotecas e de um sistema para integrá-las, vinculado à Reitoria. Encontrase em fase de consolidação a Coordenadoria de Redes de Bibliotecas da UNIFESP (CRBUNIFESP), que apresentará mudanças na forma de integração entre os campi em 2014. Esse sistema
também atuará na integração e fortalecimento do Programa de Capacitação para os TAEs,
docente e estudantes, assim como no sistema integrado de informação, pesquisa e conhecimento.

6. Reformulação das cooperações com prefeituras e criação da
“Frente de Prefeitos para o Desenvolvimento da UNIFESP”
Durante 2013, realizamos reuniões com as prefeituras de todas as cidades onde a UNIFESP
possui campus e criamos grupos de trabalhos mistos para avançar em estratégias e novos
acordos de cooperação. Estes acordos avançaram e resultaram em alguns progressos importantes, que culminaram na criação da “Frente de Prefeitos para o Desenvolvimento da UNIFESP”,
formalizada em dezembro de 2013 com um documento de compromisso, assinado por todas as
prefeituras e pelo MEC. A Frente deverá atuar conjuntamente com os consórcios existentes,
integrando políticas públicas com a atuação da UNIFESP e seu desenvolvimento.

7. Estabelecimento de acordos de cooperação
Nossa Reitoria propôs e ampliou diversos acordos de cooperação com outras universidades
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e instituições, entre as quais a Universidade Federal do ABC (UFABC). Tem também realizado
acordos importantes com a Receita Federal e, mais recentemente, com a Escola Paulista da
Magistratura e diversas universidades estrangeiras.

8. Reformulação e fortalecimento do Departamento de
Comunicação Institucional (DCI)
A Reitoria reformulou a política de comunicação, apoiando a criação do jornal Entrementes,
da revista Entreteses e do jornal Plural da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), entre
outros veículos. Encontra-se em desenvolvimento um novo portal, assim como uma rádio e
uma TV, com apoio da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo (FAP/ UNIFESP),
que possibilitarão melhor comunicação entre os diversos campi e a produção de materiais para
divulgação e desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. A Reitoria dinamizou o contato com a imprensa e estabeleceu uma dinâmica de visitas da reitora aos grandes
jornais e TVs. Tem atuado fortemente na formulação de pautas para a imprensa, criando uma
agenda positiva, que é verificada nos levantamentos feitos e que mostram um aumento nas
matérias positivas veiculadas.

9. Ampliação dos mecanismos de escuta e diálogo com a
comunidade UNIFESP
Nossa gestão ampliou os mecanismos de escuta, ao mesmo tempo em que divulgou a prestação de contas e as ações realizadas. Para isso, foram realizadas diversas audiências públicas,
plenárias temáticas e visitas regulares aos campi e às congregações. Vários desses encontros e
atividades podem ser visualizados por meio do link “Eventos da Reitoria”. A Reitoria também
continuará desenvolvendo atividades de debate sobre temas importantes da sociedade e da
política.

10. Reformulação e reestruturação do ensino a distância (EAD)
Dentre nossas preocupações iniciais está a necessidade de dinamizar e fortalecer a atuação da
Universidade Aberta do Brasil (UAB), bem como das estratégias de ensino a distância. Buscamos
novos projetos e parcerias e recebemos a nota máxima do MEC para o nosso programa que
se amplia a cada ano. No ano de 2014, deveremos promover discussões sobre a Secretaria de
Educação a Distância (Sead), a política de ensino à distância e suas atribuições.

11. Representação e atuação junto à Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes),
Conselho da Cidade de São Paulo, entre outros
A Reitoria tem exercido papel importante, participando de representações externas, atuando
ativamente para reativação do plano de apoio e consolidação da Pós-Graduação da Andifes e
deverá fazer parte do grupo de orçamento. Recentemente, assumiu a coordenação do Grupo de
Trabalho de Cultura da Andifes - que é responsável pelo contato interministerial entre cultura
e educação e pela representação da Andifes junto a estes ministérios.

12. Mudanças na Administração
Em 2013, teve início uma grande reforma administrativa, que ainda está em andamento.
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Houve um desmembramento da Pró-Reitoria de Administração (Proadm) que antes concentrava muitas atividades, o que contribuía para a demora nos procedimentos. O setor de Engenharia passou para a Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan) e o Departamento de Recursos
Humanos (DRH) para a Segesp. Estas duas últimas implementadas ou criadas durante 2013.
Na Proadm, trabalhamos para a implantação de Câmaras Técnicas de Compras, as quais se
encontram em pleno funcionamento, de Gestão Ambiental, de Contratos e, por último, de
Controladoria. Com isso, estamos padronizando os processos e procedimentos, o que permitirá
maior agilidade. Para 2014, estamos preparando a implantação de novos fluxos que, de fato,
tornem mais ágeis os processos entre os campi e a Proadm. Também foi criado o Departamento
de Gestão Ambiental, em fase de implantação. Promovemos a descentralização do orçamento,
dos processos de compra e empenho, estando a autonomia dos campi em fase de implantação.
Houve também, neste ano, um processo ainda mais amplo e participativo para planejamento
da distribuição do orçamento de custeio. Todas estas mudanças refletirão em maior eficiência
nas compras, importação e execução de projetos. Ademais, conseguimos empenhar 99,9% dos
recursos disponíveis para custeio e 100% dos recursos de capital. Houve também uma execução
satisfatória da utilização das verbas da Agência Brasileira da Inovação (Finep), dentro da média
nacional. Para 2014, foram adotadas providências, visando aprimorar a agilidade dos processos
administrativos, para que possamos utilizar de modo ainda mais eficiente, os recursos da Finep.
Em 2014 a Proadm passará por reformulação de processos, o que consolidará a reforma e a
evolução da descentralização administrativa.

13. Política de gestão com pessoas
Um dos compromissos de nossa gestão foi a criação da Segesp, passo intermediário para a
criação de uma nova pró-reitoria, atendendo a uma demanda histórica de nossa universidade.
Com isso, foi dado andamento à reformulação do DRH, desenvolvidas oficinas para discussão
e planejamento da redistribuição das atribuições e mapeamento de processos. Ao final de 2013,
uma série de grupos de trabalho deu prosseguimento ao processo de estruturação da pró-reitoria, da política de saúde, de capacitação, de reestruturação do Núcleo de Assistência à Saúde
do Funcionário (NASF). No início de 2014, essas mudanças e estruturas serão apresentadas para
discussão em todos os campi e em plenárias com os TAEs. Um novo programa de capacitação
está sendo planejado e será apresentado em breve à comunidade. Foram realizados concursos
para admissão de novos docentes e TAEs, sendo convocados cerca de 300 técnicos entre vagas
novas e de reposição, decorrentes de aposentadorias e exonerações. Ao final de 2013, foi aberto
mais um concurso, que se encontra em andamento, para 104 vagas de técnicos. Além destes,
foram abertos concursos para vagas de docentes, visando completar o quadro da expansão
e reposição de aposentadorias. Buscamos cumprir os compromissos assumidos em relação à
expansão, de forma a completar os quadros de docentes necessários para a adequada execução
dos cursos em andamento. A nova política de gestão com pessoas foi desenvolvida com base
nas discussões, que ocorreram nas plenárias, comissões e oficinas que contaram com a participação dos técnicos de todos os níveis.

14. Proplan
A Proplan ganhou contornos bastante rápidos e passou a ser implementada com vigor, não
apenas na sua estrutura interna, mas também na sua estrutura de conselho e de decisão. A

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

6

área também ganhou forte impulso em 2013. Houve a implantação dos setores de gestão da
informação, implantação de estratégias para reformulação e discussão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). É importante lembrar que o PDI em vigor foi elaborado em 2011 e
tínhamos o compromisso de reformulá-lo, após ampla discussão com a comunidade universitária, o que foi feito em 2013. Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor.

15. Orçamento 2013
Houve discussão sobre a definição de prioridades para a distribuição interna do orçamento.
Ele foi apresentado e discutido com os diretores de campi e conselhos correspondentes. Foi um
exercício inicial para a busca de novas estratégias de definição do orçamento dos campi.

16. Orçamento 2014
A partir de estudos realizados pela Proplan, será apresentada uma nova metodologia para a
distribuição do orçamento de 2014, que deverá seguir uma matriz por campus, de acordo com
seus cursos e atividades. Na segunda fase, o campus deverá discutir como pretende utilizar seu
orçamento de custeio. Outro desafio para 2014 será a implantação de matrizes também para
as escolas de Medicina e Enfermagem, de modo que elas possam utilizar estratégias de decisão
sobre o seu custeio interno.

17. Planos Diretores
Para a definição da infraestrutura planejada, foi desenvolvida uma nova estratégia: a utilização de Planos Diretores de Infraestrutura (PDInfra). Esses processos já estão em desenvolvimento nos Campi Baixada Santista e Diadema e, em 2014, serão implantados no Campus
São Paulo. Os Campi Guarulhos, São José dos Campos e Osasco também já têm projetos em
andamento, que permitirão melhor planejamento, adequado à região onde estão localizados. A
Proplan organizou departamentos administrativos, visando adequada manutenção do parque
de equipamentos, assim como a criação de manuais de orientação para aquisição de equipamentos e execução de reformas em laboratórios de pesquisa, desenvolvido em parceria com
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq). Foi empreendida a organização do
cadastro de imóveis da UNIFESP, para permitir as regularizações necessárias. Desenvolvemos
um plano completo para busca de resolução dos problemas de acessibilidade e segurança do
trabalho e um plano de reforma de imóveis deteriorados (especialmente no Campus São Paulo).
Com a utilização de recursos orçamentários e da parcela de Reserva Técnica Institucional (RTI)
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), sob a gerência da PROPGPq,
foi dado andamento à reforma dos edifícios de pesquisa: Instituto Nacional de Farmacologia
(Infar), Edifícios de Pesquisas I e II, Edifício de Ciências Biomédicas (ECB) e Plataforma multiusuários da Patologia. Com recursos da Reitoria, foram apoiadas reformas na sede original da
EPM e, em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM),
foram aplicados recursos institucionais para recuperação do nosso Hospital Universitário (HU),
especialmente em construções e reformas de enfermarias, Pronto-Socorro (PS), lavanderia e
setor de nutrição. Realizamos a licitação para o término do prédio da Rua Botucatu, 821, que
havia sido adquirido inacabado, há vários anos e que deverá abrigar HU 2. O setor de infraestrutura tem trabalhado com afinco para implantar a política de terras, visando desapropriações
coordenadas para os prédios de futuras instalações de salas de aula, laboratórios e moradias
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estudantis. Estão em andamento desapropriações em Santos, Guarulhos, São Paulo e Embu das
Artes. Este setor também tem trabalhado para o término das obras de São José dos Campos,
para o início da obra do edifício definitivo de Guarulhos e na licitação de empresa gerenciadora
das obras, para os projetos dos novos prédios de Osasco, Baixada Santista e o primeiro prédio
definitivo de Diadema. Além disso, realizamos ampla reforma do prédio alugado no centro de
Guarulhos e apoiamos a mudança do campus, assim como otimizações de espaço, que se encontram em andamento.

18. Graduação
Nosso compromisso tem sido o de valorizar os processos de elaboração, avaliação e revisão
dos projetos pedagógicos dos cursos. A UNIFESP continua atuando para a consolidação do
processo de expansão. Tem oferecido igualmente, suporte principalmente aos cursos ainda em
fase inicial e às experiências inovadoras, como os Bacharelados Interdisciplinares, em constante avaliação. Também tem discutido e buscado apoio aos cursos ainda em fase de formação
como o de Ciências Ambientais e Biotecnologia. Além disso, tem estimulado novas iniciativas
de graduação para o campus SP junto às suas Escolas. Buscamos também resgatar o papel político-pedagógico da pró-reitoria, que atualmente é o espaço de discussão de novos projetos a
serem implantados, como os cursos no Embu, na Zona Leste e o curso de Direito. Para tanto,
grupos específicos de trabalho tem sido formados, além da realização de audiências públicas
junto à câmara de vereadores e assembleia legislativa sobre os temas dos cursos novos. Dentre
as estratégias de discussão dos projetos pedagógicos está também a realização de seminários
que buscam ampliar a possibilidade de participação da comunidade acadêmica, além da escuta
atenta às propostas de especialistas convidados.
Assim como toda a gestão, a Prograd tem se utilizado de estratégias de maior participação,
com audiências públicas, seminários e comissões, que vêm se dedicando ao estudo e à elaboração de propostas para regulamentar alguns temas específicos e fundamentais para o bom
andamento da graduação, tais como o tempo de integralização dos alunos, as atribuições das
Câmaras de Graduação, o perfil dos estudantes de graduação da UNIFESP, entre outros. A
Prograd tem avançado também na utilização de seus instrumentos de avaliação interna, compilando e disponibilizando dados para os nossos cursos e, junto aos campi e às outras pró-reitorias, vem desenhando políticas para programas e projetos institucionais e para as Licenciaturas.
Outro dado importante é que a pró-reitoria tem atuado para a formação e fortalecimento das
secretarias acadêmicas dos campi, fortalecendo o processo de descentralização que está em
andamento e para os próximos passos no que diz respeito a matriculas e rematrículas. Destaquese ainda, a presença da Prograd nos diversos campi e congregações para discutir propostas e
melhorias dos projetos, além de um mecanismo de escuta e integração.
Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor, item 1.4.1.

19. Pós-graduação e pesquisa
A PROPGPq foi reestruturada, com o apoio de novos coordenadores de Pós-Graduação,
Pesquisa, Gestão da Informação e de Projetos e Relações Internacionais. Foi dada continuidade
ao processo de grande ampliação e reformulação iniciado nos últimos anos, com a fusão de
alguns programas das áreas de Saúde e a criação de vários outros em áreas anteriormente não
existentes na UNIFESP. Tendo como foco a Interdisciplinaridade, em novembro de 2013, foi
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promovido o V Fórum Integrador de Pesquisadores (FIP) da UNIFESP. Naquela oportunidade,
pesquisadores (docentes e pós-graduandos) dos diversos campi puderam discutir a atual situação da pós-graduação e da pesquisa na UNIFESP, no Brasil e no mundo. O resultado dessas
reflexões servirá de base para a atualização e aprimoramento de nossos programas, assim
como para o planejamento e desenvolvimento de outros.
Alguns dos novos cursos são pioneiros e inovadores, mesmo em relação às demais universidades federais. Em 2013 foram apresentadas propostas de novos cursos que já foram aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para início no
2º semestre de 2013 ou 2014. Outros programas incluem: Biotecnologia (São José dos Campos),
Alimentos, Nutrição e Saúde (Baixada Santista), História da Arte, Letras, Doutorado em Educação
e Saúde na Infância e Adolescência (Guarulhos) e Análise Ambiental Integrada (Diadema).
Algumas propostas ainda se encontram em fase de avaliação ou diligência e, novas propostas
estão sendo preparadas para proposição neste ano. Durante 2013, a PROPRGPq apoiou o desenvolvimento e consolidação das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa de todas as unidades
universitárias da UNIFESP, assim como dos diversos comitês técnicos (de Pós-Graduação, de
Pesquisa, de Mestrado Profissional, Interdisciplinar, etc). A PROPRGPq, após discussão e aprovação do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, estabeleceu novos procedimentos para a distribuição das verbas institucionais da Capes (Programa de Apoio à Pós-Graduação - Proap) e da
Fapesp (RTI), lançando editais para viabilizar reparos em equipamentos e infraestrutura de
laboratórios, assim como a participação de pós-graduandos e docentes em congressos, visando
maior democratização na distribuição dos recursos. Foi desenvolvido um programa para apoiar
o gerenciamento das verbas Proap-Capes. Essa e outras iniciativas contribuíram para otimizar
a utilização de recursos institucionais, tendo sido possível empenhar 99% das verbas Proap e
Próequipamentos. O aprimoramento dos processos de gerenciamento das verbas RTI/Fapesp
possibilitou o aumento de 60% em relação ao ano anterior, na utilização desses recursos. Com
relação às verbas Finep, houve avanço nos procedimentos de contratação de obras e foi criada
uma comissão permanente de gerentes para dar maior agilidade aos procedimentos, que
deverá ganhar maior envergadura em 2014. Com recursos da RTI/ Fapesp foram apoiados o
pagamento de publicações científicas de docentes e pós-graduandos (revistas open-access da
Biomed Central) e a editoração de revistas editadas por docentes da UNIFESP (Acta Paulista
de Enfermagem e Almanack). Em parceria com o DCI, foi desenvolvido o projeto e publicado o
primeiro número da revista Entreteses. Em parceria com a FAP/ UNIFESP, foi dada continuidade à implantação do Escritório de Apoio ao Pesquisador, sob nova coordenação. Este processo
terá continuidade em 2014 e novos projetos serão desenvolvidos, dentre os quais: o centro de
idiomas, em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais. Foi também dado início ao
processo de atualização e ampliação de informações, visando sua disponibilização, em tempo
real, de modo unificado. A PROPGPq também participou ativamente de fóruns regionais, do
fórum nacional de pró-reitores, de reuniões com vários setores e com a presidência da Capes e
da Fapesp, aumentando a visibilidade e a participação política da UNIFESP junto a essas instituições.
Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor, item 1.4.2.

20. Extensão
Dentre as principais ações da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) em 2013, estão a discussão e
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a reformulação do regimento dos cursos Latu Sensu. Esse processo, considerado um dos passos
importantes desta gestão, mobilizou a comunidade, foi discutido e aprovado em várias reuniões
do Conselho de Extensão (Coex), e deverá continuar em aprimoramento, representando um
passo importante de nossa gestão. A partir de 2014, observaremos os resultados desta regulamentação, que possibilitará uma avaliação rigorosa da qualidade dos cursos e melhor acompanhamento dos alunos e seus registros. No ano de 2013, conseguimos ampliar o número de bolsas
de extensão de 191 para 250, com recursos orçamentários próprios. Essa medida possibilitou
o envolvimento de um número maior de estudantes, técnicos administrativos e docentes em
programas e projetos sociais de extensão universitária desenvolvidos pela UNIFESP. A Proex
deu andamento e realizou diversos cursos de Especialização, utilizando a modalidade EAD, por
meio das parcerias com o MEC/Capes, UAB e Ministério da Saúde – Universidade Aberta do
SUS (Unasus). Outro avanço importante promovido por esta gestão foi a descentralização da
Residência Médica para a Câmara de Extensão da EPM, o que permitirá que o cotidiano da
gestão dos Programas de Residência Médica esteja mais próximo da unidade acadêmica correspondente, sem perder de vista os papéis institucionais do Coex e da Proex no: monitoramento,
avaliação e formulação das políticas para as Residências da UNIFESP. Dando sequência ao
processo de descentralização da gestão, a Proex transferiu a gestão da Unidade Avançada de
Extensão de Santo Amaro para o campus São Paulo, o que permitirá a sua integração com as
outras unidades acadêmicas, potencializando as atividades de extensão, ensino e pesquisa da
unidade. A Proex, a partir da criação de coordenadoria própria, efetivou a discussão de uma
política cultural para a universidade, tendo realizado alguns projetos e atividades culturais,
envolvendo a participação das diferentes unidades acadêmicas. Juntamente com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), criou a Rede Pró-Cultura da UNIFESP, em uma iniciativa
pioneira, que é o ponto de partida para a transversalização das ações culturais na universidade.
Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor, item 1.4.3.

21. Assistência ao Estudante
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae) realizou uma série de atividades para discutir
questões prementes da vida do estudante de graduação, tais como os espaços estudantis, o
código de conduta estudantil, moradia estudantil, a questão das políticas de permanência, das
cotas e do empreendedorismo, além de apoiar e promover ações culturais, como citado acima.
A Prae trabalhou coletivamente na revisão dos fundamentos, princípios e reorganização dos
Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAEs), assim como reavaliou o papel e o funcionamento do
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD). Também seguindo a lógica de rever concepções
de assistência, promoveu diversas mudanças em seus editais, especialmente no Programa de
Auxílio à Permanência da UNIFESP (Pape). Um importante avanço foi a finalização do código de
conduta, aprovado após amplo debate junto às entidades estudantis, de docentes e de técnicos,
assim como nos conselhos pertinentes, levando a importantes mudanças nos fluxos de apresentação de queixas. A Prae trabalhou intensamente para aumentar sua equipe técnica e praticamente dobrou o número de servidores. Em 2014, outros servidores serão contratados nos
concursos já abertos visando atender adequadamente os estudantes e docentes. A Prae também
reviu seus fluxos de funcionamento e os documentos que a norteiam, nos quais constam suas
concepções e princípios, visto ser uma pró-reitoria nova que necessitava ser avaliada. Neste
sentido estão sendo criados o regimento dos NAEs e o Regimento do Conselho de Assuntos Estu-

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

10

dantis, o CAE (antes inexistentes) e estão sendo revistos o Regimento da Prae e seu PDI, além de
outros documentos que norteiam seu trabalho. Esses processos de desenvolvimento e revisão
estão sendo feitos com base nas discussões e debates das congregações e conselhos dos campi,
em consultas públicas abertas à comunidade, debates e votação no CAE. A Prae tem criado e/
ou apoiado muitas comissões, no sentido de trabalhar coletivamente e de forma paritária. São
elas: novas comissões de Moradia e Assessoria para ações relativas à conduta e direitos estudantis e as já existentes comissões de Mercado de Trabalho, Autonomia dos Espaços Estudantis,
Políticas de Transportes e as novas comissões conjuntas com a Prograd para acompanhamento
da Lei de Cotas e Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação da UNIFESP. A Prae apoiou a
formação de Comissões de Moradia e de Alimentação nos campi em que elas não existiam, com
a intenção de promover diálogo e implementar em toda a universidade ações já bem sucedidas
em alguns campi promovendo a melhoria dos serviços de alimentação. Em 2014, será contratada uma nutricionista na Prae, e isso, em conjunto com outras ações, contribuirá para a qualidade e melhoria dos restaurantes universitários. Em 2013, a Prae atuou de forma contundente
junto aos campi para que não houvesse descontinuidade nos serviços de restaurante. Salientese ainda uma conquista importante ocorrida em Diadema, que estava há quase dois anos
sem restaurante. Além disso, estamos buscando uniformizar e melhorar todos os contratos
da UNIFESP para aperfeiçoar o atendimento nesta área. Finalmente, há uma busca intensa
por uma melhor comunicação e transparência com os estudantes. Entre as ações destacamos:
criação do Informativo Plural, que é um boletim mensal das ações da Prae (incluindo divulgação de seus gastos com auxílios, bolsas, subsídio dos restaurantes, entre outros), o aumento
do diálogo com estudantes por meio do site e de redes sociais. Em 2014, ocorrerão eventos e
ações em todos os campi para tratar sobre o uso de drogas, prioridades do orçamento, políticas
de permanência, políticas de cultura, de saúde e de esportes, entre outros assuntos.
Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor, item1.5.1.

22. HU-UNIFESP
Ao longo de 2013, foi possível avançar na melhoria de alguns pontos que dizem respeito ao
HU. A primeira e mais importante ação foi a discussão sobre a constituição do Conselho Gestor,
órgão que administra o Hospital e escolhe sua diretoria. Após processo de amadurecimento
das discussões, foi alterada a composição do Conselho Gestor, o qual foi ampliado e recebeu
maior representação das Escolas de Medicina e Enfermagem. O Conselho Gestor escolheu um
novo presidente que assumiu o posto ao final de 2013. Entre as próximas ações do Conselho
Gestor estão: a reformulação de diretorias do HU e uma maior integração com a diretoria de
Enfermagem do HU, a discussão sobre a implantação da diretoria financeira, com separação da
SPDM e o fim dos contingenciamentos cirúrgicos até fevereiro de 2014. Serão encaminhadas
propostas para reestruturação do setor de recursos humanos do HU, em consonância com a
política de gestão com pessoas e para reestruturação de Departamento de Compras, em consonância com a política de estruturação administrativa da UNIFESP. A Reitoria e a Proplan, em
conjunto com a Engenharia do HU, trabalharam ativamente para finalizar as reformas e adaptações do edifício HU 2, que se encontra em fase de conclusão, após mais de dois anos de paralisação da obra. Isso só foi possível por meio de uma ação conjunta da gestão. Está em andamento
a fase final do projeto do interior do prédio, que será licitado para o término da obra. No plano
de infraestrutura, estamos dando continuidade ao extensivo plano de reformas das enferma-
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rias, PS e subsolo do HU (já licitados e que devem ser finalizados no primeiro quadrimestre de
2014), assim como do Centro Diagnóstico por Imagem e reformas estruturais. Visando ampliar
os mecanismos de escuta, foram criadas comissões junto à reitoria e à presidência do Conselho
Gestor. Daremos continuidade a essa estratégia, para ampliar a participação de técnicos, em
especial os que se encontram na lida diária nestes locais de trabalho. Foram criados grupos de
trabalho em saúde, que tem discutido a implantação de unidades de atendimento na região
do HU e que possibilitaram a realização de convênio, visando a aquisição de parte do Hospital
Artur Ribeiro Saboia, para atividades de Ensino e Assistência da UNIFESP, em conjunto com a
EPM. Isso contribuirá para ampliar e melhorar o atendimento da população da cidade de São
Paulo.
Detalhamentos poderão ser vistos no relatório do setor.

Pontos importantes também reformulados e em andamento
1. Ouvidoria
A Ouvidoria tem como objetivo assegurar os direitos dos cidadãos por meio da captação
do sentimento de insatisfação, apuração de fatos e encaminhamento de soluções. Em 2013, a
Ouvidoria foi reorganizada com vistas a melhorar o atendimento e agilizar as providências
requeridas nas solicitações. No Consu de fevereiro de 2014 e nos Conselhos Centrais foi explicado qual é o papel da Ouvidoria junto à comunidade acadêmica. Ainda no primeiro semestre
deste ano, serão enviados folders e banners aos campi com informações sobre o funcionamento
desse órgão, para ampla divulgação local.

2. FAP/ UNIFESP
Em maio de 2013 houve uma mudança na diretoria da FAP/ UNIFESP. A nova diretoria
propôs a realização de um diagnóstico com assessoria administrativa e financeira e, a partir
deste, realizou uma reforma em sua estrutura. Houve a readequação dos gastos com estrutura e a implantação de sistema de controle, para que os pesquisadores possam controlar suas
contas de forma pessoal e eletrônica. Houve também o fortalecimento do Escritório de Apoio
ao Pesquisador, que hoje atende a toda universidade. A FAP/ UNIFESP iniciou o calendário de
apresentação de diagnóstico e reestruturação, além dos novos encaminhamentos tanto para
o conselho universitário, como para as congregações (em andamento). Todas essas medidas
visam o fortalecimento e o bom funcionamento da entidade.
Detalhamentos poderão ser vistos no item específico.

3. Fortalecimento da Secretaria de Relações Internacionais (SRI)
Em 2013, não foram implementadas as propostas para essa área com o foco desejado pela
gestão. Mais recentemente, a Reitoria realizou reuniões com diversos pesquisadores, que
iniciaram uma discussão sobre a secretaria, com a finalidade de fortalecer as iniciativas já existentes, além da criação de um comitê de assessores junto ao novo secretário, que assumiu o
cargo recentemente. A secretaria terá apoio para o envio de novos projetos e para a realização
de um seminário, no âmbito do qual pretendemos discutir a política da instituição para a área.
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4. Comissão da Verdade Marcos Lindenberg (CVML)
A gestão iniciou a CVML, sendo uma das primeiras comissões a serem instituídas dentre as
universidades. Os trabalhos despontaram e se tornaram referência para a aglutinação e criação
de outras comissões em São Paulo. A CVML da UNIFESP se tornou referência também junto à
Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo e junto aos núcleos de Antropologia Forense que
estão sendo criados. A partir destas iniciativas, está sendo criado um grupo de caráter acadêmico e de pesquisa para estudar esse tema.

Pontos importantes em fase final de implementação
1. Estruturação da Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI)
Após dois seminários sobre a política de Tecnologia da Informação (TI) para a instituição,
foi proposta uma estrutura de Superintendência de TI, que deverá trabalhar em conjunto com
as diversas estruturas de TI da UNIFESP, coordenando e estabelecendo a política para a instituição. Essa estrutura estará vinculada ao comitê estratégico já existente e deverá ser apreciada
pelo Consu em breve.

2. Rede Pró-Cultura
A Reitoria formou a Rede Pró-Cultura, para unificar as coordenadorias de cultura existentes
dentro da Proex e da Prae. A rede deverá atuar na reformulação da política de cultura, buscar
financiamento de projetos e promover a difusão. Nossa universidade tem se destacado nessa
área e permitido uma atuação interministerial para a promoção e fortalecimento da cultura
em nossas universidades. Devemos também iniciar um debate sobre o papel da cultura na
formação e educação superior.
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Parte A, item 1, do Anexo II da DN TCU n.º 127, de
15/05/2013.
1. Identificação e atributos das unidades cujas
gestões compõem o relatório
1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada
1.1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.1.2 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado
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1.2

Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

A Universidade Federal de São Paulo tem como missão desenvolver, em nível de excelência,
as atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão.
Com base na sua missão, a UNIFESP tem se comprometido com:
• Ensino: para formar profissionais com espírito crítico, observador e transformador;
• Pesquisa: para gerar conhecimento, contribuindo para a aceleração do crescimento de
nossa produção científica, tecnológico e cultural;
• Extensão: para, de forma continuada e sistemática, levar o produto do ensino e da
pesquisa à sociedade, viabilizando a ação transformadora da Universidade.
Na graduação, a UNIFESP compromete-se a formar, com perspectiva humanista, indivíduos
que, além de aquisição de conhecimentos, conquistem a capacidade de auto-aprendizagem, e
desenvolvam atitudes e habilidades que possibilitem o desempenho profissional competente,
crítico e ético.
Ademais, a UNIFESP busca ser reconhecida pela comunidade, como universidade de excelência nas áreas de conhecimento de sua especialidade, desempenhando atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão.
• Para alcançar esta visão, a UNIFESP assume os seguintes princípios:
• Ensino público gratuito;
• Formação integral do indivíduo;
• Inclusão social;
• Produção de conhecimento;
• Ética;
• Igualdade;
• Interesse público;
• Respeito à diversidade;
• Responsabilidade social;
• Resposta aos anseios da comunidade;
• Aperfeiçoamento dos processos de gestão acadêmica e administrativa;
• Gestão democrática;
• Transparência.

1.3 Organograma Funcional
Na figura tem-se a apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das
competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções, entre outros. que compõem
os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões é responsável e os principais produtos deles decorrentes.
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1.4 Macroprocessos Finalísticos
1.4.1 Ensino na Graduação:
No ano de 2013, os cursos de Graduação da UNIFESP atenderam a um total de 10.471
estudantes. Destaque-se que 67,4% dos 10.471 estudantes da UNIFESP estudaram em escolas
públicas, no ensino médio, e 32,6%, no ensino privado.
Vale ressaltar igualmente, que a quantidade de estudantes matriculados que ingressaram na
UNIFESP, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizam 60,3%. No que tange aos
4.158 estudantes que ingressaram na Universidade por outras vias distintas da do SISU, 79,8% o
fizeram pelo vestibular misto; 19,3% por transferência interna ou externa, 0,7% por transferências ex officio e 0,2% chegaram via PEC-G – o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação, o
qual oferece formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil
mantém acordos educacionais e culturais.
Quanto aos ingressantes por reserva de vagas, 8,4% dos estudantes se beneficiaram dessa
alternativa. No que concerne aos estudantes que ingressaram por reserva de vaga étnica e social,
por campus, saliente-se que 672 são de reserva étnica e 173 estudantes são de reserva social.
Cabe mencionar que os cursos de graduação da instituição têm sido classificados entre
os melhores do País, conforme avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC)
e responsável pela promoção de estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional
brasileiro. Além disso, em seus cursos tradicionais, um sistema contínuo de avaliação é empregado, conferindo a qualidade do aprendizado e a transparência do conteúdo.
Ao lado das atividades curriculares obrigatórias, os estudantes encontram oportunidade de
aprofundamento dos conhecimentos básicos de metodologia científica, atividades de extensão
e prática de algumas especialidades, exercendo, opcionalmente, atividades de monitoria,
iniciação científica e extensão, com bolsas de estudo e sob orientação docente, por meio de
vários programas institucionais e de agências de fomento, como se poderá perceber nas tabelas
a seguir.
Além disso, vários estudantes tiveram oportunidade de participar de programas de mobilidade internacional, ao longo do ano de 2013, conforme confirmam as tabelas inseridas a seguir.
Em razão da formação e das diferentes oportunidades de estágios extracurriculares oferecidas por instituições que mantém acordos com a UNIFESP, os estudantes enriquecem seu repertório, aprendem a trabalhar em equipe, estando aptos para enfrentar os desafios do mercado
de trabalho.
Assim, concluídos os estudos superiores, o graduado poderá continuar sua educação profissional, optando por uma das possibilidades: o exercício da profissão, a pós-graduação stricto
sensu e lato sensu ou a carreira acadêmica.
Na sequência, organizamos algumas tabelas que detalham e reiteram as considerações
feitas acima.
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Total de matrículas nos cursos de graduação da UNIFESP por campus e turno (1º semestre de 2013)
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Dependência Administrativa das escolas onde cursaram o Ensino Médio por campus

Estudantes que ingressaram na UNIFESP pelo SISU* por campus
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Estudantes que ingressaram na UNIFESP por reserva de vaga por campus (1º semestre de 2013)
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Cursos de graduação que foram avaliados in loco por comissões de avaliação designadas pelo INEP/
MEC para fins de reconhecimento, no ano de 2013.

Número de bolsas de Pesquisa, Monitoria e Extensão utilizadas pelos alunos de graduação em 2013
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Mobilidade Internacional – número de alunos que saíram para experiências no exterior em 2013

Estágio extracurricular – número de alunos que realizaram estágios em 2013

Formandos 2013 por campus

1.4.2. Ensino de Pós-Graduação e Atividades de Pesquisa - Strictu
sensu:
As ações realizadas em 2013 pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PPGPq), voltadas
à formação de recursos humanos qualificados para exercer a função de docência em nível superior e a pesquisa em alto nível, foram desenvolvidas com base na atuação de suas 4 coordenadorias: de pesquisa, de pós-graduação, de gestão da informação/cientometria e de gestão de
programas e projetos internacionais. Apresentaremos a seguir as principais atividades desenvolvidas por cada coordenadoria.
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Coordenadoria de Pós-Graduação
Foram iniciados em 2013 seis novos programas: mestrado em Educação, e em História da
arte (campus Guarulhos); engenharia biomédica e biotecnologia (campus São José dos Campos);
mestrado profissional em Gestão de políticas e organizações públicas (campus Osasco); mestrado
profissional em oftalmologia e ciências visuais (campus São Paulo). Foram também aprovados
os Doutorados em Filosofia e em Educação e saúde na infância e adolescência (campus Guarulhos); Biologia Química, Ecologia e Evolução e Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade (campus
Diadema). Além disso, foram aprovadas quatro propostas de novos cursos para inicio em 2014:
Alimentos, Nutrição e saúde (campus Baixada Santista); Análise ambiental integrada (campus
Diadema); História da Arte e Letras (campus Guarulhos).
Desta forma ao final de 2013, passamos de 43 para 49 programas de pós-graduação strictu
sensu reconhecidos pela CAPES, representando um aumento de 14%. Quanto à avaliação, 12
deles (24,5%) foram avaliados como nível de excelência (notas 6 – 7), 22 (45%) como bons ou
muito bons (notas 4 – 5) e os demais 30,5% (muitos dos quais novos) com nota 3. Em dezembro de
2013, 1.224 docentes estavam credenciados como orientadores dos programas. No mesmo ano,
estavam matriculados nestes programas um total de 4.168 estudantes, sendo 2.164 de mestrado
acadêmico, 335 de mestrado profissional e 1.669 alunos de doutorado. Foram titulados em 2013:
509 mestres, 68 mestres profissionais e 280 doutores, totalizando 857 pessoas. A taxa de desistência foi muito baixa, apenas 0,1%.
O crescimento da Pós-Graduação também se refletiu em expressiva publicação de artigos
científicos. Ao longo do ano, foram publicados 1.104 artigos indexados na base de dados Web of
Science, tendo como autores principais pós-graduandos e orientadores dos referidos programas.
Visando adequação à legislação e padronização, também em 2013, foi dado início à reavaliação dos Regimentos das CEPGs e das Câmaras das Unidades Universitárias. Foi apoiado o
processo de descentralização de atividades para as referidas câmaras por meio de cursos de
capacitação e treinamento de servidores TAEs e docentes coordenadores, além de apoio financeiro. A continuidade deste processo será realizada no decorrer de 2014. Foi acompanhada por
esta coordenadoria, a elaboração dos relatórios COLETA CAPES, essencial para os processos de
avaliação interna e externa.

Coordenadoria de Pesquisa
Esta coordenadoria conduziu o processo de seleção de subprojetos para serem enviados à
FINEP no edital CT-INFRA 2013 e elaborou uma proposta em parceria com o Comitê Técnico de
Pesquisa, na qual foram apresentados 8 subprojetos, incluindo pesquisadores dos campi de SP,
Diadema, B. Santista, Osasco e SJC. Foram realizadas visitas aos locais onde poderiam ser instalados os equipamentos solicitados, para certificação de que, em caso de aprovação, existissem
condições para uso imediato da verba. Foram elaborados formulários específicos para documentar a existência de tais condições. De uma demanda de R$ 19.962.257,89 foram aprovados
pelo edital CT-INFRA 2013 cinco subprojetos totalizando o valor final de R$ 8.978.764,00. Além
disso, durante 2013 foram empenhados R$ 3.422.582,04 referentes a recursos de projetos CT
INFRA FINEP aprovados em anos anteriores.
Foi realizado um trabalho de planejamento para otimizar o uso dos recursos PROAP, no valor
de R$ 2.738.010,00, minimizando a devolução de recursos não empenhados, ocorrida em anos
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anteriores. O uso dos valores alocados a cada programa, respeitando-se a proporcionalidade
aprovada pela CAPES, foi decidido em reuniões com todos os coordenadores e representantes
das áreas administrativas dos diversos campi. Foram desenvolvidos mecanismos para agilizar
o uso destes recursos, adotando-se a estratégia de envio de todos os pedidos de materiais de
consumo específicos até o final do mês de abril, para que o setor de compras pudesse iniciar
imediatamente a elaboração de pregões eletrônicos ou licitações. Em parceria com a coordenadoria de gestão da informação foram disponibilizadas aos coordenadores e secretárias de
programas, ferramentas para auxiliá-los no planejamento e gerenciamento destas verbas.
A FAPESP disponibiliza anualmente à Instituição uma verba de Reserva Técnica Institucional (RTI). O valor da RTI 2013 refere-se aos projetos de pesquisa contratados pela FAPESP no
ano de 2012. São repassados à Instituição 10% do valor dos Projetos Regulares e 20% do valor
dos Projetos Temáticos. O recurso da RTI FAPESP aprovado em 2013 totalizou R$ 4.199.975,00,
sendo que esta verba será disponibilizada em 2014, em conformidade com o plano de aplicação
aprovado pelo Conselho de Pós-Graduação da UNIFESP. Em 2013 as diretrizes do plano de Aplicação foram aprovadas na Reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa de 31 de Julho de
2013 e os recursos foram distribuídos em 3 categorias: (1) Recursos Departamentais (Total R$
989.464,62) - correspondentes a 25% dos recursos. Os Departamentos receberam o valor proporcional à sua contribuição; (2) Demanda Competitiva (Total R$ 965.871,24) através de propostas
para atender as necessidades de infraestrutura para pesquisa de grande número de usuários e
(3) Recursos Institucionais (Total R$ 1.240.618,24) - aplicados para manutenção e expansão da
estrutura de pesquisa segundo Plano de Aplicação Institucional, elaborado pela pró-reitoria.
Foram aplicados no decorrer do ano R$ 2 milhões, provenientes de recursos das RTIs de 2010,
2011 e 2012 durante o ano de 2013. Foi dada prioridade ao uso para manutenção corretiva ou
preventiva de equipamentos e reformas e adaptações de laboratórios, dada a dificuldade de
realização destas ações com recursos da OCC. Sem este tipo de aporte financeiro teria ocorrido
uma paralização de determinadas atividades em decorrência da morosidade na tramitação dos
processos de contratação de serviços ou aquisição de materiais por licitação, decorrente tanto
da limitação de servidores disponíveis como das exigências documentais.
Em resposta ao Edital CAPES 027/2013 Pró-Equipamentos, que teve como objetivo a aquisição de equipamentos essenciais para implementar as ações previstas na Política Institucional de Pós-Graduação e Pesquisa da UNIFESP, foram selecionados 23 subprojetos. Para isto
foi lançado um edital interno no qual cada programa, ou conjunto de programas, apresentou
propostas. Foi priorizado o atendimento a grupos emergentes, nos novos campi, mas também
considerada a experiência prévia dos grupos de pesquisadores que endossaram a proposta
inicial no uso de tais equipamentos. Foram priorizadas as propostas com caráter multiusuário,
apoiadas pelas Câmaras de Pós-Graduação das diversas Unidades Universitárias. As solicitações foram avaliadas por uma comissão da qual participaram pesquisadores representantes
das diversas áreas, e que não apresentassem conflito de interesse. Visando atender um maior
número de pesquisadores foram privilegiadas as solicitações de equipamentos de pequeno e
médio porte, encaminhadas por grupos emergentes e necessárias para consolidar e completar
os parques de equipamentos multiusuários. Sendo assim, a PRPGPq executou o Edital Pró-Equipamentos Capes no valor de R$2.068.000,00, distribuídos nos Campi conforme tabela abaixo.
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Tabela – Recursos captados para desenvolvimento da Pós-Graduação e da Pesquisa em 2013

O Escritório de Apoio aos Pesquisadores (EAP), implementado em parceria com a FapUNIFESP, foi reestruturado. Foi formada uma equipe básica e formulados o regimento, o termo de
convênio com a FapUNIFESP e a estrutura de uma homepage. Foi adquirido um software de
análise estatística para uso de todos os estudantes e pesquisadores da UNIFESP e iniciou-se o
desenvolvimento de um treinamento específico para isto, com apoio de duas estatísticas (servidoras TAEs). Também foi promovido pela pró-reitoria o Curso de STATISTICA em parceria com
a empresa Statsoft, no dia 29 de agosto de 2013 para todos os pesquisadores da UNIFESP.
A UNIFESP valoriza o ensino e a pesquisa inter e multidisciplinar. Para atingir este objetivo
foi realizado em 2013, o V Fórum integrador de pesquisadores da UNIFESP (V FIP), no período
de 06 a 08 de novembro de 2013, cujo tema central foi “Interdisciplinaridade em Pesquisa: Avanços
e Perspectivas”. O evento contou com a participação de 566 pesquisadores, oriundos dos diversos
campi. Durante o V FIP foi lançado o primeiro número da revista “Entreteses”, com tiragem
de 3.000 exemplares e periodicidade semestral, desenvolvida em parceria da PROPGPq com o
Departamento de Comunicação da UNIFESP e patrocínio com recursos da própria UNIFESP
(OCC) e da RTI-Fapesp. Nesta revista, foram incluídas matérias sobre o histórico da Pós-Graduação e Pesquisa na UNIFESP, as atividades de pesquisa de todos os campi e um catálogo com
todos os programas de Pós-Graduação da UNIFESP. Exemplares foram enviados às principais
universidades do país, agências de fomento e distribuídos à comunidade científica interna e
externa à UNIFESP. Esta iniciativa visou a divulgação nacional e internacional das atividades
de pesquisa e pós-graduação, a fim de aumentar nossa visibilidade e desenvolvimento de parcerias.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

27

Figura – Capa da revista Entreteses número 1

Coordenadoria de Programas e Projetos Internacionais
Esta coordenadoria iniciou processos de abertura de convênios de cotutela doutoral com
universidades da Holanda, Chile e Canadá, e recebeu os primeiros alunos de mestrado do
programa PAEC-OEA-GCUB, provenientes de países membros da Organização dos Estados
Americanos, sendo acordada a continuidade da participação da UNIFESP no programa em 2014.
No ano de 2013 foram enviados, com bolsa de doutorado-sanduíche, 18 alunos ao exterior, para
universidades de diversos países da Europa e América do Norte, com bolsa CAPES. Encontrase em desenvolvimento um mapeamento das colaborações realizadas sem apoio financeiro ou
com apoio de instituições internacionais e estaduais.
Visando promover a internacionalização da pesquisa, esta coordenadoria, em parceria com
a coordenadoria de Pesquisa, promoveu no período de 10 a 12 de setembro de 2013, o curso
Advanced Scientific Writing and Publishing Workshop, realizado pela Nature Publishing Group.
O evento foi ministrado na língua inglesa e foi exigida participação em período integral nas
atividades do evento, em virtude das atividades realizadas durante o curso e adicionalmente,
outras atividades extraclasses solicitadas. Participaram do curso 100 participantes distribuídos
em 80% docentes e 20 % alunos de pós-graduação e pós-doutorandos.
Visando ampliar a publicação em nível internacional, com apoio financeiro da Pró-reitoria
de Pós-graduação e pesquisa (e recursos doados pela FapUNIFESP), no ano de 2013, foram publicados 19 artigos científicos, em periódicos internacionais de grande impacto, pagos por meio de
convênio institucional com a base de dados Open Access da BioMed Central. Em dezembro de
2013, seis outros artigos ainda se encontravam sob análise para publicação em 2014. O convênio
ainda continuará em 2014.
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Coordenadoria de gestão da informação e cientometria
Esta coordenadoria desenvolveu ferramentas e estratégias para aprimorar a identificação,
cadastramento e classificação das informações necessárias para desenvolvimento da PósGraduação e Pesquisa da UNIFESP. Foi iniciado o processo de definição dos indicadores para
estudo dos aspectos quantitativos da produção cientifica e para fins de divulgação em ambientes
internos e externos à Universidade.
Além disso, esta coordenadoria desenvolveu ferramentas de suporte para o gerenciamento
de verbas de pesquisa, preenchimento de relatórios de desenvolvimento e avaliação interna e
externa.

1.4.3. Atividades de Extensão
A extensão universitária, um dos eixos que compõe o tripé da formação acadêmica, conjuntamente com o ensino e a pesquisa, tem buscado se consolidar institucionalmente ao garantir
sua legitimidade (seu significado no processo formativo e na produção do conhecimento) no
âmbito da universidade e seu reconhecimento na sociedade.
Embora estejam estabelecidas, desde a aprovação da LDB (1986) e do Plano Nacional de
Extensão (1987), as diretrizes da política nacional de educação, que determina que a formação
acadêmica deva ser um processo constituído por saberes específico (técnico-científico) de um
dado campo do conhecimento e por saberes construído a partir de vivências em determinada
realidade (priorizando os produzidos pelos movimentos sociais, comunitários e pelas instituições públicas), a sua efetivação exige uma gestão universitária que coadune com esta diretriz e
a assuma na sua política acadêmico-institucional.
Foi a partir desse pressuposto, dos princípios acordados nos plenos do Forproex, do diálogo
interinstitucional - tanto com as demais pró-reitorias, como com os sujeitos que realizam a
extensão nesta universidade (equipe administrativa, COEX, Câmaras Técnicas, coordenadores
de núcleos, programas e projetos sociais) -, que a equipe de coordenação que esteve na PROEX/
UNIFESP no ano de 2013 construiu e realizou a política de gestão em curso.
Assim, várias medidas administrativas foram tomadas, com a aprovação do Conselho de
Extensão, dentre elas, podemos destacar : a reestruturação do organograma da Pró-reitoria , a
aprovação do novo Regimento Interno dos cursos de especialização lato sensu, a descentralização das atividades administrativas da Residência Médica para a Câmara de Extensão da
Escola Paulista de Medicina e a aprovação do novo regimento das Universidades Abertas da
Terceira Idade, que permitiu o início de um trabalho vinculado à atividade acadêmica dos Campi.
Merece destaque a descentralização do campus de Extensão Santo Amaro para o campus SP.
Outro campus de Extensão que esteve na agenda não apenas da Proex, como da Reitoria, foi o
campus da Zona Leste, no que diz respeito à Extensão (cadastramento de projetos de extensão)
e também aos preparativos para instalação dos cursos de graduação com realização de audiências públicas e seminários, contatos com os movimentos sociais, com o legislativo, prefeitura
de SP e o MEC.
Perseguir a indissociabilidade do tripé universitário também foi um dos objetivos da Proex/
UNIFESP em 2013. Para isso, várias interlocuções foram feitas com a Pró-reitoria de Graduação,
de Assistência Estudantil, com o intuito de se estabelecer atividades conjuntas e potencializar
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as ações destas pró-reitorias, como por exemplo, a organização do Congresso PIBIC/PBEX.
Como a Extensão Universitária se constitui em um dos aportes decisivos à formação, seja
pela demanda da ampliação do universo de referência teórico-metodológica, seja pelo contato
direto com as expressões da questão social contemporâneas. Buscou-se evidenciar as aprendizagens construídas, e, ao mesmo tempo, reafirmar e materializar os compromissos políticos,
sociais e éticos da Universidade Pública brasileira. Foram tomadas iniciativas que levam à
reflexão e início de uma avaliação participativa (via GT intercampi) da prática extensionista na
UNIFESP, como a alteração da forma de apresentação dos trabalhos de extensão no Congresso
PIBIC/PBEX, sendo introduzidas as rodas de conversa; assim como propostas que permitisse o
aumento da participação dos estudantes em programas e projetos sociais de extensão, como a
elevação do número de bolsas do Programa de Bolsas de Extensão da UNIFESP (PBEX) financiado com recursos federais próprios da Instituição, o incentivo – via informação e infraestrutura – para participação em encontros, seminários e congressos. Outras ações foram intensificadas com Ministérios, e outras Instituições Públicas, como também organizações da sociedade
civil e movimentos sociais: tal como a UNASUS (Universidade Aberta dos SUS), o Projeto do
Núcleo de Formação Sócio Cultural na Zona Leste (parceria Ministério da Cultura e UNIFESP) e
outras iniciadas, como a que envolve a criação dos Núcleos de Formação em Direitos Humanos.
Outra importante iniciativa de 2013 foi a formulação de uma Política Cultural para a Universidade Federal de São Paulo, que permitiram o apoio a algumas atividades de arte e cultura,
como a Semana Paulista de Arte; a difusão de atividades culturais entre os Campi da UNIFESP
(Baixada Santista, Guarulhos) e a parceria com algumas Instituições como o Centro Cultural
Banco do Brasil.
Entendemos que seja necessário para uma Política de Extensão Universitária na UNIFESP,
pautada na concepção acima defendida, decisões no âmbito de definição e valorização da
Extensão (desde a pontuação dos currículos no ingresso e progressão dos professores) e de
inserir-se na polêmica, que extrapola a fronteira nacional, do papel da universidade e posicionarse enquanto projeto de uma Reitoria plural de democrática.
Assumir a defesa da extensão universitária, e em especial uma determinada concepção de
extensão, tem um significado mais amplo e desafiador que meramente uma mudança prática
ou a criação de mecanismos que viabilize uma maior aproximação entre universidade e sociedade. Significa defender um modelo de universidade, uma intencionalidade para a educação e
um projeto de sociedade.

2 Cursos de Extensão e Eventos
Neste ano de 2013, uma equipe se constituiu com o propósito de avaliar as ações realizadas,
os fluxos e critérios, reconhecendo o crescimento da universidade e suas novas áreas de conhecimento para apresentar pareceres sobre a qualidade dos trabalhos para que atendam os princípios da política de Extensão.
A seguir, quadro resumo destas atividades.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

30

3 Lato Sensu
A pós-graduação Lato Sensu da UNIFESP está sob responsabilidade da Proex. A Instituição
sempre foi reconhecida pela excelência em Lato Sensu, no intuito de manter este reconhecimento esta gestão se pautou por resolver apontamentos feitos tanto pelo ministério público
como pelo ouvidoria e conselhos profissionais, para reorganizar uma pequena porcentagem de
cursos oferecidos, que dificultavam a certificação dos alunos. Outra medida foi a elaboração e
aprovação no Conselho de Extensão de novo Regimento para os Cursos de Pós-graduação Lato
Sensu e Aperfeiçoamento.
O novo regimento permite a UNIFESP cumprir seu papel público, apoiando a formação
dos trabalhadores públicos municipais, 30% das vagas de cada curso deverão ser ocupadas
preferencialmente por eles e para isto foram realizadas gestões junto aos municípios onde a
UNIFESP possui campi. A cada ano novos cursos são oferecidos, proporcionando a expansão
da oferta dessas modalidades de ensino superior, aumentando consideravelmente o número de
candidatos inscritos, alunos matriculados e concluintes. Assim, a Pós-Graduação Lato Sensu
cumpre diversas funções, principalmente a de aperfeiçoar o profissional graduado, preparando-o melhor para as várias possibilidades de trabalho e contribuindo para a expansão de
competências e de melhoria da capacitação de recursos humanos aplicáveis à produção de bens
e da prestação de serviços para a sociedade.
Desde 2009 existe a obrigatoriedade de conceder 10% de bolsas no valor integral aos estudantes matriculados nos cursos pagos e, esta gestão, trabalhou na divulgação desta norma
interna da UNIFESP.
A seguir, quadro resumo destas atividades:
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4 Programas e Projetos Sociais de Extensão Universitária
Os programas e projetos sociais de extensão universitária estão centrados na “articulação e
definição de políticas acadêmicas de extensão, que estão comprometidos com a transformação
social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia”. Houve aumento
significativo das bolsas de extensão de 190 para 250 possibilitando a maior participação de
alunos e estimulando professores e técnicos a apresentarem projetos.
A seguir, quadro resumo destas atividades:
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5 Residência em Saúde
5.1 Residência Médica
Ampliou-se o número. de programas – de 88 para 95 – incluiu em edital, pela primeira vez,
o bônus previsto para os candidatos que concluíram o Programa de Valorização da Atenção
Básica e o curso de especialização do UnASUS..
A seguir, quadro resumo destes programas:

5.2 Residência Multiprofissional
Foram ampliados os programas de 12 para 14, incluindo um uniprofissional que é o de Enfermagem Obstétrica.
5.2.1.1 Resumo

6 UnA-SUS - Universidade Aberta do SUS
O UnASUS da UNIFESP, no ano de 2013 trabalhou no sentido de ampliar suas ações para
adequá-las ás necessidades apresentadas por diferentes atores tanto internos – com entrada de
novos departamentos do campus SP e campus da BS – como os externos – COSEMS e CONASS,
desenvolvendo plataformas de cursos de extensão e se vinculando a outras universidade para
ofertar o Mestrado profissional, além de proporcionar apoio às preceptorias de residências
municipais (médicas e multiprofissionais).
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1.5 Macroprocessos de Apoio
1.5.1. Assuntos Estudantis
A equipe da PRAE está trabalhando coletivamente na revisão dos fundamentos, princípios e reorganização dos Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAEs), com proposta a ser votada
em janeiro de 2014 de um Regimento dos NAEs, construído coletivamente pelas equipes e
tendo recebido contribuições diversas através de consulta pública aberta à toda comunidade,
incluindo discussões nas congregações e conselhos de campi. Em 2013 também foi possível
iniciar o mesmo processo para repensar o papel e funcionamento do Serviço de Saúde do Corpo
Discente (SSCD).
Também seguindo a lógica de rever concepções de assistência, promoveu diversas mudanças
em seus editais, especialmente o do Programa Auxílio Permanência da UNIFESP (PAPE) (http://
prae.UNIFESP.br/component/content/article/82-editais/395-edital-pape-pbp-2014) e está trabalhando na criação de uma proposta de Regimento para o Conselho de Assuntos Estudantis
(CAE) prevendo mudanças na sua composição. Em decorrência destas mudanças está em fase
avançada de revisão por parte da equipe o Regimento da PRAE e do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para serem submetidos à comunidade e posteriormente votados e
entrarem em vigor.
Um importante avanço foi a finalização do código de conduta discente (http://prae.UNIFESP.
br/comunicados/373-new-cod-conduta) que após ampla discussão foi aprovado junto aos conselhos pertinentes.
A Pró-Reitoria iniciou um importante avanço na direção às políticas culturais, alcançou
projetos e atividades por meio de sua coordenação de cultura, lazer e esportes e criou, em
conjunto com a Proex, a Rede ProCultura da UNIFESP (http://prae.UNIFESP.br/cultura-esporte-e-lazer) em uma iniciativa que é o ponto de partida para a transversalização da ação cultural
na Universidade. Como destaques neste ponto temos a parceria com dois eventos realizados no
Centro Cultural Banco do Brasil, e neles, a divulgação de grupos artísticos de membros da sua
comunidade.
A Pró-Reitoria recomendou a formação de Comissões de Moradia e de Alimentação nos
campi em que elas não existiam. A intenção é promover diálogo e poder implementar as ações
bem sucedidas existentes para toda a universidade, melhorando assim os serviços de alimentação. Em 2014 haverá a contratação de nutricionista na PRAE e outras ações para poder focar
na qualidade e melhoria dos restaurantes universitários. Em 2013 atuou de forma contundente
junto aos campi para que não houvesse descontinuidade nos serviços de restaurante. Uma
conquista importante foi a de Diadema, que estava há quase dois anos sem restaurante. Além
disso, está buscando uniformizar e melhorar todos os contratos da UNIFESP nesta área.
Finalmente, há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência com a comunidade acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações destacam-se: criação do Informativo Plural que é um boletim mensal das ações da PRAE (incluindo divulgação de seus gastos
com auxílios, bolsas, subsídio dos restaurantes entre outros), o aumento do diálogo com estudantes via site e redes sociais, com divulgação de todas as questões que envolvem a Pró-Reitoria (incluindo ações, divulgação de textos, campanhas e notícias sobre temas que afetam a
assistência estudantil). Em 2013 já tinha sido criado o Facebook da PRAE e ele era seguido por
340 pessoas. Ao final de 2013 já tínhamos 1000 pessoas e com uma média de 400 acessos a cada
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novidade postada. Há proposta para um novo site, mais funcional e esteticamente melhorado
e uma nova versão do Manual do Estudante estará sendo distribuída em 2014. Todos já se utilizando do novo logotipo da PRAE e dos NAEs.
Em 2013 o Ministério da Educação criou o Programa Bolsa Permanência, o qual foi muito
debatido pela PRAE em diversas instâncias antes de recomendar a adesão da UNIFESP. Com a
adesão, doze cursos passaram a poder ter os alunos que atendem aos critérios classificados e
homologados para receberem auxílio diretamente do Governo Federal de modo a desonerar a
folha de pagamento do PAPE.
Neste mesmo ano a PRAE em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa
(PROPGPq) e a Associação de Pós-Graduandos (APG) iniciaram tratativas para que os pós-graduandos pudessem ter direito ao subsídio nos restaurantes universitários. Para isso haverá repasse
de quantia pré-definida com a PROPGPq e os detalhes para o início de sua implementação estão
sendo trabalhados.
Em 2013 alguns eventos foram promovidos pela PRAE ou organizados em conjunto com a
PROEX e, ainda apoiados por meio dos editais: Procultura, Proeventos, ProEsportes e Transporte, sendo os três primeiros com recursos da FAP e o último com recursos do tesouro nacional.
Em 2014 ocorrerão eventos e ações em todos os campi para tratar sobre drogas, orçamento,
políticas de permanência, políticas de cultura, de saúde, de esportes entre outros aumentando
a presença da PRAE nos Campi, para além da presença cotidiana dos NAEs.
Foi mantida a Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG) a qual teve seu edital modificado e que em
2014 terá novidades, além de participar da mostra específica junto com PIBIC e PIBEX.
1 Políticas de Saúde vigentes na PRAE
A partir de 2013, com a posse da atual Reitoria, foi dado início a um processo de análise
e avaliação das políticas de atenção à saúde do estudante da UNIFESP. Este processo tem a
intencionalidade de aproveitar as experiências que se mostraram exitosas, aprimorar aquelas
que demandam desenvolvimento e criar novas estratégias concernentes com as demandas dos
espaços estudantis.
Desde o início da atual coordenação de saúde foram construídos dispositivos que problematizassem o modelo de atenção em saúde oferecido pela Universidade. Baseados na história
desse tipo de atenção, nas condições físicas, nos insumos, fluxos e gestão de pessoas, era possível
compreender que existia um hiato entre a promessa de um modelo de saúde substitutivo do
SUS ou dos planos privados dos estudantes e a realidade concreta encontrada nos campi.
O modelo substitutivo propagado como política de saúde da universidade acenava para uma
atenção integral em todos os níveis de complexidade da atenção em saúde, todavia desconsiderava que não possuía servidores em número suficiente (pensando a relação número de estudantes versus turnos de funcionamento dos campi versus demandas provenientes da operacionalização de outras políticas); estruturas físicas adequadas e insumos necessários para este tipo
de ação.
2 Manual do Aluno
Todos os ingressantes da UNIFESP em 2013 receberam no momento da inscrição um manual, especialmente desenvolvido para eles, continha informações do funcionamento da PRAE e dos programas
desenvolvidos. O Manual do Aluno foi entregue em versão impressa e encaminhado por email a todos
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os ingressantes com a saudação da Pró-Reitoria e o link da versão digital que fica hospedada no site da
PRAE (http://prae.UNIFESP.br/component/content/article/116-site/144-manual-aluno-prae).

DIAGNÓSTICO RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
A PRAE tem buscado conhecer a realidade de cada um dos restaurantes existentes na Universidade
e, junto com apoio do Escritório Técnico está analisando os atuais contratos existentes pensando em
possibilidades de mudança e uniformização de alguns aspectos em parceria com todos os Campi. Diagnóstico e ideias serão objeto de reunião a ser agendada e da formulação de algumas propostas para debate
e decisão coletiva. Serão consultados todas as comissões paritárias de alimentação existentes em alguns
campi, bem como os fiscais de contrato. Enquetes poderão ser realizadas junto aos estudantes.
As informações que estão sendo compiladas são: patrimônio dos restaurantes universitários (equipamentos de cozinha de grande porte, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, louças e talheres, além do
quantitativo de mesas, cadeiras e as condições em que estas se encontram); licenças e liberações da vigilância sanitária, incluindo a inspeção do corpo de bombeiros em todos os espaços utilizados pelos restaurantes ou em vias de serem utilizados; Como está sendo realizado o controle das vendas dos tíquetes? Se
há ou não uso de descartáveis bem como a separação e a destinação dos resíduos? Quais são as condições
de acessibilidade para deficientes físicos? Se há comissão de alimentação no campus? Paritária? Como é
constituída e sua formação e contatos do responsável (email e telefone).
No caso dos Restaurantes, em 2013 destacamos:
Reabertura do Restaurante Universitário no Campus Diadema
Após um ano e sete meses fechado, reabriu, em 22 de julho o serviço de Restaurante Universitário em Diadema, diante da assinatura de um contrato temporário em caráter emergencial,
por até 90 dias renováveis por até mais 90 dias.
A PRAE de acordo com a Resolução CONSU n, 75 de 13 de junho de 2012, artigos 2o, 3o e
4o, é co-responsável e deve tomar todas as decisões referentes aos restaurantes universitários
em conjunto com as direções de campus da UNIFESP. O Campus Diadema estava diante de
uma nova licitação a ser cancelada e recomeçada, o que implicaria em mais alguns meses sem
restaurante. O mesmo estava por completar um ano e sete meses parado. Diante do impasse
foi decidido que a PRAE, com apoio do escritório técnico e da Pró-Reitoria de Administração,
faria a contratação emergencial bem como os trâmites iniciais para a contratação definitiva, a
ser gerida, posteriormente pelo Campus Diadema. Assim foi feito e os estudantes podem agora
usufruir de seu direito à alimentação, previsto no PNAES, cujo recurso é distribuído para a
PRAE. Estamos muito felizes em poder encerrar esta demanda antiga do Campus e esperamos
ter o contrato definitivo antes do fim deste contrato temporário.
Moradia Estudantil
Em 2013 foram reavaliadas as documentações dos terrenos para a moradia dos campi de
Osasco, São Paulo e São José dos Campos e a eles solicitados que completem a documentação.
Em reunião com a Pró-Reitoria de Planejamento e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)
foi definido que será feito um grande convênio entre a UNIFESP e o IAB para a realização de
concursos públicos para os projetos das moradias. Ficou sob responsabilidade da PRAE a prepa-
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ração dos termos de referência para os concursos, nos campi que possuem terreno regularizado.
Nos três campi que ainda não têm terreno, a busca está sendo incentivada. Fora isso foi criada
no CAE nova Comissão para tratar do tema, com membros de todos os campi e das pró-reitorias
envolvidas.

Editais PRAE
Editais com apoio da FAP
Proeventos Estudantil
Com a finalidade de incentivar a realização de atividades, semanas ou encontros científicos
por parte dos estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu e residentes com vistas à
formação e/ou atualização científica, cultural e tecnológica dos discentes da UNIFESP, a CAEXT
realizou o edital Proeventos Estudantil 2013.
1 Semana de Calouros
Em 2013 a CAEXT disponibilizou aos estudantes de todos os campi da UNIFESP o edital
Semana de Calouros, que tinham como objetivo realizar atividades que integrassem o aluno
ingressante à UNIFESP.
2 PITec – Prêmio de Inovação Tecnológica
Em abril de 2013 a CAEXT também lançou o edital do II Prêmio Inovação Tecnológica Estudantil, com o objetivo de promover a criatividade dos estudantes de graduação e pós-graduação
da UNIFESP com proposições ligadas à inovação tecnológica no ambiente acadêmico. Infelizmente, o edital não recebeu inscrição.
3 Edital ProCultura
O edital objetivou a seleção e apoio de projetos culturais de estudantes UNIFESP, nas áreas
culturais e linguagens como Artes Cênicas; Artes Plásticas, Artes Gráficas e congêneres; Audiovisual; Cultura Popular; Dança; Formação e Capacitação; Fotografia; Literatura; Música; Patrimônio; Pesquisa Cultural, com o objetivo incentivar as diferentes manifestações culturais dos
estudantes da UNIFESP.
4 Edital Proesporte
O Edital selecionou e apoio projetos esportivos de estudantes da UNIFESP, com o objetivo de
incentivar as atividades esportivas estudantis. O apoio consistiu na concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas com a realização de eventos e/ou ações esportivas e compra
de materiais esportivos durante o ano de 2013, vinculados à Universidade Federal de São Paulo.
Editais com recursos PRAE
1 Edital de Transportes
Com o objetivo de oferecer transportes aos estudantes de graduação para atividades extra-
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curriculares, a CAEXT promoveu quatro editais de transportes em 2013, proporcionando meios
para locomoção para atividades didático-pedagógicas, culturais e esportivas.

Eventos com participação da equipe da PRAE
Participação no FONAPRACE
A PRAE participou em 2013 de todos os encontros nacionais e regionais do Fórum Nacional
de pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis, em todos com a participação da Pró-Reitora, na maioria das vezes acompanhada por um ou mais membros da equipe da PRAE.
Seminário Incluir – Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior
Presença no Seminário Incluir- Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior que ocorreu
em Brasília e, desde então, reuniões junto ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e outras
pró-reitorias para ações conjuntas e institucionalização da temática junto à UNIFESP.
Novo código de Conduta Estudantil
Foi aprovado na reunião ordinária do CONSU em outubro de 2013 o Código de Conduta
Discente. O novo código propõe que o papel educativo seja central na vida universitária e,
dessa forma, busca retirar o caráter punitivo historicamente presente quando da construção
de normas de conduta. A proposta da adoção de medidas socioeducativas como alternativa às
tradicionais suspensões e advertências previstas para aqueles que, em última instância, transbordam com ações inadequadas os desejos que estão presentes em todos nós, aponta para os
novos tempos dessa universidade em que a construção do conhecimento se dá também por meio
do questionamento dos limites e das possibilidades de convívio quando as vontades entram em
conflito. Como uma de suas decorrências, foi criada uma Comissão para acompanhar os casos
(ver item “Comissões da PRAE”).
Comunicação Institucional da PRAE
Há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência junto à comunidade acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações destacam-se: criação do Informativo Plural que
é um boletim mensal, disponível no link http://prae.UNIFESP.br/informativo-plural, das ações
da PRAE (incluindo divulgação de seus gastos com auxílios, bolsas, subsídio dos restaurantes
entre outros), o aumento do diálogo com estudantes via site e redes sociais (https://www.facebook.com/PRAE.UNIFESP). Há proposta para um novo site, mais funcional e esteticamente
melhorado e uma nova versão do Manual do Estudante estará sendo distribuída em 2014. Todos
já se utilizando do novo logotipo da PRAE e dos NAEs.

1.5.2. Planejamento e Infraestrutura
A Pró-Reitoria de Planejamento tem como premissa contribuir para articular agentes, intenções e informações, fornecer subsídios adequados para avaliar e qualificar as decisões político-administrativas, ajudar a definir os caminhos a serem adotados para alcançar o melhor
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fim, com o objetivo de fortalecer uma cultura institucional de planejamento, transparência e
democracia. Colabora para construir uma visão de futuro norteadora das ações institucionais,
ampliar e aprofundar os instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação, democratizar o acesso às informações estratégicas da instituição e favorecer a elaboração orçamentária participativa e instruída da comunidade acadêmica.
Articula de modo inovador planejamento institucional e planejamento de espaços físicos,
com o objetivo de promover um crescimento sustentado da UNIFESP, procurando correspondência entre atividades e seus espaços, projetando edificações e paisagens mais aprazíveis e
adequadas às exigências acadêmicas, sociais, ambientais e culturais da Universidade e da sociedade.
Entendemos o Planejamento como meio e instrumento dotado de uma intencionalidade, no
sentido de tornar-se espaço de pensamento, acompanhamento e avaliação para a construção
de uma UNIFESP plural, democrática e integrada, uma universidade com melhores condições
de trabalho, ensino, pesquisa, extensão, acesso e permanência, tornando-se cada vez mais reconhecida socialmente e academicamente, no Brasil e no exterior.
Em 2013 foram implementadas as coordenadorias apresentadas a seguir.
COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
A Coordenadoria de Gestão da Informação da ProPlan iniciou seus trabalhos em maio
de 2013. Houve um período inicial de familiarização com o setor, bem como dos sistemas de
informação da UNI¬FESP e da estrutura organizacional de TI da instituição. As ações elencadas a seguir resumem os esforços empregados por esta coordenadoria, no período de junho
a dezembro de 2013.
• Proposição de novo modelo organizacional de TI para a UNIFESP: após análise da
situação atual, verificou-se que o modelo organizacional de TI vigente na UNIFESP é
disperso e pouco articulado, acarretando diversos problemas de integração de sistemas,
retrabalho de atividades, heterogeneidade de processos de desenvolvimento, dificuldades na integração da infraestrutura de TI, dificuldades nos processos de aquisição,
baixo aproveitamento das competências dos funcionários de TI, entre outros. Ao longo
do 2º semestre de 2013 um novo modelo de estrutura organizacional de TI foi desenhado,
privilegiando-se um modelo de estrutura integrada e coesa. Esse modelo culminou em
uma proposta de uma Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), que foi
encaminhada, discutida e aprovada em reunião do CETI, em dezembro/2013. O documento de especificação e implantação da STI está em fase de revisão, devendo ser encaminhado ao CONSU em fevereiro/2014.
• Supervisão da equipe responsável pelo desenvolvimento de painel de indicadores para
os gestores da UNI¬FESP: em outubro/2013 foi criada uma comissão com a finalidade
de desenvolver um painel de consulta com indicadores acadêmicos da UNIFESP, envolvendo informações acadêmicas relevantes de todos os campi e cursos (graduação e pósgraduação). Esta é uma ação que vai na direção da integração dos diversos sistemas de
informação da UNIFESP. O painel de indicadores a ser desenvolvido fornecerá informações que auxiliarão os gestores da UNIFESP em suas tarefas de planejamento e
tomada de decisão, nos diversos níveis de atuação (pró-reitorias, diretorias acadêmicas
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•

•

e coordenações de curso). O prazo previsto para o término deste trabalho é julho/2014.
Supervisão da equipe responsável pela criação de catálogos de serviços, protocolo para
demandas de TI e mapeamento de competências de TI na UNIFESP: em outubro/2013
foi criada a equipe supracitada, com a finalidade de realizar tarefas que preparem a
implantação da STI. A criação de catálogos de serviços de TI possibilitará que os campi
e as pró-reitorias tenham uma visão clara das atividades relacionadas a TI que precisam
ser realizadas ao longo do ano, possibilitando um planejamento da execução dessas
atividades, bem como um redimensionamento dos recursos humanos necessários e
planejamento de novos sistemas de informação e infraestrutura de TI. A definição de
protocolos para solicitação de serviços de TI auxiliará no planejamento das atividades
de TI a serem realizadas pela STI, contribuindo para a organização do atendimento das
demandas de TI de toda a universidade. O mapeamento de competências auxiliará na
redefiniçao e alocação do pessoal de TI nos departamentos e divisões da STI. O prazo
previsto para o término deste trabalho é julho/2014.
Análise de novas tecnologias educacionais para o ensino superior: ao longo do 2º
semestre iniciamos um estudo sobre a adoção de novas tecnologias de informação para
o ensino superior. Este trabalho está em andamento e estuda-se a possibilidade de recebermos uma consultoria do Grupo Gartner.

COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
A Coordenadoria de Elaboração do Orçamento da ProPLan iniciou seus trabalhos em abril
de 2013. Houve um período inicial de familiarização com o setor, conversar e levantamentos
com a área de contabilidade e aproximação com a pró-reitoria de Administração. As ações elencadas a seguir resumem os esforços empregados por esta coordenadoria, no período de maio a
dezembro de 2013.
Diagnóstico e entendimento da área de gestão orçamentária da UNIFESP:
• Primeiramente foi realizado um diagnóstico para entendimento da área orçamentária
e duas questões iniciais afloraram:
• Primeira questão refere-se à dificuldade em entender a base de cálculo que os gestores
utilizam para elaborarem o orçamento (muitas vezes orçam valores muito maiores que
nos anos anteriores, sem explicações para isto);
• Segunda questão, é a dificuldade de critério para distribuir o orçamento entre as
Unidades.
• Ações:
• Acompanhamento das reuniões organizadas pela Pró-Reitoria de Administração com
diretores dos campi para orientá-los sobre elaboração de seus orçamentos e planos de
trabalho;
• Apresentação da distribuição do orçamento para os Diretores dos campi e para o
Conselho de Planejamento;
• Apresentação do orçamento 2013 para o Conselho de Planejamento.
• Amplo levantamento de dados para cálculos de alunos equivalentes e para composição
do PDI:
• Levantamento de dados para elaboração de um banco de dados com as informações
relevantes para elaborar a matriz Andifes e outros dados de apoio à tomada de decisão.
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• Simulações e análises de propostas de distribuição da LOA 2014:
• A partir do segundo semestre foi realizada ampla discussão sobre a distribuição da LOA
de 2014 com os pró-reitores e diretores dos campi. Com a utilização dos dados coletados
foi possível apresentar a evolução de aluno equivalente por campus, bem como a distribuição do orçamento.
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ESTUDOS DE FUTURO
Iniciamos nossas atividades em abril de 2013. A priori, cabe mencionar que os vários estudos
e pesquisas sobre o processo de planejamento em universidades apontam para as dificuldades
que as instituições universitárias enfrentam - tanto no mundo como no Brasil - para adotar
práticas de planejamento regulares, alertando também para a ausência, na maioria dessas
instituições, de uma cultura voltada para essa atividade. No caso da UNIFESP, entendemos
que nossas dificuldades se alinham as de várias outras instituições universitárias, muitas das
quais buscam, sobretudo mais recentemente, envidar esforços para se aprimorar nessa seara.
Desse modo, e conscientes dessas dificuldades, iniciamos algumas ações as quais descrevemos
a seguir:
• Visitas aos campi para Apresentação da Proposta “UNIFESP-2033”
• Com o intuito de sensibilizar a comunidade universitária da UNIFESP para a importância do processo de planejamento para a nossa instituição, realizamos visitas em
alguns campi para apresentar a referida proposta. Reiteramos que apesar da insistência
de nossa parte, nem todos os campi conseguiram se agendar para receber nossa visita.
• Acompanhamento da Evolução do Plano de Desenvolvimento Institucional versus o
Plano Diretor de Infraestrutura
• Paralelamente, adotamos um procedimento de acompanhamento mensal de alguns
indicadores da performance da UNIFESP, mencionados no PDI 2011-1015, para verificar
em que medida estamos alinhados com as metas assumidas nesse documento.
• Sensibilização da Comunidade Universitária para elaboração do PDI 2016-2020
• O objetivo de sensibilizar a comunidade para a necessidade/benefícios de proceder a
um planejamento/monitoramento regular e sistematizado de nossas ações nos levou
a realizar apresentação, buscando esclarecer principalmente os docentes e funcionários dos novos campi, a respeito do significado do PDI. Com efeito, nossa intenção era
salientar que o PDI reflete a filosofia de trabalho da instituição, sua missão, as diretrizes
pedagógicas que orientam suas ações, tanto quanto a sua estrutura organizacional e as
atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver. Enfim, espelha
as estratégias que a mesma elege para atingir suas metas e objetivos.
• Produção de Relatórios relativos à participação da UNIFESP no FORPLAD
• Participamos de duas reuniões organizadas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Planejamento e Administração - FORPLAD. Elaboramos relatórios sobre os principais
tópicos abordados em ambas as reuniões, os quais se encontram no site do PROPLAN.
• Revisão do PDI /2011-2015.
Atualmente, estamos em processo de revisão do PDI 2011-2015. Assim, iniciamos em outubro
de 2013 a elaboração dos questionários e das tabelas a serem enviados aos vários setores e
campi da UNIFESP. Em novembro de 2013 procedemos ao envio desse material a todas as áreas
e campi da UNIFESP, para ser preenchido e revisado.
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Ainda estamos recebendo, de algumas dessas áreas e de alguns dos campi, o retorno das
informações e feedbacks. Muitas informações já foram processadas. Todavia, algumas áreas e
campi ainda estão por enviar as informações solicitadas.
Após a organização e processamento de todo esse material, o mesmo será enviado para o
CONSU, que deverá avalizar as revisões.
COORDENADORIA DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Atividades realizadas no período:
• Realização de reuniões com representantes das Pró-reitorias de PG&Pesq, Graduação,
Extensão e Assuntos Estudantis, Comissão Própria de Avaliação (CPA), CPPD, representantes dos campi e unidades universitárias para conhecer os processos avaliativos que
já são realizados na UNIFESP e levantar necessidades específicas de cada área.
• Como resultado dessas reuniões, foram levantados os seguintes pontos:
• Necessidade compor nova CPA; esta questão foi levada pelo Pró-Reitor de Planejamento
para a Reitoria, que indicou uma CPA protempore em novembro de 2013; participei da
reunião em dezembro de 2013, como membro da CPA que representa a Pró-reitoria de
Planejamento.
• Nas reuniões com os diferentes grupos foi questionado se a UNIFESP deseja continuar
participando dos rankings internacionais. Se sim, será necessário decidir se o preenchimento dos dados continua na Assessoria Internacional ou se retorna para a PROPLAN
ou se passa para outro órgão/departamento.
• Faz necessário, também, iniciar as discussões a respeito da UNIFESP 2033.
• Ações adicionais sugeridas:
• Realização de seminário a respeito de avaliação com conteúdo conceitual (teórico)
e metodológico (prático), trazendo especialistas e dando condições para a discussão
interna; este seminário foi inicialmente programado para novembro de 2013, no
entanto, houve dificuldade para conseguir formar um painel de debatedores com a
presença de convidados externos à UNIFESP, por conta disso, decidimos adiar a realização do seminário para o 1º semestre de 2014;
• Realizar diagnóstico do tempo utilizado pelos docentes com suas diferentes atividades
(ensino, pesquisa, assistência, extensão, administração, outras) e sua relação com a
satisfação do docente em realizar tais atividades;
• Realizar diagnóstico dos diferentes processos de avaliação existentes na UNIFESP
(graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, outros);
• Melhorar o sistema de informação para que o acesso aos diferentes bancos de dados
seja feito de maneira ágil e com atualizações permanentes; com relação a este ponto,
participei de reuniões do grupo da TI que está avaliando os sistemas de informação em
uso pelas Pro-reitorias.
• Participação no FORPLAD regional sudeste realizado em Belo Horizonte, nos dias 17
e 18 de outubro de 2013. Nesta reunião os Pro-Reitores de Planejamento e de Administração discutiram o regime diferenciado de contratações públicas – RDC, indicadores
do TCU para IFES e a experiência de compras centralizadas na UFMG.
• Participação nas reunião do Conselho de Planejamento.
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AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE INTRAESTRUTURA
1. Ações organizacionais:
a. Estruturação do setor de Planejamento de Infraestrutura, com 4 novos departamentos (Planos Diretores, Imóveis, Edificações e Laboratórios)
b. Definição de procedimentos, fluxos e protocolos (como o Documento de Oficialização
de Demanda, a rotina de atendimento, etc.);
c. Cadastramento de todos os processos de infraestrutura em todos os campi, formando
um Banco de Dados em fase final de desenvolvimento (programação), que exibirá o comuniquese com parecer de cada processo tramitado, prazos, estatísticas e indicadores.
2. Licitação de Planos Diretores de Infraestrutura:
a. Edital, TR, e Processo licitatório concluído para os campi Diadema e Baixada Santista
b. Edital e TR em preparação para Guarulhos e São Paulo
3. Obras em andamento:
a. Prédio acadêmico de 25 mil m2 em São José dos Campos (em finalização)
b. Prédio acadêmico de 20 mil m2 em Guarulhos (em andamento)
c. Fechamento da fachada do prédio do Hospital Universitário – Unidade 2
d. Pequenas reformas e adaptações em vários prédios próprios e alugados
e. Reforma de layout da reitoria adequando às mudanças administrativas em curso
4. Desenvolvimento de Estudos Preliminar para licitação de Projeto Executivos:
a. Bloco III do Campus Baixada Santista para ocupação das áreas de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com reuniões junto ao Campus
b. Urbanismo e edifício administrativo e acadêmico do Campus Osasco unidade
Quitauna, com reuniões junto ao Campus
5. Obras em licitação ou já licitadas (com início previsto para 2014):
a. Reforma do prédio de Anatomia Patológica (Lemos Torres)
b. Projetos de reforma para aumento de segurança dos usuários em vários edifícios:
reformas elétricas, telhados, para-raios e acessibilidade
6. Revisão dos contratos de manutenção predial para novas licitações com serviços mais
eficientes e econômicos
7. Criação de assessoria técnica À infraestrutura dos laboratórios, definindo procedimentos
e realizando cartilha para atendimento à área de pesquisa
8. Política de imóveis
a. Programa de regularização junto às prefeituras, devolução ou otimização de contratos
de aluguel e indicação de áreas para desapropriação
b. Organização das bases de dados de imóveis e atualização de dados de imóveis no
Sistema SPIUnet
c. Preparação de editais e TRs para contratação de projetos de bombeiro, laudos de
avaliação, levantamentos cadastrais e planialtimétricos, cadastramento de ambientes, projetos
de adequação de acessibilidade dos imóveis

1.5.3. Gestão Administrativa
Em 2013, teve início uma grande reforma na Pró-reitoria de Administração que ainda encontra-se em
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andamento. A Pró-Reitoria de Administração (Proadm) foi reestruturada a fim de melhorar e agilizar os
fluxos administrativos. Dentre as grandes mudanças na ProAdm, o setor de Engenharia foi transferido
para a Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), a Diretoria Administrativa (DA) foi transferido para o
Escritório Técnico (Etagae) ligado a Reitoria, e por fim o Departamento de Recursos Humanos (DRH)
deu início à criação da Secretaria de Gestão com Pessoas (SEGESP) que em breve será transformada em
um Pró-reitoria de Gestão com Pessoas. Paralelamente a estas mudanças, na Proadm foram implantadas
Câmaras Técnicas de: Compras, Contratos e Gestão Ambiental, todas estas em pleno funcionamento e,
por último, a Câmara Técnica de Controladoria que em breve inicia os trabalhos.
Paralelamente as mudanças, e com apoio das Câmaras Técnicas, estamos padronizando os processos
e procedimentos, os quais permitira maior agilidade nos fluxos dos processos tramitados na Proadm.
Para 2014, finalizaremos a implantação de novos fluxos que, de fato, tornem mais ágeis os processos
entre os campi e a Proadm. A Proadm promoveu a descentralização do orçamento, dos processos de
compra e empenho, estes procedimentos correspondem à etapa inicial de autonomia aos Campi, para
darmos prosseguimento com segurança a este processo, a Proadm necessitará qualificar os técnicos
administrativos (TA). Todas estas mudanças refletirão em maior eficiência nas compras, importação e
execução de projetos. Em 2013, foi possível empenhar 99,9% dos recursos disponíveis para custeio e
100% dos recursos de capital. Em 2013, realizamos um grande trabalho em conjunto com a Pró-reitoria
de pós-graduação e pesquisa e Departamento de Infraestrutura da Proplan para executar as verbas aprovadas pela Agência Brasileira da Inovação (Finep) nos últimos anos, e o resultado foi uma execução
satisfatória da utilização destes recursos. Para 2014, foram adotadas providências visando aprimorar e
agilizar os processos administrativos para utilizarmos de modo ainda mais eficiente os recursos da Finep.
Em 2014, a reestruturação da Proadm será finalizada, assim como temos que trabalhar em aperfeiçoar
a comunicação com os Campi, e a capacitação dos TAs, e com isto pretende-se aperfeiçoar ao máximo
os fluxos dos processos na Proadm, e em breve poderemos consolidar a descentralização administrativa.

1.6 Principais Parceiros
1.6.1 Principais parceiros (externos à unidade jurisdicionada, da
administração pública ou da iniciativa privada) relacionados aos
macroprocessos finalísticos da unidade.
Ministérios envolvidos, órgãos de fomento e maiores prestadores de serviços:
• Ministério da Educação;
• Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão;
• Ministério da Saúde;
• Ministério da Ciência e Tecnologia;
• Ministério da Cultura;
• Ministério da Justiça;
• Secretaria Nacional de Direitos Humanos
• Secretaria Especial de Mulheres
• CAPES;
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CNPq;
FAPESP;
FINEP;
Prefeituras
Academic Network of São Paulo – ANSP;
Rede Nacional de Pesquisas – RNP;
Cartórios de Registro de Imóveis e Tabeliões de Notas;
SERPRO;
Receita Federal do Brasil;
INPI.
FNDE
ESAF
Centro Cultural Banco do Brasil
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Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n.º 127/2013
2. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
2.1 Planejamento da Unidade Contemplando
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2011 – 2015), em sua última edição foi construído a partir de reuniões nos diferentes campi da instituição e com consulta aos representantes da comunidade acadêmica. Após a consecução de uma minuta do PDI, foi criado um
formulário na intranet institucional, que foi disponibilizado para as contribuições da comunidade em cada uma das áreas temáticas do documento no período de 20 de maio a 20 de junho
de 2011.
O PDI foi aprovado por unanimidade, pelo Conselho Universitário, em 13 de julho de 2011,
com vigência para o período de 2011 a 2015 e previsão de atualizações periódicas, a partir de
consulta aos representantes institucionais. Nesse particular, cabe mencionar que estamos,
atualmente, em fase de finalização de revisão do PDI (2011-2015), a qual se iniciou em novembro
de 2013.
No ano de 2012, a Pró-Reitoria de Planejamento/ UNIFESP desenvolveu um projeto denominado “Planejamento Sistêmico e Compartilhado do Futuro da UNIFESP” cujo objetivo foi
promover, de forma participativa, o alinhamento contínuo da instituição em torno de uma
visão de futuro comum a todos os seus integrantes.
Este processo de mobilização institucional foi composto por três etapas: Investigação Apreciativa, Conferência de Busca do Futuro UNIFESP e Consolidação Estratégica.
A Investigação Apreciativa ocorreu em reunião extraordinária do Conselho Universitário,
onde a metodologia para o Planejamento Sistêmico e Compartilhado do Futuro UNIFESP foi
apresentada e praticada, através de rodadas de diálogos com moderação de facilitador externo.
O conteúdo produzido por esta reunião foi o ponto de partida para estruturação da Conferência de Busca do Futuro da UNIFESP que foi realizada ao longo de três dias (30/03/2012 a
01/04/2012) de imersão em hotel localizado nas proximidades da cidade de São Paulo com a
participação de 120 pessoas.
Este evento foi destinado à descoberta de “base comum” de significados, inspirações e
desejos coletivos para a construção do Futuro da UNIFESP. Este ciclo de planejamento estratégico foi realizado com representantes de todo os segmentos da universidade: Docentes, Técnico
-Administrativos e Discentes. Após esta reunião, seguiram-se reuniões nos demais campi para
aprofundamento dos debates.
A Consolidação Estratégica se deu por meio da difusão dos resultados da Conferência de
Atibaia e das demais etapas na rede de Núcleos Estratégicos que se encontram em processo de
formação em todos os campi e na Reitoria.
Ademais, no ano de 2013, foram realizadas apresentações em vários campi da UNIFESP, do
projeto “UNIFESP 2033”, visando sensibilizar a comunidade para a elaboração do próximo PDI
2016-2020, o qual terá forte cunho participativo.
A UNIFESP também vem participando ativamente das reuniões organizadas pelo Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração – FORPLAD, organismo que tem
como objetivos principais: estudar e propor soluções para os problemas relacionados às áreas
de planejamento e de administração das IFES; promover o intercâmbio entre as IFES de temas
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de interesse do fórum; consolidar e divulgar documentos junto às IFES; assessorar os dirigentes
das IFES e encaminhar propostas aprovadas pelo plenário à Andifes.
O PDI pode ser acessado em http://www.planejamento.UNIFESP.br/repositorio/pdi-20112015-1 e maiores informações sobre o Planejamento Sistêmico e Compartilhado no link: http://
www.proex.UNIFESP.br/eventos/eventos12/pscf/resultados.
Os Programas e Ações, tanto as Finalísticas quanto as de Gestão e Manutenção, estão em
consonância com os Programas e Ações do PPA que são menos específicos, tais como:
Finalísticos:
UNIFESP
• 12.364.2032.20RK.0035 - Funcionamento das Universidades Federais;
• 12.302.2032.4086.7008 - Funcionamento e Gestão de Instituições - Manutenção do
Centro de Medicina Paliativa da Escola Paulista de Medicina na Universidade Federal
de São Paulo.
• 12.364.2032.20RK.7040 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Reforma dos Setores de Lavanderia, Desinfecção e Esterilização e Nutrição.
• 12.364.2032.6328.0035 - Universidade Aberta e a Distância
• 12.364.2032.20GK.0035 - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino,
Pesquisa e Extensão
• 12.364.2032.4002.0035 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior
• 12.364.2032.8282.0035 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais;
• 12.364.2032.8282.7006 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior - Centro de Pesquisa em Urologia
• 12.364.2032.8282.7036 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior - Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Queimados
• 12.364.2032.8282.0035 - Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior
Pontual:
• 12.368.2030.20RJ.0035 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica;
Gestão e Manutenção
• 12.128.2109.4572.0035 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação
• 12.301.2109.20CW.0035 - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames
Periódicos;
• 12.301.2109.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
• 12.365.2109.2010.0035 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis,
Empregados e Militares
• 12.331.2109.2011.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares
• 12.331.2109.2012.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Mili-
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tares.
HU - UNIFESP
• 12.364.2032.20RX.0068 - Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – São
Paulo – SP;
• 12.302.2032.4086.0035 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais;
• 12.302.2032.4086.0060 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais - Modernização da Pediatria - São Paulo - No Estado de São Paulo.
Sendo assim, as ações constantes no PDI (2011-2015) da UNIFESP estão de acordo com os
macro objetivos do Ministério da Educação e com o Plano Nacional de Desenvolvimento da
Educação relacionando-se à política de expansão de vagas do ensino público do governo federal;
ampliação das políticas afirmativas e de cotas; inserção internacional das universidades federais no cenário de ensino e pesquisa; aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos à sociedade brasileira e programas de assistência estudantil e de manutenção dos alunos em curso.

2.2 Programação orçamentária e financeira e resultados
alcançados
2.2.1 Programa Temático
Não se aplica, conforme portaria 127/2013, caso a UJ represente secretaria executiva de
órgão responsável por objetivos no âmbito do PPA, ou seja, Ministérios e secretarias com status
de ministério.

2.2.2 Objetivos
Não se aplica, conforme portaria 127/2013, caso a UJ represente secretaria executiva de
órgão responsável por objetivos no âmbito do PPA, ou seja, Ministérios e secretarias com status
de ministério.
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2.2.3 Ações
Os Programas e Ações e Plano de Metas relacionadas à UJ

Nesta Ação são executadas despesas referentes ao fornecimento ou auxílio à alimentação, alojamento e
transporte, dentre outras iniciativas da assistência ao estudante e que contribua para o bom desempenho
do aluno no ensino superior. Concessão de ajuda financeira para apoiar a manutenção dos estudantes
carentes, inclusive estrangeiros, matriculados em cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior.
O quantitativo físico refere-se ao número de estudantes beneficiados com auxílios permanência (transporte, alimentação, moradia e creche), bolsa de iniciação à gestão, restaurantes universitários em todos os
6 campi, assistência médica e odontológica. A meta foi reprogramada pois a quantidade prevista inicialmente incluía o número total de atendimentos nos serviços de saúde e nos núcleos de assistência ao
estudante, o que era incompatível com o produto da Ação - aluno assistido. A partir de 2013, seguindo
orientações do Ministério da Educação, passamos a informar o quantitativo per capita destes serviços,
excluindo a contabilização de um mesmo aluno mais de uma vez na estatística.
O valor não empenhado refere-se aos recursos provenientes do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino
Superior (Promisaes) e ao Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir). No primeiro caso,
o processo de seleção dos bolsistas resultou em número inferior ao previsto. Em relação ao Programa
Incluir, o número de alunos atendidos ficou abaixo do quantitativo efetivamente inscrito. A previsão
inicial mostrou-se majorada em relação à realidade de abrangência do programa realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, contribuindo para este resultado a falta de equipe para trabalhar no
Programa.
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Entre as principais dificuldades para a execução desta Ação estão a equipe de assistentes sociais muito
enxuta, a deficiência de profissionais das áreas culturais e de educação física e nutrição, conforme previsto
no PNAES. A falta de profissionais de atendimentos como médicos, pedagogos, enfermeiros e psicólogos
nos campi, conforme previsão inicial para os Núcleos de Apoio ao Estudante.
O acompanhamento mensal dos estudantes que recebem auxílios, diante do número reduzido de assistentes sociais torna-se muito difícil, sendo realizado semestralmente, o que pode contribuir para erros e
demora caso seja verificada a necessidade de corte do auxílio.
Devido ao aumento dos custos dos contratos relativos aos restaurantes e transporte dos alunos, os recursos
do PNAES não foram suficientes para o atendimento de todas as demandas.

Os recursos alocados nesta Ação visam garantir o funcionamento das Instituições Federais de Ensino,
propiciando a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A maior parte dos recursos
concentra-se em serviços ( limpeza, vigilância, telefonia, água, energia elétrica e outros) e materiais de
consumo (materiais de expedientes, materiais para laboratórios, etc.),.
No ensino de Graduação, contribuíram para a execução da ação os seguintes fatores:
- Não fechamento de Cursos de Graduação e abertura do curso de Ciências Atuariais
- Adesão ao SiSU, que possibilitou o preenchimento mais eficiente das vagas oferecidas pela IES, bem
como o aumento da procura (relação candidato/vaga). Estruturação com maior flexibilização dos projetos
pedagógicos de vários cursos, o que permite aos alunos desenhar trajetórias acadêmicas que respondem
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em maior grau aos interesses individuais, profissionais e de pesquisa. Estímulo à mobilidade acadêmica
nacional e internacional de nossos estudantes, o que abre a possibilidade de conhecer novas experiências
e enriquecer a trajetória acadêmica na Universidade.
Na área de Extensão foram criadas as Câmaras de Extensão nos Campi, descentralização dos pareceres
pedagógicos dos Cursos, melhora do fluxo do processo e tramitação dos Convênios com outras IES e
Convênios com Ministérios.
No caso dos cursos de Pós-Graduação, concorreu positivamente o credenciamento de novos cursos pela
CAPES
Resultados obtidos com os recursos da ação:
Graduação- o número maior de estudantes provenientes de escolas públicas e de menor faixa de renda
como conseqüência da adesão à política de cotas. Esta experiência tem proporcionado uma abertura da
IES a um novo estrato populacional e tem mobilizado docentes e alunos para oferta de melhores condições de ensino e permanência, embora necessitando ainda de técnicos administrativos que contribuem
com a massa crítica da IES.
Extensão - melhora da infraestrutura de continuidade para os Cursos. Formatação de Programas mais
completos e voltados a atender as demandas do SUS relacionadas às áreas.
Pós-Graduação - o aumento do número de Cursos de Graduação e Extensão promoveu, em consequência,
pressão positiva de demanda por mais vagas e novos Programas de Pós-Graduação (stricto sensu), onde
conseguimos consequentemente absorver esta demanda futura para novos alunos de PG (stricto sensu) e
novas propostas para credenciamento de PPG´s junto a CAPES, nas diversas áreas do conhecimento.
Metodologia de apuração do realizado no período:
Para o físico executado em 2013 consideramos os alunos que estiveram matriculados, contabilizados os
cancelados e titulados no mesmo período.
Somamos os alunos da Graduação, da Pós-Graduação e Pesquisa (do Stricto sensu) e da Extensão (Lato
sensu)- Especialização, Aperfeiçoamento, MBA
Para o físico executado com RAP do exercício anterior, consideramos o mês, dentro do período apurado,que teve o maior nº de alunos matriculados.
Físico executado em 2013
Graduação-9.056
Extensão-Especialização-7.420;Aperfeiçoamento- 267; Res. Médica-1.025;Res. Multiprofissional- 257 = Total
8.702
Pós-Graduação – 4.148
Total = 21.906
Físico executado com RAP do exercício anterior
Graduação – 9.056
Extensão-Especialização e Aperfeiçoamento- 8.702
Pós-Graduação – 3.376
Total = 21.134
Informações adicionais:
Graduação-Campus SP-8 Cursos; Campus Baixada Santista-7 Cursos; Campus Diadema- 7 Cursos;Campus
Guarulhos-6 Cursos;Campus São José dos Campos-3 Cursos;Campus Osasco- 5 Cursos
Extensão-233 Cursos de Especialização;12 Aperfeiçoamento;95 Residência Médica;13 Residência Multiprofissional no Campus SP e 1 Residência Multiprofissional no Campus Baixada Santista
Pós-Graduação-Campus SP- 32 PPG´s entre (ME/DO) e 3 (MP);Campus Baixada Santista- 1 PPG (ME/DO);
Campus Diadema- 4 PPG´s (ME);Campus Guarulhos-7 PPG´s entre (ME/DO);Campus São José dos Campos-3
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PPG´s entre (ME/DO);Campus Osasco-1 PPG (MP)
Programas PG stricto sensu
Em 2013, a UNIFESP ofereceu 2.909 vagas para ingresso em 54 cursos de graduação via vestibular misto ou
SISU. A entrada para todos os 54 cursos ocorreu no início do ano de 2013, não havendo, portanto, qualquer
curso que oferecesse vagas para ingresso no 2º semestre de 2013. Apesar de a entrada ser anual na Universidade, há 50 cursos que possuem um regime de matrícula que é semestral. Apenas 4 cursos tem regime
anual, são eles: Medicina, Ciências Biológicas - Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Enfermagem. O
ingresso anual para todos os cursos e a organização semestral das matrículas para 50 deles têm feito com
que a UNIFESP compute nos 1º semestres de cada ano um total de matrículas superior ao que computa
nos 2º semestres. Esse regime deixa claro, para os cursos de matrícula semestral, o volume de estudantes
evadidos entre os semestres, além de permitir que alguns alunos concluam a sua trajetória acadêmica e
se formam entre os semestres.
Vale destacar que o ano de 2013 teve um calendário incomum e irregular como consequência da reposição
de aulas decorrente da greve ocorrida em 2012, o que teve impacto negativo na permanência de alguns
estudantes na Universidade.
A grande variação do número de alunos matriculados na instituição, ao longo do ano letivo de 2013,
deve-se também às diferentes durações e momentos que se iniciaram e finalizaram os cursos de extensão
universitária.
A diferença entre a dotação inicial (R$ 43.083.375,00) e final (R$ 62.744.503,00) refere-se a recursos suplementares, provenientes de créditos reprogramados do exercício anterior, superávit financeiro e remanejamento de dotação de capital para custeio.
Nesta Ação estão contemplados créditos provenientes de recursos próprios (do exercício corrente e de
superávit financeiro do ano anterior), cuja execução orçamentária (empenho) e financeira (liquidação e
pagamento) está condicionada à efetiva arrecadação de receitas no exercício. Assim, o saldo não empenhado corresponde a esta parcela do recurso.
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Esta ação refere-se a Emenda Parlamentar, um dos fatores que prejudicaram a execução da ação foi o fato
do crédito estar bloqueado pela SOF/MPOG, pois na maioria dos créditos oriundos de Emendas Parlamentares não havia o limite orçamentário para empenho do recurso, fato que impediu a implementação
tempestiva da ação para o alcance dos resultados.
Ressalta-se a importância do recurso ora destinado para a melhoria das instalações físicas de áreas críticas
do Hospital Universitário, fato que certamente elevará a qualidade dos serviços assistenciais prestados e
na formação dos alunos das áreas de Ciências da Saúde (Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, etc.)
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Os quantitativos previstos no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC)
foram alterados pois a estimativa inicial incluía, além dos servidores da UNIFESP, aqueles lotados no
Hospital Universitário (HU). Em 2013, com a criação da unidade pagadora do HU no Simec, foi necessário
o desmembramento dos servidores em suas respectivas unidades pagadoras, motivando, desta forma, a
reprogramação da meta física para valores inferiores aos previstos. Em decorrência dos fatos acima
citados, a execução financeira ficou abaixo do previsto em relação à estimativa efetuada anteriormente à
criação da unidade pagadora do HU.
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Os quantitativos previstos no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC)
foram alterados pois a estimativa inicial incluía, além dos servidores da UNIFESP, aqueles lotados no
Hospital Universitário (HU). Em 2013, com a criação da unidade pagadora do HU no Simec, foi necessário
o desmembramento dos servidores em suas respectivas unidades pagadoras, motivando, desta forma, a
reprogramação da meta física para valores inferiores aos previstos. Em decorrência dos fatos acima
citados, a execução financeira ficou abaixo do previsto em relação à estimativa efetuada anteriormente à
criação da unidade pagadora do HU.
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Os quantitativos previstos no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC)
foram alterados pois a estimativa inicial incluía, além dos servidores da UNIFESP, aqueles lotados no
Hospital Universitário (HU). Em 2013, com a criação da unidade pagadora do HU no Simec, foi necessário
o desmembramento dos servidores em suas respectivas unidades pagadoras, motivando, desta forma, a
reprogramação da meta física para valores inferiores aos previstos. Em decorrência dos fatos acima
citados, a execução financeira ficou abaixo do previsto em relação à estimativa efetuada anteriormente à
criação da unidade pagadora do HU.
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Os quantitativos previstos no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (SIMEC)
foram alterados pois a estimativa inicial incluía, além dos servidores da UNIFESP, aqueles lotados no
Hospital Universitário (HU). Em 2013, com a criação da unidade pagadora do HU no Simec, foi necessário
o desmembramento dos servidores em suas respectivas unidades pagadoras, motivando, desta forma, a
reprogramação da meta física para valores inferiores aos previstos. Em decorrência dos fatos acima
citados, a execução financeira ficou abaixo do previsto em relação à estimativa efetuada anteriormente à
criação da unidade pagadora do HU.
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Esta ação destina-se a fomentar a oferta de capacitação e formação inicial e continuada, a distância, semi
-presencial e presencial, de professores, profissionais, funcionários e gestores para a educação básica,
inclusive na implementação da política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, bem
como contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação.
A proposta contendo a aprovação do curso, pelo MEC, ocorreu somente em novembro de 2013. Com a
disponibilização da verba foi possível a realização de pagamento de diárias e passagens para que a equipe
participasse de reuniões técnicas e de trabalho, bem como elaborar material didático.
A institucionalização do Conselho Gestor de Formação Continuada para Profissionais da Educação Básica
da UNIFESP foi formalizada em agosto de 2013. Este fator, somado à espera para aprovação do curso, pelo
MEC, contribuiu para a não utilização dos recursos financeiros pois não havia tempo hábil para executar
a oferta dos demais cursos planejados.
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Esta ação destina-se a desenvolvimentos de programas e projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão universitária e de atendimentos à comunidades como: implementação de ações educativas e culturais, manutenção da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcionamento, e demais atividades
inerentes às ações de ensino pesquisa e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos
cursos de graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a orientação de docente que possua
título de doutor; realização de cursos de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de
congressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além de outras atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão
Os recursos não utilizados destinavam-se ao Programa de Extensão Universitária (Proext) que, devido a
dificuldades na execuçãode alguns procedimentos burocráticos,não foram empenhados em tempo hábil.
No caso do Plano Orçamentário0002 - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa
e Extensão, o montante físico previsto foi superior ao inicialmente programado pois, até o ano anterior,
eram informados apenas os programas e projetos contemplados com bolsas de extensão. A partir do
exercício de 2013, passamos a informar o número total de propostas de extensão cadastradas em nosso
Sistema de Informação de Extensão (SIEX), independentemente da concessão de bolsas.
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Esta Ação destina-se ao desenvolvimento de atividades diversas voltadas ao treinamento de servidores,
tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
A execução física inferior à prevista reflete uma mudança no perfil das ações de capacitação da Universidade, que passaram a incluir 143 bolsas de incentivo à Graduação, cujo período de concessão anual (12
meses) é bastante superior aos dos cursos de curta duração até então oferecidos, os quais abrangiam um
maior número de servidores.
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A aquisição de materiais com recursos provenientes desta Emenda Parlamentar possibilitou melhoria
no atendimento aos pacientes de cuidados paliativos, com diagnósticos mais rápidos e diminuição do
tempo de internação, melhorando desta forma a qualidade de vida dos doentes. Os recursos não foram
empenhados em sua totalidade porque durante o processo licitatório nenhum fornecedor apresentou
proposta para alguns dos itens.
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Esta ação tem a finalidade de definição, elaboração, implantação e desenvolvimento de cursos e programas
de formação educacional na modalidade de educação a distância, com implantação de pólos regionais
ou diretamente. Aquisição e instalação de equipamentos e de redes; capacitação de docentes e pessoal
envolvidos com os cursos; criação de currículos específicos, respectivos conteúdos, material instrucional
e metodologias de ensino a distância
Os cursos realizados a distância possuem verba CAPES/UAB. No entanto, em 2013 este recurso não foi
repassado em tempo hábil. Neste sentido, a verba EAD Tesouro foi de suma importância, pois possibilitou a participação de tutores, docentes e coordenadores em atividades tais como: encontros presenciais,
reuniões de trabalho com a CAPES e congressos nacionais e internacionais, por meio de fornecimento
de verba para diárias e passagens. Esta participação, além de promover a integração e a troca de saberes,
ainda promove a capacitação da equipe envolvida nos cursos.
Além deste custeio de diárias e passagens, foi possível com esta verba EAD Tesouro, produzir e imprimir
material didático, melhorando assim a qualidade na oferta desses cursos.
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Os recursos alocados nesta Ação visam ao apoio a planos de reestruturação e expansão, elaborados pelas
universidades federais, no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes,
a redução da evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e modernização
da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras de pequeno vulto, incluindo reforma,
construção, aquisição de equipamentos, materiais e serviços, e às necessidades de manutenção identificadas pelas IFES.
Entre os principais fatores que ao inicialmente programado destacam-se:
- Não fechamento de Cursos
- Abertura do curso de Ciências Atuariais
- Adesão ao SiSU, que possibilitou o preenchimento mais eficiente das vagas oferecidas pela IES, bem como
o aumento da procura (relação candidato/vaga)
- Estruturação com maior flexibilização dos projetos pedagógicos de vários cursos, o que permite aos
alunos desenhar trajetórias acadêmicas que respondem em maior grau aos interesses individuais, profissionais e de pesquisa.
- Estímulo à mobilidade acadêmica nacional e internacional de nossos estudantes, o que abre a possibilidade de conhecer novas experiências e enriquecer a trajetória acadêmica na Universidade
- O número maior de estudantes provenientes de escolas públicas e de menor faixa de renda como conseqüência da adesão à política de cotas. Esta experiência tem proporcionado uma abertura da IES a um novo
estrato populacional e tem mobilizado docentes e alunos para oferta de melhores condições de ensino
e permanência, embora necessitando ainda de técnicos administrativos que contribuem com a massa
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crítica da IES. Para o físico executado em 2013 consideramos os alunos que estiveram matriculados, contabilizados os cancelados e titulados no mesmo período
Quanto à Dotação, o valor final (R$ 58.116.010,00) é menor que o inicial (R$ 62.387.141,00) devido a remanejamento de capital (inversões financeiras) para custeio.
O valor não empenhado corresponde à verba proveniente de Emenda, cujo limite para empenho não foi
liberado.

Esta verba refere-se à Emenda Parlamentar e foi utilizada para comprar equipamentos e material para
uso na Disciplina de Urologia, com a finalidade de permitir o andamento dos projetos de pós-graduação
dos alunos matriculados, os projetos de iniciação científica e para o preparo de material a ser utilizado em
aulas teóricas e práticas na graduação.
A maior parte da Emenda (R$ 1.400.000,00) não foi empenhada pois o limite para empenho não foi liberado.
Do valor liberado para empenho (R$ 450.000,00) não foi possível executar R$ 24.580,00, uma vez que este
recurso estava reservado para cobrir gastos eventuais com despesas de importação de equipamentos que
não puderam ser adquiridos devido a não liberação de limite para empenho mencionado acima.
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Os recursos são oriundos de Emenda Parlamentar destinada à compra de material especializado para a
Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) - um “Dermátomo Elétrico” e um “Expansor de Pele de
Enxerto” - possibilitou incremento substancial na qualidade no tratamento dos pacientes portadores de
queimados de média e grande extensão, que apresentam índice de mortalidade bastante elevada, possibilitando alta hospitalar e recuperação mais precoces pela qualidade dos equipamentos adquiridos.
O avanço não se restringiu somente à prestação de serviços, mas na qualidade do Ensino junto aos alunos
da Graduação, residentes, estagiários e alunos da pós-graduação da própria instituição UNIFESP/EPM,
assim como de outras instituições nacionais e internacionais.
Estes fatores contribuíram para a criação na UNIFESP/EPM da 1ª Residência Médica (RM) da América
Latina no “Atendimento ao Paciente Queimado”.
O número de atendimentos ambulatoriais na UTQ passou de 50 em 2009 para 500 em 2013.
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2.2.3.1.1 Ações – OFSS – UG 152477 – HU
Quadro A.2.2.3.1 – AÇÕES - OFSS – UG 152477 HU

Manutenção e gestão das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das edificações/instalações, com
vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/
reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas
obras, observados os limites da legislação vigente.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário da emenda parlamentar nº 36110012 que destinou
50% do valor em Capital e 50% em Custeio para o Departamento de Oftalmologia, contudo não ocorreu a
liberação do limite orçamentário para movimentação e empenho do crédito, o que inviabilizou a execução
da ação em sua plenitude.
- O valor indicado no campo Dotação Final deu-se em razão ter ocorrido uma reprogramação de crédito no
valor de R$ 2.200.000,00 uma vez que no exercício financeiro de 2012 não ocorreu a liberação do limite
orçamentário para movimentação e empenho do crédito, originário a época, da emenda parlamentar nº
36110013.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada, atingiu 99,91% do valor reprogramado mencionado
acima.
- O valor indicado no campo Despesa liquidada, atingiu apenas 23,59%, pois o volume empenhado ocorrera
no final do exercício financeiro de 2013, visto que as licitações foram conclusas no limiar do prazo estabelecido pela portaria SE/MEC nº 1.680 de 11/10/2013, o que resultou na inscrição de volume significativo em
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Restos a Pagar , da ordem de 91,60% do total empenhado para a ação.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças do Hospital Universitário

Promoção de mecanismos de financiamento das Instituições Hospitalares, considerando os Planos de
Reestruturação apresentados, possibilitando, inclusive, a melhoria dos processos de gestão; a adequação
da estrutura física; a recuperação e modernização do parque tecnológico; a reestruturação do quadro de
recursos humanos; o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão
e assistência à saúde, com base na avaliação permanente e incorporação de novas tecnologias em saúde.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário da emenda parlamentar nº 14100013 que destinou
100% do valor em Capital para o Hospital Universitário.
- O valor indicado no campo Dotação Final deu-se em razão ter ocorrido uma reprogramação de crédito no
valor de R$ 5.190.566,00 uma vez que no exercício financeiro de 2012 não houve a execução do crédito na
integra, sendo que do valor reprogramado, 14,84% corresponde a Custeio e 85,16% a Capital.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada , atingiu 99,99% do valor reprogramado mencionado
acima.
-O valor indicado no campo Despesa liquidada , atingiu apenas 13,48%, pois o volume empenhado ocorrera
no final do exercício financeiro de 2013, visto que as licitações foram conclusas no limiar do prazo estabelecido pela portaria SE/MEC nº 1.680 de 11/10/2013, o que resultou na inscrição de volume significativo em
Restos a Pagar , da ordem de 86,95 % do total empenhado para a ação.
- No que refere-se ao tópico Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores, observamos que a
execução em 2013 atingiu 50,76% do Volume Inscrito. As motivações para tal, discorre sobre ocorrência
de atraso na entrega de equipamentos hospitalares por parte da empresa fornecedora e a necessidade de

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

67

adaptações de áreas físicas para instalação de equipamentos energéticos -nobreaks geradores.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças do Hospital Universitário

Promoção de mecanismos de financiamento das Instituições Hospitalares, considerando os Planos de
Reestruturação apresentados, possibilitando, inclusive, a melhoria dos processos de gestão; a adequação
da estrutura física; a recuperação e modernização do parque tecnológico; a reestruturação do quadro de
recursos humanos; o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão
e assistência à saúde, com base na avaliação permanente e incorporação de novas tecnologias em saúde.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário das emendas parlamentares nº 36110006 e
18080017, sendo que a primeira destinou R$1.000.000,00 do valor em Capital e R$ 1.000.000,00 em Custeio
para atender reforma e modernização da Lavanderia,Central de Desinfecção e Esterilização, e Nutrição
do Hospital Universitário e a segunda destinou R$ 600.000,00 para aquisição de equipamento hospitalar
para diagnóstico de fibrose hepática.
- O valor indicado no campo Dotação Final não se alterou.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada , atingiu 100% do valor disponibilizado para a ação.
- Tendo em vista que a execução dos empenhos se deu já no final do exercício financeiro de 2013, não houve
tempo hábil para liquidação e pagamento de tal forma que todo valor empenhado fora inscrito em em
Restos a Pagar.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças do Hospital Universitário
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Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar.
- Embora o número de crianças atendidas tenha aumentado, houve queda no valor orçado, pois há dependentes que tiveram o benefício encerrado. Também houve o crescimento de crianças atendidas devido ao
ingresso de novos servidores com dependentes dentro das condições para o recebimento do auxílio.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário de projeção orçamentária elaborada pela
Unidade Pagadora Hospital Universitário, sendo que não houve necessidade de crédito suplementar para
a ação, visto que a execução ficou em 92,83% do previsto para a ação.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças e Coord. Recursos Humanos do Hospital Universitário
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Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos
servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva
para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio,
serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.
- Aumento do valor orçado, bem como do número de servidores atendidos devido ao ingresso de novos
servidores, bem como inclusão de dependentes.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário de projeção orçamentária elaborada pela
Unidade Pagadora Hospital Universitário, sendo que a Dotação Final aponta um acréscimo de 97,55% do
valor inicial.
- A ação 2004 apresenta uma subdivisão em 2 planos orçamentários , sendo Ressarcimento a Assistência
Médica e Odontológia e Exames Médicos Periódicos.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada , atingiu 91,64% do valor disponibilizado para a ação.
- O valor indicado no campo Despesa liquidada atingiu 99,75% do valor empenhado, sendo que o valor
inscrito em Restos a Pagar é referente ao Plano Orçamentário Exames médicos periódicos, representando
apenas 0,25% do volume empenhado para a ação.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças e Coord. Recursos Humanos do Hospital Universitário
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Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores, militares e empregados públicos federais, ativos, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório, benefício que será pago na
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do
servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.
- Aumento do valor orçado, bem como do número de servidores atendidos devido ao ingresso de novos
servidores.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário de projeção orçamentária elaborada pela
Unidade Pagadora Hospital Universitário, sendo que a Dotação Final aponta um acréscimo de 21,96% do
valor inicial.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada , atingiu 99,16% do valor disponibilizado para a ação.
- O valor indicado no campo Despesa liquidada e Paga atingiu 100 % do valor empenhado.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças e Coord. Recursos Humanos do Hospital Universitário
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Pagamento pela União de auxilio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado
ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais
de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários,
cuja despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de
estágio.
- Aumento do valor orçado, bem como do número de servidores atendidos devido ao ingresso de novos
servidores, bem como o retorno ao trabalho de servidores licenciados.
- O valor indicado no campo Dotação Inicial é originário de projeção orçamentária elaborada pela
Unidade Pagadora Hospital Universitário, sendo que a Dotação Final aponta um acréscimo de 16,62% do
valor inicial.
- O valor indicado no campo Despesa empenhada , atingiu 99,16% do valor disponibilizado para a ação.
- O valor indicado no campo Despesa liquidada e Paga atingiu 100 % do valor empenhado.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças e Coord. Recursos Humanos do Hospital Universitário

2.2.3.2 Ações / Subtítulos – OFSS – UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica, já consignado, as informações constantes do Quadro 2.2.3.1

2.2.3.3 Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados –
OFSS – UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica, já consignado, as informações constantes do Quadro 2.2.3.1

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

72

2.2.3.3

Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados – OFSS – UG 152477 HU

Promoção de mecanismos de financiamento das Instituições Hospitalares, considerando os Planos de
Reestruturação apresentados, possibilitando, inclusive, a melhoria dos processos de gestão; a adequação
da estrutura física; a recuperação e modernização do parque tecnológico; a reestruturação do quadro de
recursos humanos; o aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão
e assistência à saúde, com base na avaliação permanente e incorporação de novas tecnologias em saúde.- O valor apontado no campo “Valor em 01/01/2013” , representa empenhos emitidos ao final do exercício
financeiro de 2012, oriundos da emenda parlamentar nº 14100009, sendo que sua execução em 2013
atingiu apenas 13% do valor inscrito em Restos a Pagar.
- As motivações para tal, discorre sobre ocorrência da necessidade de adaptações de áreas físicas para instalação de equipamentos energéticos -nobreaks geradores.
Fonte : Siafi Gerencial e SIMEC – Coord. Finanças do Hospital Universitário

Observação: Os restos a pagar referentes a ações que, na Lei Orçamentária 2013,
tenham sofrido alteração em sua identificação, título ou código, devem ser consignados
em quadro específico (Quadro A 2.2.3.3 – Ações não previstas na LOA 2013 – Restos
a Pagar não Processados – OFSS), o qual remete apenas aos campos referentes à
”Identificação da Ação” e “Restos a Pagar Não processados – Exercícios Anteriores”.

2.2.3.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI – UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica, já consignado, as informações constantes do Quadro 2.2.3.1

2.2.3.5 Análise Situacional UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica, já consignado, as informações constantes do Quadro 2.2.3.1

2.3 Informações sobre outros resultados da gestão
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Indicadores
Indicadores de graduação consolidados
• Perfil socioeconômico dos inscritos no vestibular;
• Evolução da relação candidato/vaga nos processos seletivos para ingresso nos cursos;
• Avaliação das notas do ENEM dos estudantes ingressantes (sistema universal, SiSU e
cotas);
• Análise comparativa da relação candidato/vaga entre a UNIFESP e outras IES;
• Evolução da série histórica das solicitações de isenção da taxa de inscrição do vestibular;
• Evolução da série histórica dos estudantes oriundos da escola pública;
• Evolução da série histórica das ações afirmativas;
• Evolução da oferta de vagas, segundo curso e campus;
• Perfil de ingressante;
• Avaliação do desenvolvimento cognitivo do corpo discente (Prova Progresso);
• Avaliação dos cursos de graduação na ótica dos estudantes concluintes;
• Avaliação das unidades curriculares na ótica do corpo discente;
• Taxa de sucesso na graduação (TSG);
• Análise de estatísticas gerais: concluintes, desistentes, trancamentos etc.;
• Avaliações pontuais dos estudantes egressos;
• Índice de qualificação do corpo docente (IQCD);
• Análise do desempenho do corpo discente no ENADE;
• Análise do conceito do curso segundo CPC e IGC;
• Relação custo corrente / estudante equivalente;
• Relação estudante tempo integral / professor;
• Relação estudante tempo integral / técnico administrativo em educação.
Indicadores de graduação em desenvolvimento
• Autoavaliação docente;
• Avaliação longitudinal dos estudantes egressos;
• Avaliações regulares dos estudantes desistentes;
• Avaliações pontuais de candidatos aprovados que não se matriculam.
Indicadores de pós-graduação consolidados
• Avaliação de produtividade/projetos de produtividade e auxílio à pesquisa, visando ao
cadastramento dos grupos de pesquisa (CNPq);
• Avaliação de projetos visando à concessão e bolsas (CAPES e FAPESP);
• Avaliação de programas de pós-graduação, APCNs e contínua (CAPES);
• Avaliação de projetos institucionais com vistas a financiamento (FINEP);
• Evolução da série histórica de concessão de bolsas, segundo finalidade e órgão de
fomento;
• Evolução da série histórica de concessão de bolsas, segundo volume de recursos;
• Evolução da série histórica do conceito dos programas de pós-graduação stricto sensu
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•
•
•
•
•
•
•
•

(CAPES);
Avaliação dos docentes com vistas ao credenciamento/recredenciamento como orientadores de pós-graduação stricto sensu;
Análise da evolução do número de programas de pós-graduação stricto sensu credenciados;
Análise da evolução do número de estudantes matriculados e concluintes, segundo
programa e nível;
Evolução da série histórica da produção científica institucional relatada à CAPES,
segundo programa e tipo de publicação;
Análise da evolução do percentual de indexação ISI da produção científica institucional;
Média dos conceitos CAPES/MEC para pós-graduação;
Grau de envolvimento com a pós-graduação (GEPG);
Sistema de indicadores para avaliação de programas de pós-graduação (SIAPG).
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Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE
15/05/2013.
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE
AUTOCONTROLE DA GESTÃO.
3.1 Estrutura de Governança
Item 3.1 – A estrutura orgânica de controle no âmbito da UNIFESP é composta essencialmente pelo Conselho Universitário (art. 9º, XII, do Estatuto) – que é responsável pela aprovação
da prestação de contas da Universidade –, pela Reitoria (art. 15, VIII, do Estatuto) – que é responsável pela fiscalização das atividades da Universidade –, pelo Conselho de Administração (art.
25, III, do Estatuto) – que é responsável pela fiscalização dos departamentos administrativos –,
pelo Conselho Curador (art. 29, II e III, do Estatuto) – que é responsável pela avaliação da prestação de contas do Reitor e pela fiscalização das atividades econômico-financeiras da Universidade –, bem como pela Unidade de Auditoria Interna (art. 141, do Regimento Geral) – que
tem por finalidade fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como examinar,
assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão.
Estatuto da UNIFESP (2011)
Art. 7º A direção, planejamento, desenvolvimento institucional, administração, avaliação
didático-pedagógica e científica e fiscalização econômico- financeira da UNIFESP são exercidos
pelos seguintes órgãos centrais:
I – Reitoria;
II – Conselho Universitário (CONSU);
III – Conselho de Administração (CA);
IV – Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGPq);
V – Conselho de Extensão (COEX);
VI – Conselho de Graduação (CG);
VII – Conselho de Assuntos Estudantis (CAE);
VIII – Conselho Curador (CC).
Art. 9º Compete ao Conselho Universitário:
[...]
XII – aprovar a proposta orçamentária e a prestação de contas da Universidade, após a manifestação do Conselho Curador;
Art. 15 Ao Reitor compete:
I – coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades da Universidade;
[...]
VIII – cumprir e fazer cumprir o orçamento e os planos de aplicação das verbas orçamentárias e extraorçamentárias, encaminhando ao CONSU a prestação anual de contas;
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Art. 25 Compete ao Conselho de Administração:
[...]
III – acompanhar e fiscalizar o desempenho dos departamentos administrativos;
Art. 29 Compete ao Conselho Curador:
[...]
II – manifestar-se sobre a prestação de contas do Reitor;
III – acompanhar e fiscalizar as atividades econômico-financeiras da Universidade;
Regimento Geral da UNIFESP (2011)
Art. 141 A AudIn tem por finalidade fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle,
bem como examinar, assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão.

3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Quadro A.3.2 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
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Análise Crítica:
Houve uma evolução nos controles da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, conforme se verifica dos Relatórios de Auditoria emitidos pela Controladoria Geral da União – CGU, que cada vez apontam
“erros” menos evidentes.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto
da UJ.
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3.4 Sistema de Correição
Estatuto da Universidade Federal de São Paulo - Comissão Processante Permanente
Seção VIII
Art. 130 A Comissão Processante Permanente (CPP) é o órgão da Reitoria encarregado de
sistematizar e supervisionar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares no
âmbito da Universidade.
Parágrafo único – Compõem a CPP o Presidente e respectivos membros, servidores da
UNIFESP, nomeados pelo Reitor.
A Comissão Processante Permanente criada no ano de dois mil e dez, é um órgão da Reitoria
encarregado de sistematizar e supervisionar os processos disciplinares no âmbito da Universidade Federal de São Paulo.
Foi criada com a finalidade de atuar em todos os processos administrativos disciplinares
dessa Universidade, com o objetivo de contemplar os princípios constitucionais de moralidade,
legalidade e eficiência.
A Comissão Processante Permanente foi criada pela portaria 775 de 06 de maio de 2010 e
atualmente instaurada pela Portaria de nº 2585 expedida pela Reitoria da UNIFESP.
Foram desenvolvidas atividades técnicas baseadas nos seguintes tópicos:
1- Apuração de irregularidades constantes em relatórios de auditoria do tribunal de
contas da união e controladoria geral da união.
2- Apuração de irregularidades cometidas por servidores públicos e sugestão de aplicação
das devidas penalidades por meio da instauração de procedimentos administrativos com base
na Legislação Federal de nº 8112/1990, gerando segurança jurídica aos administradores e servidores da instituição.

3.5 Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº
1.043/2007 da CGU
Como se depreende dos quantitativos informados, em 2013 esta CPP concentrou seus
esforços na instauração e desenvolvimento de sindicâncias e PADs cujo andamento estavam
atrasados e/ou paralisados. Esta política visava precipuamente prevenir eventuais prescrições
de infrações cometidas, atendendo também as solicitações expressas dos digníssimos órgãos de
controle, incluindo a Controladoria Geral da União. É importante ressaltar que esta política foi
implementada plenamente:
1.) Todos os processos iniciados estão sendo desenvolvidos por comissões de sindicância/
PAD;
2.) Atualmente o prazo entre a comunicação de fatos e a instauração de sindicância é menor
do que 90 dias.
Desta forma a implementação do sistema de gestão de processos disciplinares CGU-PAD no
Âmbito da UNIFESP não pode ser contemplada adequadamente. Todavia atingido o objetivo de
regularização do fluxo dos processos existentes, e considerando os recursos disponibilizados à
CPP pela atual gestão nos comprometemos:
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1. Em um prazo de 90 dias a partir de janeiro de 2014 cadastrar preliminarmente todos os
processos de sindicância/PAD desenvolvidos por esta CPP.
2. A partir de janeiro de 2014 todos os processos de sindicância/PAD instaurados na CPP
serão informados e atualizados em tempo real no sistema de Gestão de Processos DisciplinaresCGU- PAD.

3.6 Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de
governança e efetividade dos controles internos
•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.000310/2009-43. Assunto: Abandono de
cargo. Portaria de publicação: 13/12/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001587/2007-21. Assunto: Aquisição de ração para
ratos e camundongos esterilizada por irradiação. Portaria de publicação: 18/04/2013.
Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.004265/2007-34. Assunto: Convênio com a Prefeitura
de São José do Xingu. Portaria de publicação: 07/11/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003688/2007-37. Assunto: Abandono de
cargo. Portaria de publicação: 14/05/2013. Arquivado com demissão publicada no Diário
Oficial da União em 08/10/2013.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003820/2007-19. Assunto: Ocorrência
disciplinar. Processo Administrativo Disciplinar. Portaria de publicação: 16/05/2013. Em
andamento no Departamento de Recursos Humanos.

•

Processo Nº 23089.000884/2008-89. Assunto: Pagamento e Comprovação junto ao
INPI de 6ª anuidade do Pedido de Patente PI 0206903-2 e outros. Portaria de publicação: 23/04/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.002363/2008-18: Assunto: Fornecimento de material e mão-de-obra
para execução da reforma do Laboratório de Fisiologia Renal. Portaria de publicação:
30/04/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.002374/2008-06. Assunto: Aquisição de microcomputadores - Padrão
- Processadores de 64 bits com velocidade clock de 1.86 Ghz e outros. Portaria de publicação: 24/04/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo Nº 23089.003015/2008-68. Assunto: Aquisição de malas de ferramenta; ferramentas e outros. Portaria de publicação: 30/04/2013. Arquivado.
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•

Processo de Sindicância Nº 23089.003541/2008-28. Assunto: Apuração da Constituição do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde da UNIFESP/HSP. Portaria:
04/08/2008. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.003821/2008-36. Assunto: Acordo de distribuição de livro – Neonatal.
Distribuição da obra literária “Manual de Reanimação Neonatal”. Portaria de publicação: 14/05/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.003987/2008-52: Assunto: Aquisição de Livros: “Cálculo A - Funções,
Limite, Derivação e Integração” e outros. Sem cobertura contratual. Portaria de publicação: 23/4/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.004195/2008-03. Assunto: Pagamento ao Agente da Propriedade
Industrial Monsen, Leonardos &Cia. 1ª nota de débito referente ao pagamento de honorários por manutenção e acompanhamento de patentes e a 2ª ao reembolso de supostas
despesas adiantadas para pagamento de taxa devida ao INPI. Portaria de publicação:
30/04/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Nº 23089.004589/2008-53. Assunto: SESU Projeto Corporalidade e Promoção
da Saúde Escolas da Paz. Portaria 785/2008. Portaria publicada em 17/06/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.006044/2008-81: Assunto: Serviços de execução e preparação de
instrumentos jurídicos e serviços especializados de apoio administrativo, acompanhamento, assessoria jurídica, gestão e orientação no que envolve propriedade intelectual. Apurar responsabilidade pela contração e pagamentos de serviços de execução e
preparação de instrumentos jurídicos e serviços especializados de apoio administrativo,
acompanhamento, assessoria jurídica, gestão e orientação no que envolve propriedade
intelectual. Portaria de publicação: 23/04/2013. Relatório final em análise pela Procuradoria.

•

Processo Nº 23089.006046/2008-71. Assunto: Serviços de execução e preparação de
documentos e serviços especializados de assessoria e apoio técnico-científico. Apurar
irregularidades na contratação e pagamento de serviços de execução e preparação de
documentos e de serviços especializados de assessoria e apoio técnico-científico sem
cobertura contratual. Portaria de publicação: 30/4/2013. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000952/2009-42. Assunto: Diversos FNS - Portaria Nº
556/2008. Pagamento de bolsas com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Portaria de
publicação: 7/11/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo Nº 23089.001016/2009-59. Assunto: Aquisição de gelo seco. Supra Sumo Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. Portaria de publicação: 26/04/2013. Relatório final
em análise pela autoridade instauradora.
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•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001175/2009-53. Assunto: Irregularidades
apontadas pelo CGU referente à locação do imóvel situado na Rua Borges Lagoa, 219.
Processo de origem Sindicância nº 23089.003659/2008-56. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001237/2009-27. Assunto: Ocorrência
disciplinar. Portaria de publicação: 19/12/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001335/2009-64: Assunto: Má gestão na aquisição,
ocupação e administração dos imóveis adquiridos pela UNIFESP Rua Borges Lagoa, 758
e 760. Portaria de publicação: 13/04/2009. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001461/2009-19. Assunto: Pagamento de pessoal
bolsista para o Exercício de 2009. Portaria de publicação: 07/11/2012. Relatório final em
análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002234/2009-19. Assunto: Licença para
tratar de assuntos particulares, abandono de cargo. Portaria de publicação: 14/05/2013.
Em andamento no Departamento de Recursos Humanos.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002272/2009-63. Assunto: Ocorrência
disciplinar, faltas e atrasos. Portaria de publicação: 13/12/2012.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002274/2009-52. Assunto: Ocorrência
disciplinar. Portaria de publicação: 19/12/2012. Arquivado com penalidade.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002477/2009-49. Assunto: Ocorrência
disciplinar. Portaria de publicação: 19/12/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001103/2010-40. Assunto: Ocorrência
disciplinar, faltas e atrasos. Portaria de publicação: 19/12/2012. Em andamento na
Reitoria.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001333/2010-17. Assunto: Furto de Equipamento.
Portaria de publicação: 22/04/2010. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001374/2010-03. Assunto: Solicitação de pagamento
de aulas de capacitação para instrutora. Relatório final em análise pela Procuradoria.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001375/2010-40. Assunto: Desautorização
e devolução pagamentos- referente a acórdão n. 6330/2009 - TCU- 2ª câmara. Ressarcimento de valores percebidos em outras atividades remuneradas enquanto ocupante
do cargo de professor sob regime de dedicação. Portaria de publicação: 18/4/2013. Em
andamento na CPP.
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•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001783/2010-00 e apenso nº
23089.001617/2009-61. Assunto: Ocorrência disciplinar. Portaria de publicação:
19/12/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.002938/2010-17. Assunto: Irregularidades apontadas
pela CGU referente ao imóvel da Rua Pedro de Toledo, 394. Portaria de publicação:
15/12/2010. Relatório final em análise pela Procuradoria.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002947/2010-16: Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente ao imóvel da Rua Morcote, 76. Relocação do imóvel, que
ficou desocupado, sem sofrer reforma por 11 meses. Portaria de publicação: 06/12/2011.
Está no Departamento de Recursos Humanos para aplicação de penalidade.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.002991/2010-18. Assunto: Supostas irregularidades
referente ao imóvel da Rua Borges Lagoa, 504/508. Portaria de publicação: 25/11/2010.
Relatório final em análise pela Procuradoria.

•
•

Processo de Sindicância Nº 23089.002996/2010-41. Assunto: Supostas irregularidades
referente à contratação de consultores sem justificativa de preço. Portaria de publicação: 25/11/2010. Relatório final em análise pela Procuradoria.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003055/2010-24. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente à contratação informal e recorrente de consultores
– FONTANA. Apuração de pagamentos realizados a consultores em desacordo com a Lei
nº 8.666/93. Portaria de publicação: 25/10/2010. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003058/2010-68. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente a pagamentos realizados de serviços de consultores. Apurar responsabilidades pelos pagamentos realizados de serviços de consultores
sem atender aos requisitos da Lei 8.666/93: a) ausência de procedimento licitatório para
a contratação; b) ausência de projeto básico ou termo de referencia descrevendo as atividades. Portaria de publicação: 31/10/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003065/2010-72. Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente à autorização de pagamento a funcionaria do Ministério
da Saúde. (Porto de Santos - Gripe Aviária). Apensos processos de sindicância números:
23089.003062/2010-26; Nº 23089.003063/2010-71; Nº 23089.003064/2010-15. Portaria de
publicação: 19/12/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.003066/2010-12. Assunto. Irregularidades apontadas
pela CGU referente à funcionária da saúde que declarou de forma inidônea que não
teria vínculo. Portaria de publicação: 21/10/2010. Arquivado.
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•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003075/2010-03. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente ao pagamento de consultores com recursos da
portaria nº 312/2008. Apurar a responsabilidade pelos pagamentos a consultores com
recurso da portaria 312/2008 sem atender aos requisitos da Lei nº 8666/93: a) ausência
de procedimento licitatório para contratação. Portaria de publicação: 19/12/2012. Em
andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003076/2010-40. Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente ao pagamento de consultores com recursos da portaria
nº 312/2008. Apurar a responsabilidade pelos pagamentos a consultores com recurso da
portaria 312/2008 sem atender aos requisitos da Lei nº 8666/93. Apurar a responsabilidade pelos pagamentos a consultores com recurso da portaria 312/2008, em desobediência ao inciso II do artigo 8º da INSTN nº 1/1997; devolver ao concedente dos recursos
os valores pagos a servidores públicos.Apensado ao processo 23089.003075/2010-03.
Portaria de publicação: 19/12/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003078/2010-39. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente à contratação informal e recorrente de consultores
– FONTANA. Apurar as responsabilidades pelos pagamentos realizados aos consultores.
Portaria de publicação: 23/01/2013. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003079/2010-83. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente a pagamento de valores incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelos profissionais da SPDM. Pagamento de funcionários da SPDM,
com recursos de Convênios e de Descentralização, sem processo seletivo, em montante
superior à remuneração regular da SPDM e superior ao pago a profissionais da área de
saúde, e sem documentação que comprove que o montante seja compatível. Portaria de
publicação: 27/12/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003083/2010-41. Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente a serviços licitados na concorrência nº 01/2008 que já
foram licitados na concorrência nº 01/2001 e executados. Irregularidades na contratação das obras do prédio do Hemocentro. Portaria de publicação: 27/12/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.003100/2010-41. Assunto: Irregularidades apontadas
pela CGU referente às inconsistências nos pagamentos a profissionais a título de bolsa
pelo Departamento de Fisiologia. Portaria de publicação: 25/07/2011. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.003586/2010-17. Assunto: Apuração de irregularidades apontadas pela CGU referente à licitação para serviços do plano de trabalho da
portaria nº 312/2008. Objeto do processo foi apurado na sindicância 23089.003055/201024. Portaria de publicação: 31/07/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.
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•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003588/2010-14. Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente á gestão da Maternidade do Embu. Portaria de publicação: 19/12/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003589/2010-51. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente à gestão do Hospital Vila Maria. Gestão Maternidade do Hospital Vila Maria. Dupla remuneração de servidores. Portaria de publicação:
19/12/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003590/2010-85. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente á Prestação de Serviços Magnética. Irregularidades
na prestação de serviços de Ressonância Magnética – IDI / FIDI Utilização da jornada
de trabalho de servidores da UNIFESP na execução de contrato FIDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Apensos os processos números
23089.003587/2010-61; 23089.003026/2010-52 e 23089.001701/2010-19. Portaria de publicação: 27/06/2013. Em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003591/2010-20. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente aos Convênios para gerir o Programa de Saúde da
Família. Contratação pela SPDM, sob regime CLT, de servidores públicos da UNIFESP
para trabalhar na atividade de gestão de Programa de Saúde da Família (PSF), causando
sobrecarga de trabalho e comprometendo o desempenho dos mesmos em suas atividades originárias. Processos de referência: N° 0533/2007-49 e Nº 3348/2004-63. Portaria
de publicação: 18/04/2013. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003592/2010-74. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente ao Convênio com a Secretaria de Saúde do Estado
de Sergipe. Portaria de publicação: 07/06/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar nº 23089.003593/2010-19. Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente ao Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de
Mato Grosso do Sul. Simulação de licitação. Contratação irregular da empresa Soluções
Integradas. Contratação de consultores atuantes simultaneamente em convênio com
Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso. Portaria de publicação: 07/06/2013. Em
andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003596/2010-52. Assunto: Irregularidades apontadas pela CGU referente ao Convênio Qualisus com o Ministério da Saúde.
Portaria de publicação: 17/01/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.003600/2010-82. Assunto: Denúncias de uso da Instituição UNIFESP - Setor de Patologia. Denúncia do SINTUNIFESP sobre o uso do Setor
de Patologia como instrumento de análise de materiais provenientes de terceiros e parti-
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culares e ainda com pagamento de bônus. Portaria de publicação: 07/11/2012. Relatório
final em análise pela autoridade instauradora.
•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.003666/2010-72. Assunto: Denúncia recebida pelo Ministério Público Federal de proposta de complementação salarial a servidores públicos federais, pela contraprestação de um trabalho adicional de 20 horas.
Informações acerca de criação de novos cargos aos funcionários da UNIFESP. Portaria
de publicação: 04/07/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.004436/2010-21. Assunto: Registro de ocorrência
administrativa no âmbito do Departamento Ciências da Saúde - Campus Baixada
Santista. Apuração de infração ao regime de trabalho de dedicação exclusiva. Portaria
de publicação: 18/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.035662/2010-34. Assunto: Atrasos
frequentes. Portaria de publicação: 06/02/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.037656/2010-01. Assunto: Apurar suposta
falsificação de atestado médico. Portaria de publicação: 06/02/2013. Em andamento na
CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.004011/2010-11. Assunto: Saídas sem
solicitação, sem autorização expondo pacientes do setor cirúrgico a riscos. Portaria de
publicação: 06/02/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Nº 23089.000922/2011-51. Assunto: Pagamento e Comprovação junto ao INPI
de 6ª anuidade do Pedido de Patente PI 0206903-2 e outros. NUPI: Apurar responsabilidade de pagamento referente aos serviços relacionados ao registro de Patente, sem
cobertura contratual. Portaria de publicação: 23/4/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância N º 23089.001996/2011-12. Assunto: Suposta irregularidade
cometida no serviço público. Portaria: 03/09/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001408/2011-32. Assunto: Possíveis irregularidades ocorridas no processo de doutoramento. Portaria de Publicação: 07/06/2013.
Em andamento na CPP.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001493/2011-39: Assunto: Irregularidades
apontadas pela CGU referente ao imóvel da Rua Estado de Israel, 577. Locação do imóvel
para a disciplina de Mastologia sem que houvesse recurso para custear a reforma
necessária – transferência do imóvel da disciplina de Mastologia para a disciplina de
cirurgia plástica sem que esta última tivesse recurso para custear. Portaria de publicação: 27/12/2012. Em análise pela autoridade instauradora.
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•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001775/2011-36. Assunto: Ocorrência
Disciplinar. Portaria de publicação: 16/07/2013. Em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001898/2011-77. Assunto: Agressão contra
servidor. Portaria de publicação: 07/10/2013. Relatório final em análise pela autoridade
instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.002049/2011-31. Assunto: Reconhecimento de dívida - Empresa Maria Glória Rotolo EPP. Irregularidades na Contratação de
empresa para fornecimento de refeições. Portaria de publicação: 30/04/2013. Relatório
final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.002050/2011-65. Assunto: Apuração de possíveis
falhas no processo administrativo 23089.025109/2010-11 do Campus São José. Portaria
de publicação: 20/01/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.002055/2011-98. Assunto: Furto de ventiladores.
Portaria de publicação: 18/01/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015197/2011-15. Assunto: Furto de Equipamento.
Portaria de publicação: 08/11/2011. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.035566/2011-96. Assunto: Faltas consecutivas. Servidora: Valéria Martins Ezidio dos Santos. Data de Protocolo: 04/06/2013.
Portaria de publicação: 17/06/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.035834/2011-70. Assunto: Ocorrência
Disciplinar. Portaria de publicação: 30/04/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.035859/2011-73. Assunto: Furto de Equipamentos.
Portaria de publicação: 13/07/2012. Arquivado.
Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.036265/2012-61. Assunto: Faltas e atrasos
ocasionando prejuízo na assistência prestada aos pacientes das UTIs, Geriatria, Cirurgia
do Tórax e Endocrinologia. Portaria de publicação: 05/06/2013. Em andamento na CPP.

•

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.036862/2011-95. Assunto: Apuração
da causa motivadora do pagamento por indenização dos alugueis do imóvel sito Rua
Estado de Israel, 192. Portaria de publicação: 06/08/2013. Relatório final em análise pela
Procuradoria.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

87

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.037288/2011-10. Assunto: Furtos de Equipamentos.
Portaria de publicação: 13/07/2012. Arquivado.

•

Processo Administrativo Disciplinar 23089.000075/2012-13: Assunto: Faltas sem justificativas. Portaria de publicação: 29/05/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.000223/2012-91. Assunto: Análise do Memorial
Descritivo referente a reformas e melhorias de Infraestrutura do Edifício José Ribeiro
do Valle (INFAR). Portaria de publicação: 05/03/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo Nº 23089.000232/2012-82. Assunto: Medidas administrativas para apurar
fatos ref. Ao item 2 do relatório de inspeção sanitária. Elaborado pela Coordenação de
Vigilância, –– Ligado a Secretaria Município de São Paulo, no setor de Autópsia, Depto
de Patologia – EPM- UNIFESP. Portaria de publicação: 17/06/2013. Relatório final em
análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000471/2012-32. Assunto: Furtos de Equipamentos
Campus São Paulo. Portaria de publicação: 12/09/2013. Relatório final em análise pela
autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000629/2012-74. Assunto: Prestação de contas do
processo 23089.001662/2009-16. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000630/2012-07. Assunto: Possíveis irregularidades
no processo nº 23089.003006/2010-91. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000832/2012-41. Assunto: Auditoria- Denasus, RA
4221, Ministério Público. Portaria de publicação: 09/10/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.001011/2012-21. Assunto: Possíveis irregularidades
ocorridas no pagamento de nota fiscal do processo nº 23089.025170/2011-31. Portaria de
publicação: 04/10/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001022/2012-10. I Possíveis irregularidades ocorridas
no pagamento de nota fiscal do processo 23089.010310/2011-76. Portaria de publicação:
18/09/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001114/2012-91. Assunto: Ausência de Licitação para
contratação de serviços de limpeza - Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda.
Portaria de publicação: 07/11/2012. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.001120/2012-49. Assunto: Aquisição de material
hospitalar sem a realização do devido processo licitatório e sem respaldo contratual.
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Empresa Alcon Laboratórios do Brasil Ltda. Portaria de publicação: 03/12/2012.
Relatório final em análise pela autoridade instauradora.
•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.001332/2012-26. Assunto: Supostas irregularidades no recebimento da gratificação por encargo de curso ou concurso. Exercício
das atividades de instrutoria. Docentes no Regime de Dedicação Exclusiva. Portaria
de publicação: 17/01/2013. Apensos os processos números 23089.001318/2012-22;
23089.001319/2012-77; 23089.001320/2012-00 e 23089.001321/2012-46. Em andamento
na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089001398/2012-16. Assunto: Extravio da Ata de Reunião nº
85 de 2006 do Conselho de Graduação da UNIFESP. Portaria de publicação: 06/08/2013.
Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015351/2012-30. Assunto: Furto de Equipamento -.
Portaria de publicação: 11/09/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015352/2012-84. Assunto: Furto de Equipamento.
Portaria de publicação: 11/09/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.015279/2012-41. Assunto: Furto de Equipamento.
Portaria de publicação: 19/09/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.020001/2012-95. Assunto: Contratação e licitação25/10/2013 de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de
bombeiro civil, posto 24 horas. Portaria de publicação: 25/10/2013. Em andamento na
CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.020290/2012-22. Assunto: Prestação de Serviços de
preparação e Distribuição de Refeições UNIFESP- Campus Diadema. Portaria de publicação: 25/10/2013 Em andamento na CPP.
Processo de Sindicância Nº. 23089.020336/2012-11. Assunto: Ocorrência DisciplinarCampus Diadema. Portaria de publicação: 11/09/2013. Relatório final em análise pela
autoridade instauradora.

•

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.020371/2012-22 Assunto: Supostas irregularidades
quanto á conduta referente a consistências com o ponto. Portaria de publicação:
30/11/2012. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.020401/2012-09. Assunto: Comportamento Disciplinar: acusação a docentes/comissão de banca de Diadema. Portaria de publicação:
16/07/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.
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•

Processo de Sindicância Nº 23089.036833/2012-23. Assunto: Denúncia de assédio moral
na disciplina de Microbiologia. Portaria de publicação: 15/08/2012. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089. 037369/2012-92. Assunto: Supressão da árvore do
imóvel da Rua Leandro Dupret, 166. Notificação da prefeitura. Portaria de publicação:
12/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089. 037400/2012-95. Assunto: Furto de Equipamento.
Portaria de publicação: 12/09/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000040/2013-57. Assunto: Apuração de responsabilidade por assumir dívida pública sem a devida autorização da autoridade competente.
Portaria de publicação: 07/02/2013. Arquivado.

•

Processo Nº 23089.000475/2013-00. Assunto: Apuração de Duplo Vínculo de Servidores
Efetivos que também são funcionários da SPDM. Portaria de publicação: 16/07/2013. Em
andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000529/2013-29. Assunto: Denuncia- Secretaria de
Política para as mulheres- Questionamento com relação ao atendimento. Portaria de
publicação: 17/06/2013. Arquivado.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.00 569/2013-71. Assunto: Apuração de responsabilidade por contratação de empresa inabilitada apontada no processo 23089.002722/201051. Portaria de publicação: 08/10/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000567/2013-81. Assunto: Supostas irregularidades
na renovação contratual referente à prestação de serviço cujo objeto é a contratação de
recepcionistas. 28/6/2013. Portaria de publicação: 16/07/2013. Relatório final em análise
pela Procuradoria.
Processo de Sindicância nº 23089.000571/2013-40. Assunto: Suposta assinatura indevida
em protocolo de entrega de certificado. Portaria de publicação: 17/06/2013. Arquivado.

•

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000629/2013-55. Assunto:
Apurar responsabilidade da Comissão de Sindicância com tempo excessivo (27 meses) sem parecer conclusivo. Processos de Sindicância 23089.003590/2010-85 e apensos: 23089001701/2010-19;
23089.003026/2010-62 e 23089.003587/2010-61. Portaria de publicação: 27/06/2013.
Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.000707/2013-11. Assunto: Denuncia ocorrida no
centro cirúrgico da Casa da Mão. Denunciante: Érica Rodrigues da Silva. Data de Protocolo: 01/07/2013. Portaria de publicação: 15/07/2013. Arquivado.
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•

Processo de Sindicância Nº 23089.00763/2013-56. Assunto: Roubo Campus Santo Amaro.
Portaria de publicação: 24/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.00765/2013-45. Assunto: Prática reiterada de participação da UNIFESP como convenente m termos firmados com entes governamentais para gestão de saúde pela SPDM, sem finalidade acadêmica, sem tramitar pelo
SIAFI, sem controle e fiscalização por parte da Universidade. Portaria de publicação:
06/08/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.000913/2012-41. Assunto: Direcionamento de
pacientes atendidos em consultório particular para o Hospital São Paulo. Portaria de
publicação: 07/11/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.001008/2013-99. Assunto: Apurar suposta violação
do regime de dedicação exclusiva. Portaria de publicação: 22/11/2013. Em andamento
na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.001067/2013-67 Assunto: Apuração de responsabilidade por fatos ocorridos na sala de enfermagem da Escola Paulistinha de Educação.
Portaria de publicação: 13/11/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº: 23089.001068/2013-10 Assunto: Queixa do Laboratório
Bayer (e anteriormente de outros laboratórios) quanto à suposta cobrança de patrocínio
para permitir a entrada dos representantes e fornecedores de amostras de produtos e
informações Portaria de publicação: 18/11/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015003/2013-43. Assunto: Furto de Equipamento - SR/
DPF/SP 08500.087417/2012-91; Boletim de Ocorrência nº 5932/2012 Projetor Multimídia
- Patrimônio 99104 - Campus Guarulhos. Portaria de publicação: 11/09/2013. Relatório
final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015068/2013-99. Assunto: Furto de Computador.
Portaria de publicação: 05/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015129/2013-18. Assunto: Ocorrências funcionais no
Departamento de História da Arte - Campus Guarulhos. Assédio moral. Portaria de
publicação: 17/06/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.015355/2013-07. Assunto: Furto de Equipamentos.
Portaria de publicação: 11/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.030085/2012-75. Assunto: Apuração referente ao desaparecimento de Computadores HP i5. Portaria de publicação: 02/09/2013. Em andamento na CPP.
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•

Processo de Sindicância Nº 23089.030097/2013-81. Assunto: Apuração de fatos relacionados ao desaparecimento de celulares no Campus Osasco. Portaria de publicação:
05/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº. 23089.035816/2013-50. Assunto: Furto de notebook no Departamento de Dermatologia. Portaria de publicação: 24/09/2013. Em andamento na CPP.

•
•

Processo de Sindicância Nº 23089.036387/2013-38. Assunto: Furto de Equipamento: Notebook Pavilion DV5 - 120BR série BRG940F165 da UAB- patrimônio nº 101.257. Portaria de
publicação: 12/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.036515/2013-43. Assunto: Furto de Equipamentos.
Portaria de publicação: 12/09/2013. Relatório final em análise pela autoridade instauradora.

•

Processo de Sindicância Nº 23089.036931/2013-41: Assunto: Uso indevido do informativo
da intranet. Portaria de publicação: 30/09/2013. Em andamento na CPP.

•

Processo de Sindicância Nº 23089038080/2012-91. Assunto: Furto de Microcomputador
Dell. Adquirido com verba FAPESP processo nº 10515/2008 sem patrimônio. Data de
Protocolo: 22/05/2013. Portaria de publicação: 12/09/2013. Relatório final em análise
pela autoridade instauradora.

•

Processo Administrativo Disciplinar Nº 23089.045103/2013-02. Assunto: Ocorrência
disciplinar Ausência do setor de Neurocirurgia – HSP. Portaria de publicação: 07/06/2013.
Em análise pela autoridade instauradora.
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Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE
15/05/2013.
4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.
4.1 Execução das despesas
1.1.1 Programação UG 153031 - UNIFESP
Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas – UG 153031 - UNIFESP
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Análise Crítica - Quadro A.4.1.1 UG 153031 - UNIFESP
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
A variação de 10,29% na dotação do grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais é proveniente do aumento do quadro de servidores (técnicos administrativos e docentes), reajustes
salariais a partir de março de 2013 para servidores ativos e inativos, e progressões por mérito
profissional em 2013, que elevaram os vencimentos básicos dos servidores contemplados.
Os créditos cancelados de R$ 193.517,00 referem-se a despesas com Precatórios (pagamentos
de indenizações referentes a processos judiciais contra o Estado), que ingressaram na Universidade no início do ano e foram transferidos automaticamente para o Tribunal Federal Regional
da 3ª região, que realizou a execução orçamentária e financeira do recurso.
Outras Despesas Correntes
A maior parte dos recursos deste grupo de despesas é destinada aos gastos com manutenção
da Universidade, tais como energia elétrica, água e esgoto, telefonia, limpeza e vigilância, material de consumo (materiais de uso não duradouro como papel sulfite, canetas, lápis, material de
limpeza, materiais de laboratório como vidrarias, reagentes, etc), bolsas de estudos, diárias,
passagens e outros.
Também apresentam participações expressivas neste grupo os benefícios aos servidores e
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dependentes (auxílios creche, transporte, alimentação e assistência à saúde), e a Ação Assistência ao Estudante de Ensino Superior.
Conforme o quadro A.4.1.1, os créditos suplementares (acréscimos a dotações inicialmente
consignadas na Lei Orçamentária Anual) somaram R$ 19.357.165,00 em 2013. Estes créditos
foram provenientes de:
-Remanejamento (transferência) de R$ 4.572.959,00 do grupo inversões financeiras (aquisição de imóveis) para despesas correntes.
- Reprogramação de créditos provenientes da Lei Orçamentária Anual (LOA) não utilizados
no exercício anterior (R$ 9.409.150,00), dos quais R$ 2.000.000,00 que inicialmente ingressaram como inversões financeiras foram remanejados para despesas correntes;
- Superávit financeiro (recursos próprios não utilizados no ano de 2012) de R$ 3.592.000,00;
- Reforço da dotação de recursos próprios (R$ 896.765,00) devido à previsão de aumento da
arrecadação das taxas de inscrições em concurso para docentes e técnicos administrativos;
-Remanejamento (transferência) de R$ 886.291,00, dos quais R$ 300.000,00 do grupo investimentos para despesas correntes e R$ 586.291,00 entre ações orçamentárias pertencentes ao
grupo despesas correntes.
No primeiro caso, o remanejamento atendeu à necessidade de adequação do recurso a alterações em um Projeto contemplado com verba de Emenda Parlamentar.

Já o remanejamento entre ações orçamentárias (R$ 586.291,00) possibilitou a execução
das despesas de manutenção mais urgentes da Instituição.

O cancelamento de R$ 8.702.429,00 é referente à anulação de créditos para benefícios que
não foram utilizados em 2013 (R$ 8.116.138,00), e à transferência de R$ 586.291,00 entre ações
orçamentárias citada anteriormente: as transferências de recursos (entre ações, grupos de
despesas ou outros) só podem ocorrer mediante cancelamento da dotação que terá seu valor
reduzido, para posterior transferência, em igual valor, para a estrutura orçamentária que se
pretenda suplementar.
O Quadro A.4.1.1 mostra ainda um aumento de 13,68% dos recursos classificados como
outras despesas correntes entre os dois exercícios. Em valores nominais, o acréscimo foi de R$
13.899.970,00, conforme demonstrado a seguir:
- Elevação de 12% dos recursos destinados à manutenção da Universidade, que passaram de
R$ 63.473.667,00 em 2012 para R$ 71.122.633,00 em 2013;
- Crescimento de 14,5% das dotações relativas a pagamentos de benefícios aos servidores e
dependentes (auxílios creche, alimentação, transporte e assistência à saúde), de R$ 20.442.993,00
em 2012 para R$ 23.403.703,00 em 2013 devido a novos ingressos de servidores;
- Política de expansão dos programas de assistência aos estudantes, com aumento de 77,7%
(R$ 3.301.433,00 para R$ 5.865.137,00 entre 2012 e 2013);
- Aumento de 305% dos recursos destinados à Ação 20RJ – Apoio à Capacitação e Formação
Continuada de Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica
(Projetos SEB/SECADI) – de R$ 219.410,00 para R$ 889.320,00;
- Maior valor destinado ao Programa de Extensão Universitária (Proext), que recebeu 18,6% a
mais de recursos ( R$ 304.696,00 em 2012 e 361.376,00 em 2013).
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Despesas de capital
As despesas de capital representam o grupo investimentos (aquisição de materiais permanentes, como móveis e computadores e realização de obras) e o grupo inversões financeiras (
geralmente relacionadas à aquisição de imóveis).
Em relação ao grupo de despesas Investimentos, que apresentou variação negativa de
24,86%, é necessário salientar que a dotação do exercício de 2012 (R$ 66.872.668,00) foi distorcida pela contabilização de um crédito extraordinário de R$ 14.937.730,00, que não foi efetivamente liberado para execução naquele ano. Sem a inclusão deste crédito, a dotação de investimento efetivamente recebida pela Unifesp em 2012 foi de R$ 51.934.938,00 (R$ 66.872.668,00
– R$ 14.937.730,00).
Desta forma, a dotação de Investimentos em 2013 (R$ 50.247.481,00) apresentou um recuo de
3,25% na comparação com o exercício anterior (R$ 51.934.938,00).
O grupo inversões financeiras passou pelo mesmo processo descrito acima. Assim, da
dotação referente ao exercício de 2012 (R$ 6.898.417,00) deve ser deduzido um crédito extraordinário de R$ 3.333.333,00, resultando em uma dotação efetiva de R$ 3.565.084,00 (R$ 6.898.417,00
– R$ 3.333.333,00). Neste caso,a variação negativa de 21,33% passa a um aumento de 52%.
Os créditos extraordinários de R$ 14.937.730,00 para investimento e de R$ 3.333.333,00 para
inversões financeiras em 2013 correspondem ao reenvio dos créditos citados acima, que foram
disponibilizados no início do ano para contornar o atraso na aprovação da Lei Orçamentária
Anual, que impede a liberação de recursos para despesas de capital.
Os valores destes créditos foram posteriormente deduzidos das dotações de investimento
e inversões financeiras de 2013, ocasionando um reflexo no montante de créditos cancelados,
que atingiu o valor de R$ 15.237.730,00 para investimentos e R$ 9.906.292,00 para inversões
financeiras.
Além dos cancelamentos referentes aos créditos extraordinários, houve ainda anulações
necessárias à realização de remanejamentos de recursos de investimentos (R$ 300.000,00) e
inversões financeiras (R$ 6.572.959,00) para despesas correntes.
O crédito suplementar de R$ 1.664.293,00 é proveniente de reprogramação de recursos não
utilizados no exercício anterior.
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4.1.1.1 Programação UG 152477 HU
Quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas – UG 152477 HU

Fonte : Siafi Gerencial – Coord. Finanças

Análise Crítica - Quadro A.4.1.1 UG 152477 - HU
O quadro A.4.1.1 – Programação de Despesas, demonstra a dotação orçamentária dos
créditos originários consignados na Lei Orçamentária Anual 2013 para a Unidade Orçamentária Hospital Universitário da UNIFESP.
- Os campos Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, apresentam o montante
dos créditos na abertura do exercício financeiro de 2013 e os créditos suplementares disponibilizados no seu decurso.
Inicialmente a dotação orçamentária 2013 perfazia R$ 151.814.140,00 ( Cento e Cinquenta
e Um Milhões, Oitocentos e Quatorze Mil e Cento e Quarenta Reais ), sendo sua composição :
•
6,99% correspondente ao grupo de despesa Outras Despesas Correntes, que em suma
representam as ações assistenciais pagas aos servidores em Folha de Pagamento, como
Assistência Pré Escolar, Assistência Médica e Odontológica, Auxilio Transporte e Auxilio
Alimentação.
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•

93,01% correspondente ao grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, que são destinadas ao pagamento de Salários e Encargos Previdenciários.
- No que refere-se ao aporte de créditos suplementares para atender ao pagamento da Folha
de Pessoal da Unidade Orçamentária Hospital Universitário da UNIFESP, podemos aferir mais
R$ 22.315.958,00 ( Vinte e Dois Milhões, Trezentos e Quinze Mil, novecentos e Cinquenta e Oito
Reais ), sendo 14,02% para Benefícios Assistenciais e 85,98% para Pessoal e Encargos Previdenciários.
- Em relação ao campo créditos cancelados, ao final do exercício financeiro de 2013, a SPO/
MEC procedeu ao cancelamento de valores da ação 20TP – Pagamento de Pessoal Ativo e da
ação 2004 em seu plano orçamentário 02 – Exames Médicos Periódicos, com a anuência da
Unidade Orçamentária Hospital Universitário, visto que os créditos até então consignados se
faziam suficientes para atender a demanda da Unidade.
- A dotação final para Pessoal e Encargos em relação a inicial, apresentou um acréscimo de
11,41%, ao passo que para o grupo Outras Despesas Correntes, houve acréscimo de 22,03%.
- Quando analisamos a dotação final de 2013 contra a de 2012, para Pessoal e Encargos Sociais,
observa-se um acréscimo de 8,37%, ao passo que para o grupo Outras Despesas Correntes, houve
redução de 6,84%.
- Na análise dos Grupos de Despesas Capital, observamos na abertura do exercício para o
grupo Investimentos , um montante de R$ 2.150.000,00 ( Dois Milhões e Cento e Cinquenta Mil
Reais ), originário de emendas parlamentares, conforme abaixo:
Emenda nº 14100013 – R$ 300.000,00
Emenda nº 18080017 – R$ 600.000,00
Emenda nº 36110006 – R$ 1.000.000,00
Emenda nº 36110012 – R$ 250.000,00
- A dotação suplementar de R$ 6.120.536,00 deu-se em razão ter ocorrido uma reprogramação de crédito, uma vez que no exercício financeiro de 2012 não houve a execução do crédito
na integra, sendo possível seu regresso por configurar um superávit financeiro do exercício
anterior.
- Quando analisamos a dotação final de 2013 contra a de 2012, para o grupo Investimentos,
observa-se uma redução de 20,11%.
Considerando que 2012 marcou o primeiro ano de funcionamento da estrutura Unidade
Gestora do Hospital Universitário da UNIFESP, momento em que não se tinha configurado
ainda a sua estrutura funcional de forma clara, ficou evidenciado que no decurso do exercício
financeiro de 2013, a Unidade trabalhou para melhoria de seus processos internos e que estaremos em processo contínuo, engajados no objetivo de elevar a qualidade dos serviços ofertados à sociedade com responsabilidade e maior efetividade.
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4.1.2 Movimentação de Créditos Internos e Externos
Quadro A.4.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa UG 153031 UNIFESP

Quadro A.4.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa UG 153031 - UNIFSP
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4.1.2.2 Análise crítica da realização da Movimentação Orçamentária Externa
DESCENTRALIZAÇÕES
A Movimentação Orçamentária Externa é composta por valores concedidos e recebidos.
Os valores concedidos são relativos às despesas com Pessoal e Encargos Sociais para cumprimento de sentença judicial transitada em julgado (precatórios) decidida pela União, Autarquias
e Fundações Públicas; e também Outras Despesas Correntes para arcar com despesas efetuadas
com Bancas Examinadoras.
Dentre os valores recebidos temos diversos créditos provenientes de descentralizações
que são transferências financeiras entre órgãos da administração pública federal de recursos
oriundos do orçamento fiscal e da seguridade social da União visando à execução de programa
de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade e evento de interesse recíproco, em
regime de mútua cooperação.
Estas transferências são formalizadas através de Termos de Cooperação e, no ano de 2013
a UNIFESP teve como parceiros diversos órgãos, tais como: FINEP/FNDCT, SPO/MEC, CAPES,
FNDE, Ministério da Justiça/Fundo Nacional Antidrogas, Fundo Nacional de Saúde/MS, Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, EBSERV e outras IFES.
As verbas captadas proporcionam suporte adicional às atividades de ensino, pesquisa e
extensão que são a prioridade da Universidade, através do apoio à modernização e ampliação
da infraestrutura física com a construção e aquisição de diversos equipamentos, manutenção
do Hospital Universitário, apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores,
profissionais, funcionários e gestores para a educação básica através do Sistema da UAB –
Universidade Aberta Brasil, visando atender uma demanda de formação especializada para
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profissionais que atuam nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos, disseminando o
conhecimento de alto nível para um maior número de profissionais.
MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS
Foram firmadas diversas parcerias com o Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde
dentre as quais podemos destacar:
- recursos que somam R$ 11.445.922,22 para projetos com os objetivos de: dar apoio ao “Curso
sobre especialização em saúde da família do UNA-SUS” para formação de profissionais de nível
superior integrantes das equipes de saúde da família com formação em enfermagem, medicina e odontologia; fomentar o desenvolvimento de metodologias e tecnologias educacionais;
promoção de reorientação da formação profissional em saúde Pró-Saúde, Pet-Saúde e Pró Residência Médica.
- Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF no valor de R$
18.191.758,22, além de recursos no montante de R$ 9.847.469,46 referente ao MAC – Assistência
de Média a Alta Complexidade, com a finalidade de promover a manutenção e reestruturação
do Hospital Universitário, possibilitando a melhoria na qualidade do ensino e pesquisa desenvolvidos pelas Instituições Federais de Ensino Superior, além de garantir os procedimentos
necessários para a prestação de assistência à comunidade através do SUS.
- Foram disponibilizados recursos para treinamento de serviços de atendimento à violência
sexual e interrupção da gestação em hospitais Universitários no valor de R$ 1.575.700,00.
- Diversos Termos de Cooperação que somam R$ 2.537.596,34 com objetivos mútuos de
estudos e pesquisas com a finalidade de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação do
complexo da saúde/inovação.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERV
Foram liberados recursos para investimentos para atender a rede estruturada e sistema de
ar condicionado do complexo hospitalar e para aquisição de equipamentos de videocirurgia,
somando R$ 10.881.887,07.
MINISTÉRIO DA ECUCAÇÃO / SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SPO
/ FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
O Ministério da Educação - MEC efetuou diversas descentralizações de crédito através da
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO com as seguintes finalidades:
Para atender ao Programa de Residência Médica foi liberado o valor de R$ 37.409.125,59 para
pagamento de bolsas de residência médica proporcionando um treinamento em serviço sob a
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.
O valor de R$ 9.230.749,76 atendeu o Programa de Residência Multiprofissional que é
oferecido pela UNIFESP nos Campi São Paulo e Baixada Santista e poderá ser constituído pela
articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
A SPO descentralizou o valor de R$ 8.000.000,00 para manutenção de todos os Campi da
UNIFESP garantindo a continuidade de suas atividades.
O FNDE descentralizou recursos para atendimento ao Programa Nacional de Merenda
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Escolar o valor de R$ 12.334,30; Programa Nacional de Alimentação escolar R$ 1.079.245,00;
Programa Mais Educação R$ 2.095.674,49; e Projeto Uniafro – Feira Literária R$ 200.380,00,
visando o atendimento das necessidades de populações específicas.
Emenda de Bancada aprovada na Lei Orçamentária Anual para a Universidade Federal de
São Carlos – UFSCar que descentraliza parte para a UNIFESP, sendo que no exercício de 2013
o valor foi de R$ 10.000.000,00 utilizados para obras nos Campi de Guarulhos e São José dos
Campos.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS-FUNAD
O Ministério da Justiça através do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD descentralizou
recursos no valor de R$ 9.540.479,05 para a continuidade do desenvolvimento dos projetos Fé
na Prevenção que consiste na prevenção do uso de drogas em instituições religiosas e movimentos afins através da distribuição de material didático elaborado na UNIFESP, entre outras
atividades e SUPERA caracterizado por curso on-line dirigido para profissionais da saúde com
o objetivo de detectar o uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas com encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e acompanhamento. Para o Centro Regional de
Referência – CRR/UNIFESP foram repassados recursos no valor de R$ 565.850,15.
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES
A CAPES liberou o valor de R$ 2.734.188,84 para financiamento do Programa de Apoio à
Pós-Graduação – PROAP com o objetivo de proporcionar melhores condições para a formação
de recursos humanos, a produção e o aprofundamento do conhecimento nos cursos de pósgraduação stricto sensu, ministrados pelas instituições de Ensino Superior – IES, observando
os seguintes aspectos:
I – Apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação, voltadas para o seu
desenvolvimento acadêmico, de modo a oferecer uma formação cada vez mais qualificada e
diversificada aos estudantes de pós-graduação;
II – Utilização dos recursos disponíveis à titulação de mestres e doutores em número suficiente para atender às principais demandas em nível nacional e em tempo adequado;
III – Acesso aos recursos direcionados ao custeio das atividades acadêmicas e de pesquisa
dos programas de pós-graduação relacionados aos estudos de dissertação e tese dos estudantes
de pós-graduação e à manutenção e desenvolvimento desses programas; e
IV – Apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de planejamento, definição e execução da Política Institucional de pós-graduação e a articulação da participação das Instituições de Ensino
Superior Públicas no PROAP.
Para apoio à capacitação e formação inicial e continuada de professores, profissionais,
funcionários e gestores para a educação básica na modalidade de educação à distância através
do projeto da UAB - Universidade Aberta Brasil recursos na importância de R$ 1.756,82.
CAPES PRÓ-EQUIPAMENTO no valor de R$ 2.067.550,02 para aquisição de equipamentos
destinados aos laboratórios de pesquisa com o objetivo de suprir a necessidade de equipamentos
destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de
pós-graduação em todas as áreas do conhecimento das Instituições Federais de Ensino SuperiorIFES.
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Dentre as descentralizações recebidas da FINEP, para apoiar projetos para melhoria da
infraestrutura científica e tecnológica institucional, a UNIFESP empenhou R$ 3.422.582,04.
Estes recursos, distribuídos pelos diversos Campi, contribuem para o desenvolvimento de
importantes pesquisas através da estruturação das plataformas multiusuárias, proporcionando grande avanço científico, tecnológico e produção de conhecimento de elevado nível na
UNIFESP e consequentemente aprimorando o ensino público e a prestação de serviços à população.
SECRETARIA DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL
Propiciou o apoio ao projeto “Núcleo de formação sócio cultural na Zona Leste de São Paulo”
com recursos no valor de R$ 439.342,34, visando o desenvolvimento cultural na região.
DESCENTRALIZAÇÕES DE DIVERSAS IFES
Recebemos descentralizações para pagamentos referentes a participação de docentes em
bancas examinadoras das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Espírito Santo e Alfenas, somando R$ 15.483,73.

4.1.3 Realização da Despesa
4.1.3.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários –
Total – UG 153031 - UNIFESP
Quadro A.4.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - UG 153031 UNIFESP
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4.1.3.1 Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - UG 152477 HU

Fonte : Siafi Gerencial – Coord. Finanças
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Análise Crítica UG 152477 HU
O Quadro A.4.1.3.1 - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários,
demonstra as despesas liquidadas e pagas, comparativamente nos exercícios financeiros de
2012 e 2013.
- O exercício financeiro de 2012 foi o primeiro ano de funcionamento da Unidade Orçamentária Hospital Universitário da UNIFESP, sendo que o quadro demonstra para o exercício financeiro mencionado, apenas a execução da despesa com a modalidade Pagamento de Pessoal.
- No exercício financeiro de 2013, observa-se um acréscimo de 8,30% da execução da despesa
com a modalidade de Pagamento de Pessoal, sendo que houve também a execução de R$
19.638,41 na modalidade de contratação – Contratações Diretas/ Inexigibilidade, para complementar despesas com serviços de gás encanado e R$ 1.239.006,56 na modalidade de contratação
– Licitação/ Pregão , para complementar a aquisição de suprimentos hospitalares e analisadores
de segurança elétrica e gases. Resaltando que não ocorrera o pagamento do correspondente
volume liquidado para a modalidade pregão, visto que as ações se deram já no final do exercício
financeiro 2013, de tal forma que o saldo não pago foi inscrito em Restos a Pagar Processados
para pagamento no exercício subsequente.
- Analisando o Total acumulado para a Despesa Liquidada, verifica-se um acréscimo de
9,10%, e para a Despesa Paga um acréscimo de 8,87%, em relação a 2012.

4.1.3.2 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários –
Executados Diretamente pela UJ – UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica somente possuímos uma unidade Jurisdicionada.
4.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Total
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Análise crítica - Quadro A.4.1.3.3 – UG 153031 - UNIFESP
A elevação das despesas no Grupo Despesas de Pessoal entre os exercícios de 2012 e 2013 é
explicada pelos seguintes fatores:
- Aumento de 10,7% na rubrica vencimentos e Vantagens Fixas, devido ao ingresso de 359
novos servidores (técnicos administrativos e docentes), reajuste de 5% para todos os servidores
a partir de março de 2013 e progressão por mérito profissional a 1.094 servidores, o que elevou
seus vencimentos básicos;
- Crescimento de 25% nos valores referentes a aposentadorias e pensões em decorrência da
concessão de 158 aposentadorias em 2013, bem como ao reajuste de 5% aos aposentados, a
partir do mês de março;
- Aumento de 13% em obrigações patronais, como reflexo das contratações e reajustes salariais apontados anteriormente.
O quadro A.4.1.3.3 mostra ainda uma aparente elevação de 67,4% das despesas com locação
de mão-de-obra (que incluem a prestação de serviços como limpeza e vigilância), de R$
15.019.087,95 em 2012 para R$ 25.145.992,91 em 2013.
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Para analisar melhor esta situação, é necessário observar que os quadros do relatório estão
estruturados de acordo com a origem do crédito:
- Créditos originários: créditos iniciais recebidos diretamente da Lei Orçamentária Anual
(LOA) e/ou créditos adicionais à LOA ( suplementares, especiais ou extraordinários)
- Créditos recebidos por movimentação interna e externa: créditos provenientes de convênios e termos de cooperação, como Capes, Finep, FNDE e Sesu) (movimentação externa), bem
como transferências de recursos no âmbito da Instituição (movimentação interna)- no caso da
Unifesp, as transferências entre a Universidade e o Hospital Universitário.
O quadro em questão diz respeito apenas à despesa executada com créditos originários.
No entanto, os gastos de manutenção da Universidade geralmente são complementados com
recursos provenientes de movimentação externa (Termos de Cooperação firmados com o MEC/
Sesu) - que são objeto de análise do quadro A.4.1.2.2.
Considerando-se a composição dos dois tipos de crédito, o gasto efetivo na rubrica locação
de mão-de-obra foi de R$ 28.407.824,00 em 2012, sendo R$ 15.019.087,95 oriundos de créditos
originários, mais R$ 13.388.736,54 recebidos por movimentação externa (Termos de Cooperação
MEC/Sesu).
Já no exercício de 2013, o gasto efetivo na mesma rubrica foi de R$ 29.797.852,20, dos quais
R$ 25.145.992,91 provenientes de créditos originários, e somente R$ 4.651.859,29 de Termos de
Cooperação do MEC/Sesu.
Assim, o aumento efetivo dos gastos com a rubrica em questão, entre os anos de 2012 e 2013,
foi de 4,9%, que é justificado pelo processo de expansão da Universidade, com a instalação de
novas unidades de ensino e abertura de cursos.
No mesmo sentido evoluíram as despesas de capital: os gastos referentes a investimentos
(obras e instalações) passaram de R$ 27.862.367,22 em 2012, para R$ 35.669.127,51 em 2013
(+28%), devido às obras dos campi São José dos Campos e Guarulhos. Em contrapartida, a
rubrica Equipamentos e Material Permanente (despesas com a compra de móveis, computadores, entre outros) recuaram 43% - de R$ 19.287.315,73 para R$ 10.972.331,29 -, em decorrência
da necessidade de priorizar a execução das obras em andamento.
No grupo Inversões financeiras (aquisição de imóveis) o acréscimo de 246,8% entre os dois
exercícios (R$ 1.565.083,83 em 2012 para R$ 5.427.040,45 em 2013) deveu-se à desapropriação do
imóvel onde atualmente funciona o Centro de Desenvolvimento de Ensino Superior em Saúde
(CEDESS), no valor de R$ 3.427.040,045, e à aquisição de um novo prédio para o campus São
José dos Campos (R$ 2.000.0000,00).
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Quadro A.4.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – TOTAL – UG
152477 HU

Fonte : Siafi Gerencial – Coord.Finanças

Análise crítica - Quadro A.4.1.3.3.1 - UG 152477 HU
O Quadro A.4.1.3.3 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários –
TOTAL, demonstra os grupos de despesas e os 3 elementos de despesas de maior volume empenhado em ordem decrescente e a soma de todos os demais elementos na quarta linha de cada
grupo.
- Para o item Despesas Correntes, inicialmente na abordagem do grupo Despesas de Pessoal,
observamos que os itens de informação, Despesas empenhada, liquidada, RP não Processados
e Valores Pagos, apresentam a relação de análise temporal, ou seja, do exercício financeiro de
2012 para 2013.
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Os valores descritos para os 3 elementos de maior volume empenhado em ambos os exercícios financeiros, mantém uma uniformidade em relação aos itens Despesa Liquidada e Valores
Pagos, ao passo que no item RP não Processados, não há menção de valores, visto que a norma
contábil veda a inscrição de valores do grupo de Despesa de Pessoal em Restos a Pagar.
Analisando a evolução da despesa horizontalmente, de 2012 para 2013, pode-se aferir
conforme segue abaixo:
•
Houve um acréscimo de 7,63% para o elemento de despesa Vencimentos e Vantagens
Fixas – Pessoal Civil;
•
Houve um acréscimo de 11,29% para o elemento de despesa Obrigações Patronais;
•
Houve uma redução de -3,16% para o elemento de despesa Outras Despesas VariáveisPessoal Civil;
•
Houve um acréscimo de 12,43% para Demais Elementos do Grupo.
Diante dos indicadores apresentados acima cabe ressaltar que o elemento Outras Despesas
Variáveis- Pessoal Civil, é o único que apresenta uma redução, visto que tal elemento é impactado diretamente pelo APH – Adicional por Plantão Hospitalar, assim sendo, podemos entender
que houve uma redução no volume pago de APH no âmbito do Hospital Universitário.
- O grupo de despesas Outras Despesas Correntes, apresenta os elementos de despesas Auxilio
Alimentação e Auxilio Transporte, que são pagas diretamente no contra-cheque do servidor, e
mantém uma uniformidade em relação aos itens Despesa Liquidada e Valores Pagos, ao passo
que no item RP não Processados, não há menção de valores, visto que a norma contábil veda
a inscrição de valores destes elementos em Restos a Pagar. Ainda consta o elemento de despesa
Material de Consumo, onde não há uma uniformidade de valores,sendo que em 2012 houve
empenho de R$ 679.970,00 e o valor fora inscrito em Restos a Pagar não Processados para ser
executado em exercício futuro.
Analisando a evolução da despesa empenhada horizontalmente, de 2012 para 2013, pode-se
aferir conforme segue abaixo:
•
Houve um acréscimo de 23,34% para o elemento de despesa Auxilio Alimentação;
•
Houve um acréscimo de 9,17% para o elemento de despesa Auxilio Transporte;
•
Houve um acréscimo de 228,36% para o elemento de despesa Material de Consumo;
•
Houve um acréscimo de 13,74% para Demais Elementos do Grupo
- O volume liquidado em 2013, para o elemento de despesas material de consumo, atingiu
apenas 50,91% do total empenhado, visto que os empenhos foram emitidos já no limiar do
prazo final para execução do orçamento.
- O volume pago em 2013, para o elemento de despesas material de consumo, atingiu 77,53%
do volume liquidado, sendo a diferença não paga, inscrito em Restos a Pagar Processados.
- Para o item Despesas de Capital , o grupo de despesas Investimentos demonstra que em 2012
houve empenho de R$ 3.673.963,05 com a aquisição de mobiliários, equipamentos energéticos
e hospitalares, sendo inscrito em Restos a Pagar não Processados para execução em exercício
futuro. Observamos um aumento da ordem de 118,10% no valor empenhado em 2013, sendo que
fora liquidado apenas 1,26% do montante empenhado, já que os empenhos foram emitidos já no
final do exercício financeiro de 2013, sendo inscrito em Restos a Pagar não Processados 98,74%
para execução em exercício futuro.
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4.1.3.4 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários –
Valores executados Diretamente pela UJ – UG 153031 - UNIFESP
Não se aplica somente possuímos uma unidade Jurisdicionada.

4.1.3.5 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de
Movimentação
Quadro A.4.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação – UG
153031 - UNIFESP
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4.1.3.6 Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de
Movimentação – UG 153031 – UNIFESP
Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação – UG
153031 – UNIFESP
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4.1.3.7 Análise crítica da Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa –
Crédito de Movimentação – UG 153031 - UNIFESP
DESCENTRALIZAÇÕES
Análise crítica da execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação.
Quadro A.4.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação.
As despesas apuradas referem-se às Unidades Orçamentárias 26262 – Universidade Federal
de São Paulo e 26445 – Hospital Universitário da UNIFESP.
Outras despesas correntes
1º Elemento de despesa – 39 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
2º Elemento de despesa – 48 Outros Auxílios Financeiros
3º Elemento de despesa – 30 Material de Consumo
Em relação às descentralizações podemos notar um maior volume de movimentação no
elemento “39” em razão de recursos destinados à manutenção do Hospital Universitário e financiamento de projetos de capacitação através de Curso sobre especialização em saúde da família
do UNA-SUS e prevenção do uso de drogas dirigido para profissionais da saúde com o objetivo
de detectar o uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas.
O segundo maior volume de gastos é relativo às despesas com bolsas da Residência Médica,
sofrendo um aumento em relação ao exercício de 2012 de 24,27% em razão de reajuste no valor
da bolsa.
As despesas realizadas com material de consumo são relativas às aquisições de insumos
hospitalares realizadas para atender o Hospital Universitário.
Investimentos
1º Elemento de Despesa – 51 Obras e Instalações
2º Elemento de despesa – 52 Equipamentos e Material Permanente
As descentralizações recebidas no elemento “51” Obras e Instalações proporcionaram a construção dos novos Campi da UNIFESP e melhorias na infraestrutura do Hospital Universitário.
Na movimentação do elemento “52” Equipamentos e Material Permanente notamos uma
redução percentual de 243,32% em relação ao exercício anterior, em 2013 alguns investimentos
foram adiados, aguardando o laudo técnico do Metrô a fim de viabilizar a instalação de equipamentos em razão de possível interferência no seu funcionamento. No ano anterior houve
grande investimento no Hospital Universitário com a aquisição de equipamentos, caracterizando um aumento nos investimentos do exercício de 2012.

4.2 Reconhecimento de Passivos por insuficiência de créditos ou
recursos
A Universidade Federal de São Paulo não possui passivos a serem reconhecidos por
insuficiência de créditos ou recursos.
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4.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios
anteriores UG 153031 - UNIFESP
A.4.3 Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores

Fonte: SIAFI e SIAFI Gerencial

4.3.1 Análise Crítica UG 153031 - UNIFESP
A UNIFESP tem adotado como estratégia de controle de Restos a Pagar o acompanhamento
mensal dos valores empenhados em cada exercício financeiro e sua execução orçamentária
mediante elaboração de planilhas, as quais auxiliam as áreas demandantes de contratações de
serviços e aquisições de bens na verificação das liquidações dessas despesas, visando possíveis
cancelamentos de empenhos antes da inscrição em restos a pagar. Tal medida ocasionou uma
melhora na qualidade da execução de Restos a Pagar Não Processados, visto que a cada exercício o montante inscrito tem diminuído.
Outras medidas foram adotadas pela Universidade com o objetivo de reduzir o montante
de recursos orçamentários inscritos em Restos a Pagar Não Processados, dentre as quais se
destacam: a análise dos empenhos passíveis de inscrição em Restos a Pagar em conformidade
com os dispositivos legais, em especial com a Lei Complementar nº 101/2000, o art. 36 da Lei nº
4.320/1964, o art. 76, caput, do Decreto-Lei nº 200/1967, os arts. 35, 67, 68 do Decreto nº 93.872/1986,
Decreto 6.708/2008, Lei 12.708/2012; e o cancelamento de empenhos no final de cada exercício
financeiro em observância ao Manual SIAFI Macrofunção 020317 – Restos a Pagar.
Na análise do quadro acima “Restos a Pagar Inscritos em exercícios anteriores” – Exercício
de 2013 temos:
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Restos a Pagar Processados
Do montante inscrito nesta modalidade, permanece devido a pendências com entrega de
documentação R$ 62.843,80 que correspondem a obrigações a serem pagas no decorrer de 2014.
Restos a Pagar não Processados
Em relação à modalidade de restos a pagar não processados no ano de inscrição de 2012
foram cancelados cerca de 8% do total, ou seja, R$ 8.596.219,23, permanecendo no saldo a pagar
em 31/12/2013 o montante de R$ 17.786.760,25, portanto, cerca de 17% do montante total inscrito
neste exercício, destes podemos destacar os valores vultosos que se situam na aquisição de equipamentos importados a serem utilizados no HU e que dependem de disponibilização de espaço
físico e adequação de infra-estrutura para sua instalação, aquisição de camas hospitalares para
o HU, desapropriação e aquisição de imóveis para a expansão da universidade, projeto UNASUS
– Universidade Aberta do SUS (Termo de Cooperação com o Ministério da Saúde), bem como do
projeto Supera e Fé na Prevenção (Termo de Cooperação com o Fundo Nacional Anti Drogas),
conforme segue:

4.3 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios
anteriores UG 152477 HU
Quadro A.4.3 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores UG 152477 HU

Fonte : Siafi Gerencial – Coord. Finanças
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4.3.1 Análise Crítica UG 152477 HU
O quadro A.4.3.1 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores, demonstram os valores
empenhados no orçamento de determinado ano que não foi possível realizar o estágio da liquidação e ou pagamento, ficando para execução em exercício financeiro futuro, respectivamente
em Não Processados e ou Processados.
Tendo em vista que a Unidade Orçamentária Hospital Universitário iniciou suas atividades
em 2012, não há valores inscritos no exercício financeiro de 2011.
Restos a Pagar não Processados
Em 2012, a estrutura administrativa necessária para dar consecução nos processos licitatórios de aquisições dos suprimentos hospitalares e serviços do Hospital Universitário não estava
constituída de forma plena, fato que certamente contribuiu para finalização dos primeiros
processos de compras de forma tardia no ano de 2012, resultando no elevado nível de valor
inscrito em Restos a Pagar Não Processados em 01/01/2013. Outra variável que impacta no nível
de Restos a Pagar não Processados, deve-se ao fato de que os recursos orçamentários de custeio,
que aportam na Unidade, em sua maioria são originários de descentralizações do Fundo
Nacional de Saúde, que aconteceram com maior frequência no segundo semestre do exercício
financeiro.
Do montante inscrito em 01/01/2013, tendo o ano base de inscrição 2012, podemos demonstrar a sua composição quanto a ação/projeto atividade, conforme abaixo:
•
20G8 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS, sendo 69,22% do montante originários
do Fundo Nacional de Saúde.
•
8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE, sendo 14,57% do montante originários do Fundo Nacional

de Saúde.

•

20RX - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES
FEDERAIS, sendo 6,96% do montante, originários do Ministério da Educação e

9,25% do montante, onerou a dotação orçamentária da Própria Unidade Orçamentária Hospital Universitário.
Ainda em relação ao valor do montante inscrito, a composição por elemento aponta o
seguintes indicadores :
•
Material de consumo – R$ 26.954.728,16 o que representa 57,28% do montante inscrito;
•
Serviços Pessoa Jurídica – R$ 15.667.643,34 o que representa 33,29% do montante inscrito;
•
Equipamentos e material permanente – R$ 4.436.320,05 o que representa 9,43% do
montante inscrito.
Em relação ao Pagamento de Restos a Pagar não Processados, o valor destacado no quadro
representa 61,76% do montante inscrito. Abaixo apresentamos os níveis de execução por
elemento de despesa para delinear um panorama mais detalhado, conforme segue:
•
Material de consumo – R$ 23.441.762,80 o que representa 86,97% do montante inscrito
para o elemento em questão;

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

116

•

Serviços Pessoa Jurídica – R$ 4.055.381,78 o que representa 25,88% do montante inscrito
para o elemento em questão;
•
Equipamentos e material permanente – R$ 1.564.002,05 o que representa 35,25% do
montante inscrito para o elemento em questão.
Os dados apresentados acima, evidenciam que a execução do elemento de despesa material de consumo aconteceu de forma regular ao longo do exercício financeiro, ao passo que no
elemento de despesa serviços pessoa jurídica, o mesmo não aconteceu. Tal situação é resultado
da baixa execução física de reformas das unidades de internações do Hospital Universitário,
com apenas 2,99% de execução do valor contratado que é da ordem de R$ 11.946.943,34. No que
tange ao elemento de despesa Equipamentos e material permanente, houve a necessidade de
adaptações de área física para instalação de equipamentos energéticos e atraso na entrega de
equipamentos médicos por parte da empresa contratada, o que de certa forma contribui para o
baixo nível de execução em 2013.
Na questão dos cancelamentos de Restos a Pagar não Processados, houveram inviabilidade
de adimplemento das contratações por parte de alguns fornecedores, resultando no índice de
apenas 1,41% do montante inscrito em 01/01/2013.
O Saldo a Pagar em 31/12/2013 de Restos a Pagar não Processados , representa 36,83% do
montante inscrito em 01/01/2013, ano base 2012 e abaixo segue os empenhos que impactam
mais significativamente no volume a pagar:
•
2012NE800353 30 - LUFETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA.
558.600,00
•
2012NE800310 16 - M & S CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT
7.381.021,95
•
2012NE800311 16 - M & S CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT
4.209.148,17
Restos a Pagar Processados
O quadro evidencia valor na condição de Restos a Pagar Processados, fato que ocorreu face
o órgão repassador não ter disponibilizado o limite financeiro ao final do exercício de 2012, de
tal forma que o pagamento ficou para execução no exercício financeiro de 2013.Segue abaixo
discriminação do valor apontado no quadro por credor:
•
2012NE800030 16 - A.A. DA SILVA BASTOS - ME
9.652,50
•
2012NE800032 16 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTO
18.100,00
•
2012NE800068 35 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
47.393,00
Em síntese a Unidade Orçamentária Hospital Universitário, por intermédio de sua Coordenadoria Financeira, elabora relatórios mensais com a posição atualizada dos saldos inscritos
em Restos a Pagar e transmite os dados para as áreas técnicas envolvidas, bem como seus
Gestores, para que ocorra a consecução das contratações da Unidade.
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4.4

Transferências de Recursos

4.4.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no
Exercício
Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência – UG 153031 UNIFESP

LEGENDA
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

4.4.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados
e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios
Quadro A.4.4.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios – UG
153031 - UNIFESP

Fonte: Coordenadoria de Convênios
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4.4.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos
Convênios, Termos de Cooperação e Contrato de Repasse
Quadro A.4.4.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse – UG 153031 UNIFSP
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4.4.4 Informações sobre a análise das Prestações de Contas de Convênios e de
Contratos de Repasse – UG 153031 UNIFESP
Quadro A.4.4.4 - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse
– UG 153031 UNIFESP

Fonte: Departamento de Análise de Prestação de Contas - Contratos e Convênios.

4.4.5 Análise Crítica
Inicialmente, cabe nos informar a criação do Departamento de Análise de Prestação de
Contas – Contratos e Convênios mediante a Portaria Reitoria n.º 1.863, de 19 de junho de 2013,
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na qual possui dentre outras atribuições: assegurar que a prestação de contas seja um instrumento de controle social e de transparência de gestão; acompanhar a execução financeira
dos contratos firmados com a FapUNIFESP e dos convênios vigentes, por meio da emissão de
pareceres técnicos parciais; e emitir pareceres técnicos finais sobre a execução financeira dos
contratos celebrados com a FapUNIFESP e demais convênios firmados pela Universidade, em
atendimento as exigências legais.
A recente criação do Departamento de Análise de Prestação de Contas – Contratos e Convênios é proveniente da reforma administrativa da nova gestão da UNIFESP, e representa o
empenho em proporcionar uma estrutura mais adequada para análise das prestações de contas,
extinguindo inclusive a Comissão Permanente e Temporária de Análise de Prestação de Contas
Técnico Administrativa de Convênios, conforme Portaria Reitoria nº 2.475 de 8 de agosto de 2013.
No que se refere à necessidade de se estruturar o Departamento para atendimento das
demandas existentes, com servidores devidamente capacitados e em quantitativo suficiente
e com recursos materiais para esse fim, conforme constatações realizadas anteriormente
a criação do Departamento, pela Controladoria Geral da União no Relatório de Auditoria nº
2012/03147 e pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 4.695/2013 – 2ª Câmara, foi elaborado o projeto de “Estruturação do Departamento de Análise de Prestação de Contas”.
Esse projeto abordou as dimensões: espaço físico, recursos materiais, pessoal, transparência
da atuação e sistema de informação, bem como estabelecimento de sistemática de análise das
prestações de contas pendentes, referente a exercícios anteriores, bem como os convênios
vigentes, estabelecendo cronograma para realização dos trabalhos com início da execução das
atividades planejadas em janeiro de 2014 e encerramento em abril de 2015.
Apesar das ações planejadas para o ano de 2014, no exercício de 2013 foram analisadas
prestações de contas pendentes, dentre elas três convênios com previsão de análise em 2014.
A evolução das análises das prestações de contas com prazo de análise vencido até 2013, em
termos de valores, pode ser verificada a seguir:
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Dessa forma, podemos inferir que no exercício de 2013 foi analisado o montante de R$
538.900.568,94, demonstrando que meio ao processo de institucionalização das atividades de
prestação de contas, mediante a estruturação do Departamento de Análise de Prestação de
Contas – Contratos e Convênios, que os procedimentos que estão sendo adotados pela Universidade, contribuem para o atendimento da obrigatoriedade de análise das contas dos convênios
firmados.
Além de analisarmos as prestações de contas, no exercício de 2013 conseguimos após
esforços em conjunto com a FapUNIFESP, aprovar as contas de convênios celebrados com a
Fundação de Apoio em 2007, os quais tiveram a execução financeira considerada como irregular, após o ressarcimento dos valores corrigidos das despesas realizadas em desacordo com
os dispositivos legais.
Quanto à efetividade das transferências de recursos públicos para execução de políticas
públicas de forma descentralizada por outras instituições, a partir das análises das prestações
de contas realizadas até o momento, podemos notar que as ações realizadas são efetivas, apresentam produtos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da sociedade
brasileira, sendo o principal problema a realização de despesas em desacordo com as legislações pertinentes à matéria.
Com a criação da Coordenadoria de Convênios, a UNIFESP tem adotado procedimentos para
controle dos convênios firmados, evitando assim a situação de inadimplência dos convenentes.
A quantidade de transferências diminuíram nos últimos três exercícios, atendendo à recomendação do Ministério Público Federal e aos apontamentos efetuados pela ControladoriaGeral da União em seus Relatórios de Auditoria, para que a UNIFESP não firmasse convênio
não relacionado com suas finalidades institucionais.
Ainda, visando a efetivação de mecanismos de controle dos repasses e execução de recursos
financeiros do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais –
REHUF, destinados ao Hospital Universitário, mantido pela SPDM, foi criada a Unidade Gestora
Hospital Universitário da UNIFESP, para que os recursos financeiros destinados à manutenção
do hospital universitário da UNIFESP não mais fossem repassados mediante convênio para
a SPDM, mas fossem diretamente executados pelo órgão público, propiciando, assim, maior
segurança gerencial à UNIFESP.’
Com relação às transferências vigentes somente a de nº 774135/2012 tem previsão de repasses
parcelados durante sua vigência. Quanto aos demais instrumentos, os repasses efetuados atenderam à legislação pertinente.
As transferências realizadas no ano de 2012 estão registradas no Portal dos Convênios –
SICONV. Visando ainda atender à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de
novembro de 2011, nomeou-se fiscais para acompanhamento e fiscalização das transferências
voluntárias, objetivando verificar a compatibilidade entre a execução do objeto e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho.

4.5

Suprimento de Fundos

Não se aplica, não foram constatados pagamentos a título de Pronto Pagamento através de
cartões corporativos do governo federal nos exercícios de 2011, 2012 e 2013.
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4.6

Renúncia sob a Gestão da UJ

Não se aplica não houve renúncia tributária nesse exercício.

4.7

Gestão de Precatórios

4.7.2 Requisições e Precatórios da Administração Indireta
Não foram identificados lançamentos na conta 33191.91.00 PRECATORIOS ADMINISTRACAO INDIRETA (AUT/FUND).
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5. PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 127,
DE 15/05/2013.
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
Quadro A.5.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2013 - UG 153031 - UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2013
Obs: No item 2 foram considerados os professores temporários, substitutos e visitantes. No item 3
foram considerados os médicos residentes e os residentes multiprofissionais.
QUADRO A.5.1.1.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 - UG 152477 HU (*)
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OBS PARA SITUAÇÃO DE SERVIDORES EGRESSOS TEMOS 87 APOSENTADORIAS, 01 FALECIMENTO
E 25 PEDIDOS DE EXONERAÇÃO. A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2012, COM A CRIAÇÃO DA
UNIDADE PAGADORA E GESTORA, FORAM MIGRADOS PARA ESTA UNIDADE SOMENTE OS SERVIDORES ATIVOS.
(*)A partir de 2012, com a criação da unidade pagadora e gestora, foram migrados para esta unidade,
somente os servidores ativos

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.1.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31 de dezembro de
2013 - UG 153031 – UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2013
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QUADRO A.5.1.1.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – UG 152477 HU (*)

Fonte: Sistema SIAPE 31/12/2013
(*) este quadro refere-se apenas aos servidores lotados no Hospital Universitário
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5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
5.1.2.1 Estrutura de Cargos e de Funções
Quadro A.5.1.21 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
(Situação em 31 de dezembro de 2013) UG 153031 – UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE
Obs: No item 2. Foram considerados números incluindo a Função Comissionada de Coordenação de
Curso - FCC - criada pela lei 12.677
Quadro A.5.1.2.1 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
UG 152477 HU (Situação em 31 de dezembro)

Fonte: SISTEMA SIAPE
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5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo
a Idade
Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária – Situação apurada em 31/12/2013
UG 153031 - UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE Dez/2013
Quadro A.5.1.2.2 – Quantidade de Servidores daUJ por Faixa Etária – Situação Apurada em 31/12 –
UG 152477 HU

Fonte: Sistema SIAPE Dez/2013
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5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo
a Escolaridade
Quadro A.6.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em
31/12/2013 – UG 153031 UNIFESP

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: Sistema SIAPE
Quadro A.5.1.2.3 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em
31/12/2013 – UG 152477 – HU

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: SISTEMA SIAPE
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5.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.1.3 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores UG
153031 – UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE
Obs.: Não fazem parte do nosso quadro de servidores os membros de poder e agentes políticos e servidores ocupantes de cargos de natureza especial.
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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 A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de
dezembro de 2013 – UG 153031 – UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE - Dez/2013
Quadro A.5.1.4.1 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de
dezembro de 2013 – UG 152477 – HU

Fonte: Sistema SIAPE - Dez/2013
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5.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade
Jurisdicionada
Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31 de dezembro de 2013 UG 153031 –
UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE - Dez/2013
Quadro A.5.1.4.2 - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31 de dezembro de 2013 UG 152477 –
UNIFESP

Fonte: Sistema SIAPE - Dez/2013
Ps. A UPAG 1807 não possui pensionista e servidores aposentados, todos estão centralizados na UPAG 131.
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5.1.5 Cadastramento no SISAC
5.1.5.1 Ato Sujeitos à Comunicação ao Tributal por intermédio do SISAC
Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) - UG 153031 –
UNIFESP

Fonte: Sistema SISAC - ref. Dez/2013

Obs: Com relação aos atos sujeitos ao registro no TCU, são os mesmos cadastrados no
SISAC, pois as informações do SISAC são validadas pelo TCU.
Quadro A.5.1.5.1 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU - UG 152477 HU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Obs. No ano de 2012 todos aos processos de admissão e aposentadoria estavam centralizados na UPAG
131. A Partir de Setembro de 2013 o Recusos Humanos Hospital Universitário passou a controlar as admissões e aposentadoria da UPAG 1807. . Em 2013 tivemos 87 aposentadorias mas ocorrerão aposenatdorias no final de 2013 e que temos tempos hábil e foi informado no exercício do ano de 2014, 14 atos de
aposentadoria.
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5.1.5.2 Atos Sujeitos à comunicação ao TCU
Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
UG 153031 – UNIFESP

Quadro A.5.1.5.2 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) UG 152477 HU

5.1.5.3 Regularidade do cadastro dos atos no Sisac
Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac – UG 153031 – UNIFESP
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Quadro A.5.1.5.3 – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac – UG 152477 HU

OBS. A UPAG 1807 começou a comunicação dos atos TCU a partir de 2013 , anteriormente esses dados
constam dentro da UPAG 131.

5.1.5.4 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico
A.5.1.5.4 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)
Não temos os Atos “Pensões Graciosas ou Indenizatórias e Outro fora do Sisac”.

5.1.6 Acumulação Indevida de Cargos Funções e Empregos
Públicos
a) A existência de controles internos com a finalidade de detectar possível acumulação
vedada de cargos, funções e empregos públicos;
O Sistema de Administração de Pessoal – SIAPE – identifica automaticamente se o servidor
possui outro vínculo Federal isto não acontece na esfera Estadual e Municipal, portanto ficamos
impossibilitados efetivamente de detectar outro vínculo se o mesmo for Estadual ou Municipal
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a não ser que o servidor declare no momento da admissão, de solicitação de alteração de carga
horária, por ocasião de sua aposentadoria ou pela declaração espontânea do servidor a qualquer tempo.
b) Tipos de controle implementado e periodicidade de revisão;
Não, caso da esfera Federal o Sistema controla permanentemente e impede na admissão ou
mudança de carga horária. Na esfera Estadual e Municipal há um compromisso do servidor
em atualizar seus dados pessoais inclusive quando a existência de outro vínculo público. Informamos ainda que quando declarado outro vínculo é solicitado junto a apresentação de um
documento do suposto órgão contendo a carga horária e jornada de trabalho do servidor.
c) A propriedade dos controles implementados em termos de utilidade e eficiência;
Na esfera Federal podemos afirmar que a utilidade e eficiência é de 100% devido ao Sistema
Siape. Nos outros casos dependemos de informações prestadas pelo servidor que no caso de
omissão por parte do mesmo e constado por informações espontâneas é solicitado abertura de
sindicância para apurar os fatos.
d) A existência e o quantitativo de servidores que acumulem cargos, funções ou
empregos públicos indevidamente no quadro de pessoal da unidade jurisdicionada.
Efetivamente não existem casos comprovados. Existem alguns casos que foram apontados
pela CGU sobre a possibilidade de servidores com dois vínculos públicos e ou descumprimento
do regime de dedicação exclusiva, onde foram abertos processos para que cada servidor pudesse
apresentar sua defesa e contraditório.

5.1.7 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de
Cargos, Funções e Empregos Públicos
Abertura de processo para que o servidor possa apresentar sua defesa contraditório e documentação comprobatória que julgarem necessárias para descaracterizar acumulação indevida.
Em caso de não regularização de situação indevida é aberto sindicância para apurar e tomar as
providências cabíveis.
a) O quantitativo de notificações feitas aos servidores que se encontrem em situação irregular;
Temos aproximadamente 34 casos que foram apontados pela CGU onde foram abertos os
devidos processos para que os servidores apresentassem as documentações que julgassem
necessárias e que atualmente encontram-se, em análise, na CGU.
b) O resultado das notificações realizadas;
Estamos aguardando o retorno dos referidos processos que encontram-se na CGU.
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.
Quando os processos retornarem da CGU, avaliaremos a necessidade de abertura de processo
administrativo disciplinar.
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5.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
Na área de Recursos Humanos geramos relatórios gerenciais utilizando como fonte de informações o Sistema - Siape, através das ferramentas: Extrator de dados, Data Warehouse (DW).
Temos como objetivos e metas o atendimento das demandas que nos são solicitadas pela
Administração. É gerado por nosso Sistema Interno algumas informações tais como: Quantitativo de Servidores por Cargo, Classe e Campus que são disponibilizadas através da Internet.

5.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de
Estagiário

* considera Unidade Santo Amaro

5.2.1 Informação sobre Terceirização de Cargos e Atividades do
Plano de Cargos do Órgão
O Departamento de Recursos Humanos não dispõe de informações de terceirização de mão
de obra, que informado pelo Departamento de contratos.

5.2.2 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para
Substituição de Terceirizados
Não tivemos autorizações, haja vista que os terceirizados na instituição são de cargos
extintos.
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5.2.3 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza,
Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante - Reitoria

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: SICON
Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - UG
153031 - UNIFESP
Unidade Contratante -UNIFESP - CAMPUS OSASCO

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
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Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: SICON
Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - UG
153031 - UNIFESP
Unidade Contratante - Reitoria

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: SICON
Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - UG
153031 - UNIFESP
Unidade Contratante - Reitoria

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

Fonte: SICON
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Quadro A.5.2.3 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva - UG
153031 - UNIFESP
Unidade Contratante - Reitoria

QUADRO A.5.2.3 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA UG 152477 HU
Unidade Contratante

Observações: Contrato derivado do edital do pregão 111/2013 – Processo 23089.045029/2013-16
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Coord. Finanças do Hospital Universitário
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5.2.4 Informação sobre Locação de Mão de Obra para Atividades
não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão
Quadro A.5.2.4 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra UG 153031 Unifesp

LEGENDA
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia;
7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móvies; 9. Manutenção de bens imóveis;
10 Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 12. Outras
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.
Devido a política de extinção de cargos e carreiras no serviço público federal, em especial no
PPPCTAE - Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Técnico Administrativos em Educação, a
partir do Decreto 2.271/97, a Unifesp substituiu referido dos profissionais a partir da contratação de serviços e locação de mão-de-obra para aqueles cargos para os quais é necessária a
aferição por postos.
Os serviços contratados são aqueles apresentados no item 5.2.1, e considerados essenciais
para manutenção das atividades finalísticas, já que dão suporte ao funcionamento da universidade.
Observamos que referida política ao tempo que apresenta aspectos positivos no que diz
respeito à especialização dos serviços prestados, bem como, ampliação da flexibilização dos
mesmos, impacta significativamente os recursos de custeio, além de requerer estruturas de
controle cada vez mais sofisticadas, no sentido de mitigar o risco de processos trabalhistas com
responsabilização da Administração.
Neste sentido, a partir do mapeamento dos riscos, a Unifesp vem desenvolvendo termos de
referências padronizados para suas Unidades, e editais que contemplam referidas medidas.
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5.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
QUADRO A.5.2.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS – UG 153031 - UNIFESP

Fonte: Siape – DRH/Unifesp
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Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 127, DE
15/05/2013.
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E
IMOBILIÁRIO.
6.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de
Terceiros
a) Quantidade de veículos por categoria de uso e por regionalização; 38 Veículos
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6.2

Gestão do Patrimônio

6.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Quadro A.6.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União

Fonte: Departamento de Imóveis da Pró-Reitoria de Planejamento

6.2.2 Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da
UJ, Exceto Imóvel funcional
Não se aplica por não existirem Imóveis Funcionais da União sob Responsabilidade da UJ.

6.2.3 Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob
Responsabilidade da UJ
Quadro A.6.2.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da
UJ – UG 153031 - UNIFESP
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Fonte: Departamento de Imóveis da Pró-Reitoria de Planejamento
Análise Crítica: A Universidade Federal de São Paulo, em sua conjuntura atual, necessita de imóveis
locados para atender à suas atividades, além dos imóveis próprios que já possui. Esta prática está sendo
redirecionada para que nos novos edifícios que estão sendo planejados, seja possível a verticalização e
agrupamento de suas diversas atividades, reduzindo a necessidade de diversas locações. Esses conceitos
serão discutidos no andamento dos Planos Diretores de Infraestrutura que estão sendo contratados para
os Campi da UNIFESP. Também é importante ressaltar, que os imóveis estão aqui registrados de acordo
com suas matrículas e escrituras, onde existem endereços que possuem mais do que um edifício, mas
pertencem ao mesmo imóvel jurídico. Os valores de manutenção dos imóveis foram obtidos através dos
contratos de manutenção predial de cada Campi, de forma proporcional à metragem de cada endereço.
Por fim, há um imóvel localizado no Campus São José dos Campos que está ainda em processo de cadastramento, uma vez que a Prefeitura, que é a cedente do imóvel está regularizando a documentação do imóvel,
para que assim possa ser cadastrado no Sistema SPIUnet.
Legendas (de acordo com a PORTARIA-TCU Nº 175 de 09/07/2013):
Regime : 3 – Cessão – Adm. Federal Indireta; 21 – Uso em Serviço Público
Estado de Conservação: 1 – Novo; 3 – Bom; 4 – Regular; 5 – Reparos Importantes

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

148

6.3 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros
Quadro A.6.3 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros – UG
153031 - UNIFESP

Fonte: Departamento de Imóveis da Pró-Reitoria de Planejamento		
Análise Crítica: É importante citar que alguns dos imóveis relacionados no quadro acima estão em
processo de cadastramento no sistema SPIUnet, uma vez que seus documentos estão em diligência junto
à Prefeitura e ao Cartório de Registro de Imóveis.
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7
Parte A, Item 7, do Anexo II da DN TCU Nº. 127,
DE 15/05/2013.
7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
GESTÃO DO CONHECIMENTO
7.1

Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

150

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

151

Análise crítica
Foi aprovada pelo Comitê Estratégico de TI - CETI, ao final de 2013, proposta para a alteração da estrutura organizacional de TI da instituição, ao qual foi enviada para análise pelo Conselho Universitário da
UNIFESP para aprovação em sessões futuras.
O Departamento de Tecnologia da Informação - DTI tem capacitado os seus integrantes através de
cursos de Governança em TI, Mapeamento de Processos BPMN, ITIL, COBIT, Gestão de Riscos e Segurança
da Informação. Os cursos levam em consideração as boas práticas publicadas pelo TCU e SEFTI para a
área. As capacitações são ministradas na instituição regularmente, sendo abertas aos profissionais de TI e
de Áreas de Negócio de todos os campi e departamentos da UNIFESP.
Alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI foi elaborado e aprovado pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI.
Também criado por portaria, o Comitê Técnico de TI - CTTI, órgão assessor do CETI, têm representantes técnicos das divisões do DTI, Pró-Reitorias, Departamentos, Hospital Universitário e demais campi.
O Comitê de TI do Hospital Universitário CTI HU, com atividades específicas aos assuntos de TI do
HU está alinhado com as políticas e definições do CETI. A composição dos comitês varia de acordo com a
esfera, mas em todos eles há participação do atual Diretor do DTI da UNIFESP.
As estruturas citadas acima visam a melhoria da Governança em TI da Instituição. Os indicadores de
Gestão de Tecnologia da Informação apresentam evolução em relação ao ano anterior, fruto da aprovação
do PETI, oficialização das estruturas do CETI, CTTI, CTI HU e publicação de políticas e normas.
Cabe esclarecer alguns pontos do quadro acima:
•
Em referência ao tópico 4. Em relação ao PDTI - “O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e
as vincula ao orçamento de TI” optamos por apresentar “NA” (Não se Aplica). De fato, o DTI baseia-se no
PDTI para o planejamento e priorização das ações e adota um planejamento de orçamento de TI para ano
seguinte. No entanto, o DTI não é orçamentado, dependendo do orçamento de cada um dos campi para a
consecução das respectivas ações que concorrem com uma priorização local das ações.
•
Em referência ao tópico 5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio – “Os
principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados” = 1- Nunca e “Há sistemas
de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição” = 4 – Sempre, evidencia
o fato que os sistemas que mantém o funcionamento da instituição nas áreas Acadêmica, Administrativa
e Hospitalar existem, no entanto não há uma cultura institucional de Mapeamento de Processos. O conhecimento dos processos internos nem sempre é documentado corretamente. Os sistemas são desenvolvidos
baseados no conhecimento dos profissionais dos departamentos, que entendem do negócio, mas estes não
executam um mapeamento completo dos processos visando o desenvolvimento, integração ou a adoção
de sistemas externos. Não existem descrições detalhadas dos processos, fluxos e a inter-relação de uma
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área de negócio para a outra, o que faz com que os sistemas não sejam integrados. O DTI preparou uma
Ata de Mapeamento de Processos, já homologada, que pode ser utilizada pela UNIFESP> Esta tarefa é
imprescindível para o desenvolvimento de novos sistemas ou mesmo a adoção de sistemas externos, além
de propiciar ampla divulgação dos processos institucionais, seus fluxos e a atribuição de competências.
Com a aprovação do PETI e da reestruturação organizacional das áreas de Tecnologia da Informação
da UNIFESP, aguardando aprovação do Conselho Universitário, foi possível a melhoria dos indicadores,
em relação ao ano anterior e conseqüentemente, a melhoria nos próximos anos com a consolidação das
novas políticas. Trata-se de um processo contínuo de melhoria da governança em conformidade com a
legislação, às boas práticas e a realidade institucional.
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8
PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA DN TCU N.º
127, DE 15/05/2013.
8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
8.1

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
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Considerações Gerais: Informações obtidas pelos campi da UNIFESP (divisão de compras, infraestrutura), departamento de gestão ambiental, departamento de infraestrutura de laboratórios e compiladas
pelo Departamento de Importação e Compras.
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.

8.2

Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
QUADRO A.8.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Fonte: Campi da UNIFESP.
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9 PARTE A, ITEM 9, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 127,
DE 15/05/2013.
9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE
DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS.
9.1

Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

9.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Quadro A.9.1.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
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9.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

9.2

Tratamento de recomendações do OCI

9.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no
Exercício
Quadro A.9.2.1 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

174

9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do
Exercício
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9.3 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna
A Unidade de Auditoria Interna – AUDIN da Universidade Federal de São Paulo é um órgão
técnico vinculado ao Conselho Universitário (conselho máximo da instituição), conforme
previsto no art. 133-A, do Regimento da UNIFESP, e tem essencialmente as seguintes atribuições:
fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como examinar, assessorar, orientar,
acompanhar e avaliar os atos de gestão.
As principais atividades da AUDIN estão previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, que é elaborado ao final de um exercício e se refere às atividades a serem
desenvolvidas no exercício seguinte. O PAINT é avaliado pela Controladoria Geral da União –
CGU e após aprovado é aplicado pela AUDIN e monitorado anualmente pela CGU.
Dentre as atividades previstas no PAINT/2013 e executadas durante o exercício, destacam-se:
1) o monitoramento dos relatórios, notas, solicitações de auditoria, etc. expedidos pela CGU, e
o monitoramento dos acórdãos, questionários, ofícios etc. expedidos pelo TCU, o que implica em
receber os instrumentos expedidos e encaminhá-los aos setores interessados com o auxílio do
Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos – ETAGAE, acompanhar a implementação das medidas recomendadas ou determinadas, e finalmente encaminhar os resultados nos prazos estabelecidos. Inclui-se nessa categoria também o apoio às equipes dos órgãos
de controle quando desempenhando atividades na universidade.
2) o assessoramento aos órgãos administrativos da universidade, predominantemente à
Comissão Processante Permanente – CPP (que envolve os processos disciplinares), à Pró-Reitoria de Administração (que envolve essencialmente os processos disciplinares e as recomendações/determinações dos órgãos de controle) e ao Departamento de Recursos Humanos (que
envolve auxílio no controle dos atos administrativos).
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3) o desempenho de atividades de controle, por iniciativa própria, sobre os atos praticados
pela Administração.
Exemplificando a atividade nº 3, temos dois trabalhos que podem ser considerados os mais
relevantes. Um verificou gastos no programa 2032/20RK (funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior), tendo sido auditados R$ 2.029.500,52 (dois milhões, vinte e nove mil,
quinhentos reais). O segundo, ainda não concluído, verificou gastos no programa 2109/20TP
(pagamento de pessoal ativo da União), tendo sido auditados aproximadamente R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil).
Ressalte-se que os trabalhos de auditoria da natureza acima indicada, são realizados
utilizando-se diversas técnicas previstas para o Sistema de Controle Interno Federal e são
quase sempre baseados em amostras que tenham alguma representatividade do todo observado, assim, nem sempre um baixo valor de amostragem (exemplo: um único contrato) significa ausência de representatividade, vez que as potenciais inconformidades que surgem nessa
amostra refletem potencialmente a maioria dos outros processos assemelhados.
Ilustrativamente, no trabalho de auditoria no programa 2109/20TP (pagamento de pessoal
ativo da União), ainda não concluído, está sendo verificado se há atendimento aos termos do
Decreto federal nº 1.590/95 e Decreto federal nº 1.867/96, no tocante ao controle eletrônico da
frequência; se há descumprimento expresso da jornada de trabalho dos servidores pela autorização do cumprimento da jornada por meios não previstos na legislação (especialmente
pelo não comparecimento ao ambiente de trabalho); se há violação dos limites de jornada de
trabalho, utilizando-se como parâmetro o limite de horas de serviço extraordinário; se há casos
de abandono de cargo; e se há subutilização de servidores, verificada pela incompatibilidade de
suas jornadas/atividades com os horários de funcionamento dos órgãos.
A AUDIN passa por um processo de reformulação de sua estrutura e atuação, partindo de um
perfil predominantemente reativo (atendendo demandas externas) para um perfil mais pró-ativo (trabalhos iniciados na unidade) e diversificado. A AUDIN está, portanto, em fase de construção de sua nova identidade, na tentativa de assistir melhor a Gestão para o conhecimento
mais profundo (potenciais fragilidades) da realidade institucional, auxiliando na tomada de
decisões.
Na esteira dessa reformulação, até o exercício de 2013 os Instrumentos de Controle (relatórios, notas etc.) eram entregues diretamente aos setores envolvidos, o que não assegurava a
devida ciência à alta gestão (reitoria), procedimento que foi devidamente corrigido para que
tendo, assim, plena ciência das ocorrências, possa fazer a boa a gestão dos riscos.
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9.4 Declaração de Bens e Renda Estabelecida na Lei nº. 8.730/93
9.4.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei
8.730/93
Quadro A.9.4.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e
servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR

9.4.2 Situação do Cumprimento das Obrigações
1. O controle interno é feito em planilha eletrônica, com análise anual.
2. A recepção da DBR se dá mediante a entrega, pelo servidor, de autorização de acesso,
conforme Anexo I da Instrução Normativa TCU nº65, de 20/04/2011 ou entrega de envelope
lacrado com cópia da DBR.
3. Os servidores entregaram a Declaração de Bens e Rendas ao Departamento de Recursos
Humanos, salvo aqueles que autorizaram o acesso à declaração anual apresentada à Receita
Federal do Brasil.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

187

9.5 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
a) Relação dos processos que originaram ressarcimento ao erário.
Processo 23089.003055/2010-24
Processo 23089.003066/2010-12

9.6

Alimentação SIASG e SICONV
Quadro A.9.6 – Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIconv
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10 PARTE A, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU N.º 127,
DE 15/05/2013.
10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.
10.1 Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou
entidade para fins de solicitações, reclamações, denúncias,
sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e
estatísticas sobre o atendimento às demandas.
A Ouvidoria da UNIFESP é um órgão de assessoria do Reitor e tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento institucional, oferecendo ao corpo docente, discente, servidores
técnico-administrativos e a comunidade um canal de comunicação com os órgãos superiores
da instituição.
Foi instituída por iniciativa do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto, conforme
portaria nº 2515 de 21 de dezembro de 2007.
A UNIFESP é também participante do e-SIC, Sistema Eletrônico do Serviço de Informação
ao Cidadão que cumpre a Lei nº 12.527, sancionada pela Presidenta da República em 18 de
novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos
cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

10.2. Mecanismos para medir a satisfação dos cidadãos-usuários
ou clientes dos produtos e serviços resultantes da atuação da
unidade.
Não dispomos de tal mecanismo, embora faça parte do planejamento dessa administração,
a introdução de um sistema que possa fazer tal avaliação.

10.3 Demonstração dos resultados de eventuais pesquisas de
opinião feitas nos últimos três últimos anos com cidadãos em
geral, segmentos organizados da sociedade ou usuários dos
produtos e serviços resultantes da atuação do órgão ou entidade.
Não temos.
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11 Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 127,
DE 15/05/2013.
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.
11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos
Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público
11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos

a) Foi realizada parcialmente a Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável dos bens adquiridos anteriores a 2010, tendo a Comissão de Inventário sido constituída no final de 2011 com
previsão do término dos trabalhos para 2012, mas em virtude da quantidade excessiva de bens a
serem localizados e a falta de pessoal para efetuar a verificação em loco da existência dos bens,
prorrogou-se este prazo para 2014.
b) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do Ativo.
O cálculo da depreciação, amortização mensal é realizado pelo sistema de controle patrimonial, observando o método das quotas constantes e as definições e regras especificadas no
“Relatório Mensal operacional de Valoração de Ativo” e no “Relatório Mensal de Registro de
Valoração de Ativos” que compõem a macrofunção supracitada.
c) As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação são;
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d) Prazo para ajuste das contas contábeis;

e) 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.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

192

11.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das
Demonstrações Contábeis
11.2.1 Declaração com Ressalva – Unidade Gestora 153031 Universidade Federal
de São Paulo.
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11.2.1 Declaração com Ressalva – Unidade Orçamentária 26445 - Hospital
Universitário da Unifesp.

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
11.3.1 Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da Lei n.º 4.320/64, e demonstra as
receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Este demonstrativo é um quadro
de contabilidade com duas seções, nas quais se distribuem não só as receitas previstas no
orçamento, como também as realizadas e, identicamente, as despesas fixadas e as realizadas,
igualando-se as somas opostas com os resultados, o previsto e o realizado, déficit ou superávit.
(KOHAMA, 2000).
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - UG 153031 UNIFESP

11.3.1.1 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Orçamentário
referente ao exercício comparativo de 2013 / 2012 UG 153031 – UNIFESP.

Esse quociente indica o quanto foi realizado de Receita Realizada em comparação com a
Receita Prevista, e o resultado normal deverá ser 1 ou maior do que 1, porém próximo de 1, ou
seja, evidenciando que a Receita Realizada esteve próximo da Receita Prevista.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

195

Esse quociente demonstra quanto a Despesa Prevista é maior do que a Receita Prevista,
tendo em vista de a universidade não ser um órgão exclusivamente arrecadador.

Esse quociente demonstra o quanto da Despesa Prevista foi utilizada em Despesa Executada,
e o resultado menor do que 1 será considerado normal. Dificilmente ocorrerá um resultado 1 e
jamais poderá ser maior que 1, porque nesse caso, executar-se-á despesa sem autorização.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - UG 152477 HU
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11.3.1.2 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Orçamentário
referente ao exercício comparativo de 2013 / 2012 UG 152477 HU.

Esse quociente demonstra o quanto da Despesa Prevista foi utilizada em Despesa Executada,
e o resultado menor do que 1 será considerado normal. Dificilmente ocorrerá um resultado 1 e
jamais poderá ser maior que 1, porque nesse caso, executar-se-á despesa sem autorização.

11.3.2 Balanço Financeiro
De acordo com Araújo e Arruda (2004, p.170), que “espelha a movimentação dos recursos
financeiros do Estado, demonstrado seu saldo inicial, os ingressos (receitas), os egressos
(despesas) e o saldo apurado no exercício corrente que será transferido para o próximo
exercício”. É apresentado conforme anexo nº13 da Lei 4.320/64.
BALANÇO FINANCEIRO - UG 153031 - UNIFESP
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DISPENDIOS
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11.3.2.1 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Financeiro referente
ao exercício comparativo de 2013 / 2012 UG 153031 – UNIFESP.

Quociente 1 - O resultado demonstra o quanto à receita orçamentária representa para o
pagamento da despesas orçamentárias. Observa-se que houve um déficit orçamentário em 2013
e 2012. A receita orçamentária corresponde a 93%, em relação à despesa orçamentária de 2012 e
92% em 2013, de forma que o déficit orçamentário equivale a 7% em 2012 e 8% em 2013 da soma
das despesas orçamentárias. O que significa que houve utilização de receita extra-orçamentária
para cobertura de despesa orçamentária.
Quociente 2 - O resultado apresentou superávit, demonstrando que foram recebidos R$ 1,18
em 2012 e R$ 1,14 em 2013 de receita extra-orçamentária para cada 1,00 de despesa extra-orçamentária paga.
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - UG 152477 HU
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DISPENDIOS
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11.3.2.2 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Financeiro referente
ao exercício comparativo de 2013 / 2012 UG 152477 HU.

Quociente 1 - O resultado apresentou superávit, demonstrando que foram recebidos R$ 2,74
em 2012 e R$ 1,20 em 2013 de receita extra-orçamentária para cada 1,00 de despesa extra-orçamentária paga.
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11.3.3 Balanço Patrimonial
Conforme art. 105 da Lei 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstra o ativo financeiro, o
ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial, e também as
contas de compensação. O referido balanço é o quadro da contabilidade que possui duas seções,
o ativo e o passivo, em que se distribuem os elementos do patrimônio público, igualando-se as
duas somas com a conta patrimônio líquido (Ativo real líquido) no caso de gerar superávit, ou
passivo real descoberto, quando apresentar déficit patrimonial (KOHAMA, 2000).
Balanço Patrimonial UG 153031 - UNIFESP
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11.3.3.1 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Patrimonial referente
ao exercício comparativo de 2013 / 2012 UG 153031 UNIFESP.

Quociente 1 - O resultado Situação Financeira reflete que o Ativo Financeiro é superior ao
Passivo Financeiro nos exercícios de 2013 e 2012, ou seja, há excesso de recursos financeiros,
representados pela soma das disponibilidades mais direitos realizáveis sobre as obrigações de
curto prazo, portanto, um superávit financeiro apurado no balanço patrimonial que pode servir
como recurso de cobertura para a abertura de créditos adicionais, de acordo com o disposto no
inciso I, do parágrafo 1° do art.43, da Lei 4.320/64.
Quociente 2 - O Resultado Patrimonial apresentou superávit nos exercícios de 2013 e 2012,
ou seja, a soma dos bens, créditos e valores realizáveis são superiores à soma dos compromissos
exigíveis. Esse Resultado Patrimonial representado pelo Ativo Real Líquido, que é o resultado da
subtração entre o Ativo Real e o Passivo Real.
BALANÇO PATRIMONIAL UG 152477 HU
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11.3.3.2 Análise e interpretação dos indicadores Balanço Patrimonial HU
referente ao exercício comparativo de 2013 / 2012 – UG 152477 HU

Quociente 1 - O resultado Situação Financeira reflete que o Ativo Financeiro é superior ao
Passivo Financeiro nos exercícios de 2013 e menor em 2012, ou seja, há excesso de recursos
financeiros, em 2013 e uma escassez de recursos em 2012 representados pela soma das disponibilidades mais direitos realizáveis sobre as obrigações de curto prazo, portanto, um superávit
financeiro em 2013 e um déficit em 2012 apurado no balanço patrimonial que pode servir como
recurso de cobertura para a abertura de créditos adicionais em 2013, de acordo com o disposto
no inciso I, do parágrafo 1° do art.43, da Lei 4.320/64.
Quociente 2 - O Resultado Patrimonial apresentou déficit nos exercícios de 2013 e 2012, ou
seja, a soma dos bens, créditos e valores realizáveis são inferiores à soma dos compromissos
exigíveis em 2013 e 2012. Esse Resultado Patrimonial representado pelo Ativo Real Líquido, que
é o resultado da subtração entre o Ativo Real e o Passivo Real.

11.3.4. Demonstração das Variações Patrimoniais
De acordo com art. 104 da Lei nº. 4.320/64 evidencia as alterações que ocorreram no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará também o resultado patrimonial do respectivo exercício. Apresenta também as modificações registradas do
ponto de vista contábil, em duas seções: variações ativas e variações passivas (KOHAMA, 2000).
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS UG 153031 - UNIFESP
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11.3.4.1.1 Análise do Resultado Patrimonial referente ao exercício comparativo
de 2012 / 2013 – UG 153031 - UNIFESP.

O Resultado Patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e as Passivas e
representa as alterações patrimoniais dos exercícios em 2012 e 2013. Em 2012, registrou-se um
supervit de R$ 216.409.274,70 (Duzentos e Dezesseis Milhões Quatrocentos e Nove Mil Dezentos
e Setenta e Quatro Reais e Setenta Centavos) e em 2013 registrou superávit de 173.799.468,95
(Cento e Setenta e Três Milhões Setecentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito
Reais e Noventa e Cinco Centavo.
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS UG 152477 HU
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11.3.4.1.2 Análise do Resultado Patrimonial referente ao exercício comparativo
de 2012 / 2013 – UG 152477 HU

O Resultado Patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e as Passivas
e representa as alterações patrimoniais dos exercícios em 2012 e 2013. Em 2012, registrou-se
um déficit de R$ -13.345.317,09 (Treze Milhões Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e
Dezessete Reais e Nove Centavos) e em 2013 registrou um déficit de -10.475.712,99 (Dez Milhões
Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Doze Reais e Noventa e Nove Centavos).

11.3.5 Demonstração dos Fluxos de Caixas
A Demonstração dos Fluxos de Caixa utilizada para caracterizar a movimentação de dinheiro
nas contas bancárias do Poder Público, em termos de entradas (Receitas) e saídas (Despesas).
O relatório de fluxo de caixa constitui um demonstrativo em que são previstas, dia a dia, por
contas específicas, as disponibilidades existentes e os pagamentos a serem efetuados naquela
data.
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO COMPARATIVO – UG 153031 - UNIFESP
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FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO COMPARATIVO - UG 152477 HU

11.3.6 Demonstração do Resultado Econômico
A Demonstração do Resultado Econômico evidencia o resultado econômico de ações do
setor público, considerando sua interligação com o subsistema de custos.

11.3.7 Notas Explicativa UG 153031 UNIFESP / 152477 HU
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis, as informações
contidas nas notas explicativas devem se relevantes, complementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Em Reais
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A entidade UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, autarquia federal, inserida no segmento da Educação de Ensino Superior, com sede localizada na Rua Sena Madureira,
nº 1.500 – 5º andar – Vila Clementino – São Paulo / SP, Cep: 04021-001, sendo o seu nicho de
atuação Capital de São Paulo e nos município de Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco
e São Jose dos Campos e Hospital Universitário localizado na Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila
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Clementino / SP. A Autarquia foi constituída em 1933, sobre a forma de empresa particular de
ensino superior e transformada em estabelecimento público em 1956.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme a Resolução CFC nº 1.133/2008
(NBC T 16.6), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a qual estabelece
as demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A) OS ESTOQUES
Os materiais em estoque no almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição.
B) ATIVO PERMANENTE
Os bens do ativo permanente estão demonstrados pelo custo de aquisição.
As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes com base na vida útil e
valor residual dos bens, conforme tabela emitida pela STN – Secretária do Tesouro Nacional
macrofunção Manual Siafi 02.03.30.
Do exame realizado, conclui-se que as demonstrações contábeis acima referidas expressam
adequadamente, as situações orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de dezembro de
2013, exceto quanto às ressalvas indicadas no item 11.2 da Parte A.
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12. Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 119,
DE 18/1/2012.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ
Desde 2013 caminhamos para uma nova UNIFESP, e ressaltamos alguns pontos que sofreram
avanços relevantes:
- avanços na administração: criação do Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos
Estratégicos, revisão dos fluxos processuais e procedimentos administrativos, implantação das
Câmaras Técnicas Temáticas de Gestão (compras, contratos e gestão ambiental, e em implantação controladoria e infraestrutura), implementação de política e instrumentos para gestão do
risco e mapeamento de inconformidades (orientação normativa 03/2013)
- Transparência e gestão participativa: foram realizadas diversas audiências públicas,
reuniões ampliadas com conselhos e congregações, bem como, foram disponibilizados em
página acessível na capa do Portal da Unifesp, relatórios das diversas áreas, incluindo orçamentários, financeiros, de terceirizados, de licitações, de infraestrutura, de resultados das atividades finalísticas, entre outros;
- Atuação conjunta, estruturada e efetiva na condução dos controles, inclusive nas ações de
correição;
- Capacitação de Gestores: foi desenvolvido e implementado programa de capacitação e
atualização de gestores;
- Atuação política na efetivação de parcerias com as diversas prefeituras onde se encontram
os campi da Universidade, e com Ministérios, em especial da Saúde, Cultura, Esporte, Secretaria
especial da Mulher e Ciência e Tecnologia.
Para 2014, os estudos e prospecção nos levaram às seguintes metas e prioridades.

Prioridades da gestão 2014
Pró-reitoria de Planejamento
•

•
•

Dar início ao projeto de prospecção estratégica para o horizonte de 2034 (UNIFESP
2034), implantando os grupos de trabalho que coordenarão as ações de planejamento,
avaliação e informação institucional. Parte dos resultados servirá de subsídio para os
trabalhos do Congresso UNIFESP 2014, cujos resultados implicarão reciprocamente nos
encaminhamentos da prospecção estratégica.
Construção participativa e colaborativa do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) 2016-2020 e do projeto de distribuição orçamentária da UNIFESP.
Planejamento das infraestruturas e espaços físicos para consolidação e crescimento
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•

•

sustentado da UNIFESP, realizando e implantando os Planos Diretores de Infraestrutura, alinhados ao PDI. Colaborar para a integração universidade-cidade, qualificando
os entornos urbanos onde estão localizadas as unidades da UNIFESP com a contratação
de projetos e obras com novo padrão arquitetônico e ambiental.
Construir uma política de atendimento cotidiano das demandas emergenciais de infraestrutura da UNIFESP, apoiando a estruturação das divisões e comissões de infraestrutura de cada campus para maior eficácia e eficiência. Buscar a ampliação e qualificação
do corpo técnico de modo a organizar, de forma democrática e transparente, o atendimento às diversas demandas de uso, de conforto e segurança dos usuários em concordância às exigências legais.
Colaborar na formatação e implantação das (a) Superintendência de Informática e (b)
Comissão Própria de Avaliação.

Pró-reitoria de Graduação
Função precípua da ProGrad: oferecer graduação de qualidade acadêmica e social para os
nossos estudantes
•
Elevar os indicadores de avaliação externa (deixarmos de comemorar a nota 4)
•
Promover descentralização e autonomia dos campi com responsabilidade
•
Padronizar fluxos e processos da graduação
•
Promover apoio acadêmico aos estudantes
•
Promover apoio aos docentes, coordenadores pedagógicos, NDEs e comissões de cursos
•
Melhorar a comunicação com a comunidade interna e externa via site (mais informativo e interativo)
Administrativas:
•
Ampliar a equipe com servidores da área contábil/ administrativa para aprimorar a
gestão de recursos institucionais(PROAP, FINEP, CAPES Pró-equipamentos) e permitir a
ampliação da captação de recursos de novas fontes
•
Capacitação de funcionários em relação à tramitação de processos e organização de
documentos.
•
IMPORTANTE: Funções Gratificadas para funcionários que se encontram na chefia de
divisões e com grande responsabilidade na gestão de documentos e recursos
Pró-reitoria de Pós-graduação
Coordenadoria de Pós-Graduação
•
Reestruturação do regimento geral com definições mais claras dos níveis de decisão
(Pró-reitoria / Câmaras / Programas), com especial atenção aos órgãos complementares
e aos fluxogramas de funcionamento;
•
Trabalhar em conjunto com as Câmaras e a PROPLAN nos planos diretores para definir
SE e COMO continuaremos a expansão de programas nas diversas áreas de conhecimento;
•
Desenvolvimento de estratégias para garantir melhores avaliações dos Programas de
Pós-Graduação (coleta CAPES);
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Coordenadoria de Pesquisa:
•
Fortalecimento do Escritório de Apoio aos Pesquisadores e sua ampliação (2015-2016)
com pontos de apoio nos campi;
•
Definição de áreas prioritárias de pesquisa a serem apoiadas com recursos institucionais da Pró-reitoria (PROAP e RTI-Fapesp) e nos projetos FINEP (CT-Infra e outros);
- Discussão sobre como equilibrar o apoio para manter os grupos já consolidados e
apoiar os novos (resposta às demandas/ apoio para resolução de crise x indução com
base no planejamento de crescimento (desejo dos docentes individualmente vs proposta
do campus/ Propgpq/ Planejamento/ Reitoria);
•
Atualização e ampla divulgação do cadastro de equipamentos e técnicas disponíveis
nas plataformas multiusuários;
•
Captação de recursos (como por exemplo: MEC, Bolsas, Empresas, entre outros) para
manutenção de técnicos especializados para operar os equipamentos da plataformas
multiusuários.
•
Apoio à divulgação científica (pagamento de publicações internacionais de alto nível) e
internamente por meio da revista Entreteses.
Coordenadoria de Gestão da Informação
•
Ampliação e adequação ao novo projeto de comunicação da Home-Page da PROPGPPq
e apoio à home-pages dos programas de PG (em parceria com STI);
•
Desenvolvimento de sistemas informatizados para acompanhamento das solicitações
de recursos (FINEP, RTI) e seu gerenciamento, assim como divulgação (transparência);
•
Desenvolvimento de sistemas para geração automática de indicadores em tempo real
(PROPGPq em números);
•
Desenvolvimento de sistema informatizados para localização de equipamentos e
técnicas disponíveis na UNIFESP.
Coordenadoria de Projetos Internacionais
•
Construção da Política institucional de internacionalização da Pós-Graduação e
Pesquisa em parceria com a SRI;
•
Estabelecer um ponto de apoio aos estudantes estrangeiros (prédio da Av. 11 de junho?)
em parceria com SRI;
•
Criar manuais de orientação sobre os fluxos de mobilidade internacional nas áreas de
PG e Pq e estrutura institucional para recepção, inclusão e acolhimento de estudantes,
pesquisadores e professores visitantes;
•
Mapeamento/ cadastro de pesquisadores que desenvolvem atividades em parceria com
grupos estrangeiros e formalização destas atividades , incluindo estudantes em estágios
com bolsas do exterior ou sem bolsa, visitas de professores e pesquisadores à UNIFESP;
•
Apoio a iniciativas multilinguísticas envolvendo os programas de pós-graduação e os
projetos de pesquisa (centro de idiomas e cursos/disciplinas em outras línguas);
•
Estabelecimento de um programa de tutoria dos estudantes estrangeiros (parceria com
PRAE, PROGRAD, PROEX, SRI) para recepção e facilitar a inserção de estudantes estrangeiros.
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Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)
•

•
•
•
•

Rever política de assistência estudantil, em especial discutir e implantar
uma política de apoio pedagógico e atividades complementares que
atendam à diversidade dos campi da Unifesp (junto com a Prograd) e
Estruturar as atividades do Plano de Cultura da UNIFESP (junto com a
Proex);
Rever e regularizar políticas existentes de saúde do estudante, especialmente os trabalhos dos NAEs e do SSCD na área;
Rever políticas e contratos de alimentação, de transportes e rever/construir uma política para drogas e de uso de espaços estudantis;
Garantir recursos para os editais da PRAE (Proesporte Estudantil, Procultura Estudantil,
Proeventos Estudantil e outros) com financiamento da FAP ou Reitoria;
Informatizar o sistema e serviços – Transparência e futuras pesquisas;

Pró-reitoria de Administração
•

•

•
•
•

•
•

Proposta de Revisão da estrutura Organizacional. Redefinição de Departamentos:
Criação Departamento Compras, Contratos e Importação: desafio junto Câmaras e
ETAGAE de revisar contratos institucionais e dos campi; garantir RH para Depto Segurança Ambiental, rever FG e CD’s;
Criar Câmara Técnica de Controladoria (Orçamento, Contabilidade e financeiro) objetivo: qualificar os Técnicos dos Campi para uso de fontes orçamentárias; reduzir restos
a pagar; controle de empenhos;
Subsidiar a elaboração dos Planos de Trabalhos nos campi;
Sediar e Forplad (Proplan e Etagae);
Implantar Termos Cooperação uso de Imóveis da Unifesp/SPDM E Parceiros do Campus
com vista a revisar o Contrato de Limpeza ( Comissão Mista ProAdm, Proplane, Campu
e HU);
Implantar Sistema Informatizado de Contratos de Alugueis;
Estabelecer fluxo trabalho com ETAGAE para implantar decisões das Câmaras, entre
elas sistema de compras, identificação de risco.

Secretaria de Gestão com Pessoas futura (Pró-Reitoria de Pessoas – Propessoas)
•

•
•
•
•

Criar e consolidar a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas e seus departamentos (Recursos
Humanos –DRH-, Saúde do Trabalhador – DSTra - e Desenvolvimento e gestão de
pessoas – DDGP);
Produzir material instrutivo institucional que além de informar, ajude o servidor no
seu andar a vida institucional, a ser acessado por diferentes meios e mídias;
Descentralizar e delegar de competências para a divisão de RH nos campi;
Mapear e modernizar os processos de ingresso dos servidores, de acompanhamento da
sua vida funcional e desligamento realizados pelo DRH;
Dar publicidade e monitorar a utilização de vagas pela Unifesp mantendo atualizado o
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•
•

•
•
•

•
•

quadro de referência de servidores técnicos administrativos (QRSTA) e o banco equivalente de professores;
Instituir uma política de mobilidade de servidores (readaptações, remoções e redistribuições) em conjunto com o DRH, DSTra e do DDGP;
Qualificar a escuta para as denúncias de, violência, assédio sexual e conflitos relações
interpessoais, atuando na linha da análise institucional, da mediação quando couber,
utilizando-se ferramentas da justiça restaurativa entre outras;
Iniciar a partir dos monitoramentos e denuncias as ações – ofertas- aos ambientes
organizacionais visando a atuação na linha da mediação de conflitos;
Elaborar e executar ações de caráter mais coletivo de promoção e prevenção da saúde;
Construir e aprovar uma nova política de Desenvolvimento de pessoas na Instituição
que incluam ações para os TAEs e para os Docentes, tanto de qualificação quanto de
capacitação;
Realizar o Censo das pessoas UNIFESP (100%);
Construir o quadro de indicadores para o dimensionamento de pessoal (80- 100%).

Escritório Técnico de Apoio a Gestão e Assuntos Estratégicos (ETAGAE)
•
•
•
•
•
•

Consolidar as Câmaras Técnicas;
Implantação da Gestão de Riscos;
Padronizar editais e termos de referências dos principais serviços continuados;
Aprimoramento dos fluxos de contratações, inclusive com a implantação de novo
modelo de termo de referência eletrônico;
Mapear, classificar e assessorar a gestão nos assuntos estratégicos;
Promover capacitações e treinamentos para os gestores;

Coordenação Administrativa do edifício sede da Reitoria e Administração Central
•
Revisão dos contratos da reitoria;
•
Implantação de modelo piloto de fiscalização de contratos;

Pró-reitoria de Extensão
PLANO DE CULTURA
Além da necessidade premente de se colocar na ordem do dia a política de arte e cultura
na Unifesp, cabe à PROEX a articulação deste plano e da costura dos vários atores envolvidos,
tanto dentro como fora da universidade:
•
GT PROEX/PRAE/campi na elaboração do Plano (fevereiro e março 2014);
•
discussão deste plano com os coordenadores dos projetos sociais de cultura já existente
nos campi (março 2014);
•
lançamento e preparação para concorrer ao edital do MINC (março 2014);
•
Relação com a FAP para captação de recursos necessários além do edital MINC (fevereiro a junho 2014).
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Revista da Extensão – virtual
busca contemplar ensino-pesquisa-extensão - articulação com a Prograd. Incorpora, além
dos programas e projetos de extensão na universidade, as residências, UnASUS, Lato Sensu,
PIBIC/PIBIT, pró-Saúde e PETs; ou seja, a revista será um veículo de divulgação das exposições e reflexões das atividades de extensão, das pesquisas geradas na extensão e graduação
na UNIFESP, além de instrumento de abertura para outras universidades, permitindo a publicação da produção externa.
O lançamento do n. ZERO será 24/04/14, com chamada para o primeiro n. em outubro, no
Fórum de Extensão.
A Revista contará com:
•
Artigos
•
Relatos de Experiência
•
Entrevista
•
Resenha (de livros que sejam referência para a extensão em qualquer área).
UNASUS
Ampliar e qualificar as atividades do programa através da incorporação de novos atores
internos e externos; criar novas possibilidades de formação para os estudantes (trabalhar com
outras universidades da rede UnASUS, incluindo, além do Lato Sensu, o apoio as preceptorias
de residências - médicas e multiprofissionais - municipais e o mestrado profissional); sistematizar a prática do programa na UNIFESP (produção sobre gestão do conhecimento) . Atividades
programadas:
•
Oficinas de planejamento incorporando os novos atores que já estão atuando – março
e abril;
•
Reunião com os municípios que apresentaram as demandas (Sorocaba, Mauá, SBC,
cidade de SP, Santos) – fevereiro e março;
•
GT de avaliação do MS e Fiocruz – janeiro a março;
•
Incorporação no Mestrado Profissional com a Fiocruz e Rede UnASUS – março a maio;
•
Desenvolvimento de plataformas a serem utilizadas nas residências multiprofissionais
de SMental e SFamília – fevereiro a junho;
GT de elaboração do plano de apoio aos preceptores de residências médicas municipais –
março a maio.
DIRETOS HUMANOS (DH) - Implantar e fomentar uma cultura de educação em DH na
UNIFESP
•
Realização de eventos acadêmicos, fóruns, oficinas e curso de aperfeiçoamento e intercâmbio para uma educação em DH;
•
Apoiar a criação de Núcleos de DH nos campi da UNIFESP, por meio de suporte técnico,
acadêmico, pedagógico, administrativo, de infra-estrutura e de gestão (em 2014-2015);
•
Articular com as pró-reitorias de Graduação e Assuntos Estudantis a promoção da
cultura dos DH, por meio dos PPP dos cursos e processo de formação acadêmica.
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO
Criar condições institucionais para que ocorra a internacionalização das Atividades de
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Extensão da UNIFESP e a realização de intercâmbios pelos extensionistas (docentes e estudantes).
AÇÕES:
•
Debate sobre internacionalização da Extensão com Proex da UFPel, UFPA e UFPB (abril
2014);
•
Consolidar a Rede Brasil, Índia, Portugal e países africanos de língua portuguesa; Rede
Latino-americana via FLACSO e CLACSO (em 2014);
•
Promover e estimular programas de intercâmbio de extensão para docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação (em 2014/2015).
Desde setembro de 2013 o coex constituiu um gt para: avaliação da extensão na
unifesp o GT estabeleceu uma metodologia de trabalho de natureza quali-quantitativa,
que parte da base de dados existentes na proex e da construção histórica da extensão
na UNIFESP, para dialogar com os sujeitos extensionistas dos campi, com o propósito
de identificar, coletivamente, a concepção e o “estado da arte” da extensão na UNIFESP
atualmente – construção de uma linha do tempo e exposição itinerante da extensão.
Processo culminará no fórum extensão e subsidiará a construção da política de extensão da UNIFESP.
Atividades programadas:
a) preparação e realização conjunta do processo de avaliação - nos campi via participação
das câmaras (presencial e web conferencia);
b) contribuição com a organização do fórum de extensão 2014 - articulando com as pró-reitorias de graduação, pós-graduação e assuntos estudantis, para avançar em propostas de institucionalização da extensão universitária e sua incorporação no plano pedagógico dos cursos,
assim como pensar medidas para uma flexibilização curricular;
c) realizar fórum de extensão 2014.
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parte B do anexo ii da dn 127/2013
CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE
JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS.
18 Parte B, item 6, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE
18/1/2012.
18.1 Indicadores de Desempenho das IFES nos Termos da Decisão TCU nº.
408/2002 – Plenária e Modificações Posteriores
A Decisão TCU nº 408/2002 determinou que a partir do exercício de 2002 as Instituições
Federais de Ensino Superior – IFES informassem nos seus relatórios de gestão um conjunto de
indicadores operacionais que possibilitasse a avaliação do desempenho operacional da instituição pelo Tribunal.
Para efeito dessa Decisão, a apresentação dos indicadores será realizada em dois demonstrativos complementares contendo o primeiro uma série temporal com os cinco últimos exercícios
de um conjunto de itens de informação sobre custo corrente, alunos, professores e funcionários,
enquanto o segundo contempla uma série temporal que abrange o exercício de referência do
relatório de gestão e os quatro exercícios imediatamente anteriores, com os doze (12) indicadores definidos na Decisão nº TCU 408/2002 e modificações posteriores, conforme os Quadros
B.6.1 e B.6.2 a seguir.

UNIFESP | Relatório de Gestão do Exercício de 2013

221

Quadro B.6.1 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002
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18.2 Análise dos resultados dos indicadores, indicando os
motivos para eventuais desvios dos valores planejados
Quadro B.6.2 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002

18.3 Análise dos Resultados dos Indicadores de Desempenho das
IFES
Para análise do custo corrente por aluno equivalente é importante considerar, entre outros,
a variação dos valores destinados no orçamento da união à Universidade, em especial no que diz
respeito a recursos de investimento e inversões financeiras. Em 2013 as despesas correntes do
Hospital Universitário foram somadas às Despesas correntes da Universidade para os cálculos
dos indicadores da decisão TCU No. 408/2002.
Comparativamente, notamos uma curva ascendente entre 2009 e 2011, com importante
queda, cerca de 31%, no exercício de 2012, claramente ocasionada pela drástica diminuição dos
valores recebidos, conforme verificado no gráfico abaixo, com pequena recuperação no exercício de 2013.
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Notamos que o conceito CAPES para os cursos de pós graduação sofreu um pequeno decréscimo, o que consideramos a princípio satisfatório, já que foram criados diversos novos cursos, e
os dados refletem uma avaliação positiva dos mesmos desde sua implementação
As taxas de aluno equivalente por funcionário teve uma pequena queda, o que pode ser atribuído ao alto volume de aposentadorias e exonerações. Em geral a movimentação dos quadros
da Administração Pública possuem movimentos cíclicos, vinculados a períodos onde foram
autorizadas aberturas de concurso. A Unifesp encontra-se no topo deste movimento.
A relação docente x servidor também sofre influência deste fenômeno , à medida em que a
criação de novas vagas docentes relacionadas aos cursos criados foi superior a capacidade de
reposição dos servidores TAE.
O índice de qualificação do corpo docente encontra-se em ascendência, apesar de discreta,
revela a implementação de política de contratação apenas de doutores para função docente.
A queda na taxa de sucesso na graduação deve-se em parte a implantação de muitos novos
cursos que ainda não apresentam alunos concluintes, outro aspecto de relevância, ainda reflexo
da greve, deve-se a alterações do calendário escolar que impactou no número de concluintes
lançados até o momento na coleta de dados, cerca de apenas 60% dos esperados, já que número
real de concluintes de graduação, deverá ultrapassar os 900 alunos, mais que o dobro apresentado até o final de janeiro do ano de 2014. A finalização do lançamento dos dados acadêmicos
deverá ocorrer até início de abril deste ano.
Considerando estes fatores, espera-se que a taxa de sucesso real, ou seja, com a inclusão de
todos os concluintes, supere os percentuais do ano anterior, tendência esperada face à progressiva consolidação dos novos cursos.

18.4 Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a
égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando o número do contrato
ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos
financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos
em cada projeto.
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Quadro B.6.3 – Relação de Projetos Desenvolvidos pelas Fundações de Apoio
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ANEXO I - PARECER DA AUDIN – UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA
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ANEXO II - PARECER CONSELHO CURADOR
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ANEXO III - PARECER – CONSELHO UNIVERSITÁRIO
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