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O Relatório de Gestão da Universidade Federal de São

Paulo apresenta as principais ações e conquistas em 2018, de
uma Universidade pública, socialmente relevante e que prima
pela excelência em ensino, pesquisa e extensão e tem como
missão a construção de uma realidade social mais equânime
por meio da promoção do conhecimento, do fomento a ações
transformadoras, e da formação de quadros de profissionais e
pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento
humano.

MENSAGEM DA
REITORA
A Unifesp, de forma planejada e coordenada, alterando

ritmos de implementação quando necessário, mantém seu
compromisso com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(2016-2020), que orienta suas ações, apesar das dificuldades
da conjuntura brasileira.

como

Em 2018, importantes iniciativas estiveram em curso,
detalharemos

nos

próximos

capítulos,

tanto

no

fortalecimento da governança e na gestão de riscos, quanto nas
atividades finalísticas. As restrições orçamentárias e a
continuidade da expansão impactaram a Unifesp mas não
impediram nossa constante busca de excelência, relevância e
compromisso social e com o desenvolvimento nacional.
A Unifesp tem alcançado, em rankings nacionais e

internacionais que adotam diferentes metodologias, a primeira
ou terceira posição entre as Universidades Federais. Mérito
inegável para uma instituição que cresceu expressivamente
(mais de 1000% em matrículas) nos últimos 15 anos. Esta
expansão poderia ter comprometido a excelência da fundadora
Escola

Paulista

de

Medicina,

mas

comprovamos

que

crescemos com alta qualidade acadêmica.

3

Nossas deficiências, sobretudo na área de
infraestrutura dos campi, estão sendo sanadas
progressivamente, com forte planejamento na área nos
últimos anos, mas em ritmo inferior ao desejável,
devido à grande redução do orçamento de
investimentos no último triênio, como será detalhado
neste relatório. Isso tem impactado na execução de
obras essenciais de estruturação e consolidação dos
campi de expansão e em sérias dificuldades de
modernização das instalações no Campus sede.
Cabe destacar que a Unifesp, apesar do
contexto macroeconômico desfavorável e do impacto
da Emenda Constitucional 95 do Teto dos Gastos,
realizou intenso processo de interlocução com o
Governo Federal, o que permitiu, ao final do exercício,
que seu repasse de custeio e capital 100% do previsto
na LOA e, no último caso, obtivesse suplementações
orçamentárias pontuais. A nossa eficiência no gasto e
execução financeira é comprovada neste relatório e
nos rankings internos do MEC em que a Unifesp ocupa
sempre as primeiras posições.
Diante do cenário adverso, a Unifesp não
apenas mobilizou-se pelo orçamento público federal,
como atuou de forma mais intensa junto aos órgãos de
fomento (cabe destaque ao aumento de 65,8% da
captação com a Fapesp), buscou novas oportunidades
de parceria e fontes de recursos. Em cooperação com
a FAP, a Unifesp teve três projetos aprovados pela Lei
Rouanet (com autorização de captação de R$ 30
milhões), teve projeto selecionado pelo Fundo de
Defesa de Direitos Difusos (R$ 19 milhões, incluindo
apoio às obras no Campus Osasco), realizou pioneiro
convênio com o Ministério Público Federal para
utilização de recursos de Termos de Ajustes de
Conduta (TACs), apresentou propostas ao BNDES e
editais privados (como o do Porto de Santos). No início
de 2019, lançamos edital de Manifestação de Interesse
(PMI) como consulta pública à iniciativa privada para
envolver-se em parcerias de ampliação e
modernização da infraestrutura do Campus São Paulo
e aprovou sua Política de Doações e Patrocínios, já
produzindo efeitos práticos de captação com o primeiro
edital lançado.

Profa Dra. Soraya Soubhi Smaili
Reitora

Atualmente estamos realizando
estudos para a criação de Fundos
Patrimoniais. Nossa proatividade nessa
área
está
gerando
frutos
sem
comprometer
a
autonomia
da
universidade pública, a gratuidade e suas
atividades finalísticas. Ao contrário, toda
a a mobilização é para dar as melhores
condições para que se realizem, com
toda a infraestrutura que merecem.
Dentre as principais iniciativas
acadêmicas de 2018, cabe destacar que
o processo de elaboração do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI) foi iniciado
utilizando uma metodologia participativa
por meio de uma plataforma digital em
cooperação com a Universidade da
Califórnia-Berkeley e contou até o
momento com cerca de 600 propostas de
sua comunidade acadêmica, em fase de
preparação para votações diretas. Outro
importante marco para a Unifesp, em
2018, foi a consolidação do Estatuto da
Universidade, que percorreu processos
de discussão e de revisão do marco
regulatório que rege a instituição,
revelando
amadurecimento
organizacional, envolvendo os Conselhos
Centrais da Universidade, além de
consultas públicas e permanente diálogo
junto à comunidade.
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Também no ano passado, a Unifesp aprovou
importantes políticas: Política Institucional de
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia,
a Política de Acessibilidade e Inclusão, a criação das
Câmaras de Conciliação e Mediação de Conflitos e a
de Juízo de Admissibilidade, a criação do Escritório de
Integridade Acadêmica da Unifesp e a Regulação,
organização e funcionamento das Empresas Juniores
na Unifesp. Estamos em vias de aprova a Política de
Inovação e a de Observatórios sociais. A promoção de
debates nacionais e internacionais, congressos,
eventos intercampi e publicações, atividades seminais
de uma Universidade pública aconteceram durante
2018 com grande intensidade.
No âmbito da graduação destacamos a positiva
avaliação dos cursos da Unifesp. Nos últimos seis
anos 70% dos nossos cursos de graduação foram
avaliados por missões in loco do MEC (36 cursos de
um total de 52). A Unifesp demonstrou resultado
muitíssimo superior à média das demais instituições
superiores, com 94% dos cursos com notas 4 e 5
(sendo 5 a nota máxima) enquanto a média brasileira
é de 20% para essa faixa. Comprovação de que
expandimos com qualidade e seguimos atuando com
cuidadoso processo de elaboração de projetos
pedagógicos, discussão interna e concorridos
concursos que garantiram contratação de docentes
doutores qualificados, em dedicação exclusiva, em sua
imensa maioria.
Destacamos no âmbito da pesquisa e pósgraduação, a aprovação da Unifesp para o Programa
Institucional de Internacionalização da CAPES
(PRINT) e a aprovação para integrar a Associação de
Universidades
Grupo
Montevideo
(AUGM),
fortalecendo
a
estratégia
de
pesquisa
e
internacionalização da nossa Universidade. A Unifesp
manteve, em 2018, quadro de notas da PósGraduação significativamente superior à média
nacional. Têm 52,5% dos seus cursos de doutorado e
36,2% dos mestrados com notas de 5 a 7 (nota
máxima), enquanto a média nacional para essa
mesma faixa de excelência é de 28,9%. Ressaltamos
a existência de 13 programas de pós graduação
convergentes, ou seja, baseados em questões
transdisciplinares. Está avaliada nos rankings de
pesquisa sempre entre os primeiros lugares no Brasil
e, no caso de citações (o que mede impacto e difusão
da pesquisa), foi indicada como a número um do país
pela THE.
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A Unifesp vem implementando uma política de
valorização da extensão no processo formativo dos
estudantes e na prática pedagógica docente, expressa
no processo de inserção da extensão na matriz
curricular dos cursos de graduação. Em 2018 a
extensão fomentou 879 ações, sendo 639 de cursos e
eventos e 240 em programas e projetos, envolvendo
prestações de serviço, comunidades vulneráveis e
escolas públicas. Impressionante também é a nossa
atuação extensionista em todo o país, como indicamos
no mapa ao lado e detalhamos no relatório.
Uma relevante conquista, que influencia não
apenas nossos cursos da área da saúde mas a
atenção integral em São Paulo, foi a entrega da
primeira fase da obra do novo Hospital Universitário da
Unifesp (HU2), com 16,3 mil m2 de área construída,
que conta com ambulatórios, centro de diagnósticos e
seis salas cirúrgicas completamente equipadas. O HU
2 funcionará como modelo de hospital-dia e contribuirá
para a formação dos estudantes de graduação e mais
de 1500 residentes médicos e multiprofissionais hoje
na Unifesp.
Por fim, um importantíssimo canal de diálogo e
comunicação foi criado em 2018: o Conselho
Estratégico Universidade Sociedade, órgão de caráter
consultivo e propositivo que terá como finalidade
assessoramento ao Conselho Universitário e demais
Conselhos Centrais da Unifesp, envolvendo 60
representantes eleitos de diversos segmentos sociais.
Assim é que trabalhamos arduamente para
oferecer aos cidadãos uma Universidade pública de
alta qualidade, mas ainda há aspectos a avançar,
como indica este Relatório. Seguiremos com este
desafio nos próximos anos sempre pautados pelos
princípios da ética; da democracia, transparência e
equidade; da qualidade e relevância; da unidade e
diversidade e da sustentabilidade. Desejamos a todos
os leitores deste documento, que aproveitem a sua
leitura e ampliem sua interlocução e cooperação com
a Unifesp.
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Neste capítulo apresentamos a finalidade e a forma de

atuação da Unifesp, com informações sintéticas sobre quais
as circunstâncias em que atuamos, nossa missão e visão,
estrutura organizacional, ambiente externo e cadeia de
valores que promovemos.

VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E
AMBIENTE EXTERNO
A Unifesp, consolidada há mais de 80 anos no

Campus São Paulo, cuja Escola fundadora é de 1933,
estende-se

agora

em

mais

seis

novos

campi

em

funcionamento e um sétimo em implantação, agregando
novas áreas de conhecimento, como Ciências Exatas,
Humanas

e

Biológicas,

confirmando

suas

ações

interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão. Essa
expansão, que o Conselho Universitário abraçou como
missão 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. Dessa forma, a geografia multicampi da Unifesp,
com seis campi implantados (e um em implantação) na
macrometrópole paulista, distribuídos em três regiões
metropolitanas – São Paulo, Baixada Santista e Vale do
Paraíba –, permite compor uma rede universitária em uma
área com cerca de 25 milhões de habitantes, a maior
densidade urbana do hemisfério sul. Essa condição
estratégica traz um potencial de ensino, pesquisa e extensão,
que pode ser direcionado a grandes temas nacionais e
internacionais.
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Infográfico 02 - Linha do tempo da Unifesp

Mapa 2.1 - Campi e Unidades de extensão da Unifesp

Entre 2005 e 2018, a Unifesp ampliou suas vagas presenciais de graduação em 1062%, seis
vezes mais que o conjunto do sistema de ensino superior brasileiro. Essa enorme expansão modificou
a característica da instituição, de escolas da área de saúde concentradas no campus sede em São
Paulo, para uma universidade plena, com seis campi (mais um em implantação e cursos de EaD).
Passamos de 5 cursos de graduação em 2005, concentrados no campus sede, para 52, em 2018, com
13,4 mil estudantes matriculados neste nível. Na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado),
a Unifesp passou de 76 (2005) para 124 cursos (2018), com 6,3 mil estudantes. Do ponto de vista dos
docentes, a Unifesp passou de 677 (2005) para 1.616 (2018), com a quase totalidade destes sendo
doutores e atuando em período integral (dedicação exclusiva ou 40 horas).
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Tabela 2.1 - Grandes números da Unifesp
fonte: Pró-Reitorias Unifesp 2018

Gráfico 2.1 - Expansão dos cursos de graduação da Unifesp
fonte: Prograd Unifesp 2018

Tabela 2.2 - Participação da Unifesp em Vagas Públicas de Ensino Superior, por Município
fonte: INEP, Censo da Educação, 2018

A expansão da Unifesp produziu impacto regional e nos municípios em que seus campi estão
localizados. Em 4 dos 6 campi, as vagas de graduação da Unifesp representam mais de 60% do total de
vagas públicas no ensino superior, o que produz alto impacto local. Por isso, a Unifesp e seus campi têm
construído importantes diálogos e agendas com os municípios onde estão instalados.
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Estrutura organizacional
Apresentamos na forma de um organograma o sistema formal de relacionamentos da Unifesp, que
controla como as pessoas coordenam suas ações e usam os recursos para atingir os objetivos
organizacionais. Como apresentaremos no capítulo 3, sobre modelo de governança, as estruturas
decisórias são colegiadas, com representantes eleitos, e as estruturas executivas são ocupadas por um
reitor e seu gabinete, pró-reitores e diretores, todos subordinados a seus respectivos Conselhos. O
Conselho Universitário (Consu) é o órgão máximo da instituição e possui órgãos assessores, como o
Conselho Curador e comissões. A assessoria jurídica é prestada pela Procuradoria Federal, com escritório
na Reitoria.
Infográfico 2.1 - Organograma da estrutura organizacional da Unifesp

http://www.unifesp.br/reitoria/transparencia/institucional/organograma

Ambiente Externo
Em termos de indicadores macroeconômicos, 2018 foi um ano marcado por uma recuperação
lenta da economia e que impactou o fluxo de recursos para as universidades públicas. Destacaram-se
como ameaças conjunturais as grandes oscilações do dólar, o aumento dos preços da gasolina e do
diesel, que levou à greve dos caminhoneiros, e seu consequente impacto negativo à previsão de
crescimento anual. Por outro lado, o cenário nacional melhorou com o controle da inflação, o aumento
do Ibovespa e a redução gradual do desemprego (embora continue em patamares elevados). Apesar
deste contexto macroeconômico, do impacto da Emenda Constitucional n° 95 para a educação e do
limitado resultado das contas públicas, um intenso processo de diálogo e negociação das Ifes e,
especificamente, da Unifesp junto ao Ministério da Educação permitiu que o repasse de custeio e capital
da Unifesp atingissem 100% do previsto, contribuindo para a gestão da universidade. A Unifesp se
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destaca pela execução financeira de seus recursos, como apontado em diversos relatórios de órgãos
controladores. Contudo, com importantes obras de dois campi definitivos em andamento, os recursos de
capital não foram suficientes para um bom cronograma das obras. A Emenda Constitucional 95, que criou
o novo regime fiscal e instituiu o teto dos gastos, tem limitado o orçamento federal e impactado o sistema
universitário federal, sobretudo com redução de recursos de custeio, de auxílio estudantil, de bolsas de
pesquisa e extensão, de abertura de novos cursos e de novas vagas e, drasticamente, atingiu os recursos
de investimento para obras. Diante deste cenário adverso, a universidade trabalhou estrategicamente na
busca por novos recursos que se concretizaram por meio de liberação de recursos para dois projetos de
Lei Rouanet, do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, da assinatura de acordo com Ministério Público
Estadual e Ministério Público Federal para realização de parcerias envolvendo a expertise acadêmica e
a utilização de recursos de Termos de Ajustes de Conduta (TACs), Edital de Manifestação de Interesse
para parcerias público-privadas na área de infraestrutura, assim como por meio da elaboração de uma
Política de Doações e Patrocínios.

Nota máxima na avaliação do MEC e 4o lugar
entre as Universidades Brasileiras

1ª Univ. Federal Brasileira e 4ª na América
Latina

4ª Melhor Universidade no Brasil

Subiu 168 posições no ranking mundial
(610 -> 442)

Em termos de avaliação externa, a Unifesp se estabelece
hoje como uma das principais universidades brasileiras,
destacando-se nos rankings nacionais e internacionais. De
acordo com (IGC) - Índice Geral de Cursos, indicador de
qualidade calculado anualmente que avalia as instituições
de educação superior considerando a nota média dos
cursos de graduação, a média dos conceitos atribuídos
pela Capes e a distribuição de estudantes nos diferentes
níveis de ensino, a Unifesp atingiu a nota máxima (5) nas
últimas cinco avaliações.
No ranking CWUR (2019), em 2018 a Unifesp ganhou
destaque, subindo 168 posições (passando de 610 a 442
no ranking que contempla 1.000 universidades) e se
estabelecendo como a 4ª universidade federal. No QS
World University Rankings, a Unifesp se estabelece como
a 2ª universidade federal e a 4ª no Brasil. Por fim, no
conceituado ranking Times Higher Education, em 2018, a
Unifesp estabeleceu-se como a primeira universidade
federal brasileira e a quarta universidade da América
Latina.
Em trajetória ascendente, a universidade demonstra um
futuro ainda mais promissor. A aprovação da Unifesp no
Edital Capes/PrInt em 2018 significou uma importante
conquista e traz consigo a oportunidade de um maior
relacionamento com instituições de ensino e pesquisa
estrangeiras e melhoria nos rankings internacionais.

Presente em seis importantes municípios do Estado de São Paulo (São Paulo, Santos, Diadema,
Guarulhos, São José dos Campos e Osasco) a universidade manteve sua parceria e atuação junto às
prefeituras e diferentes secretarias municipais (saúde, educação, assistência social, urbanismo e obras)
impactando no desenvolvimento local e também na provisão de serviços públicos. Em 2018 criamos o
Conselho Estratégico Universidade Sociedade, órgão de caráter consultivo e oportunidade para propor e
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debater temas de interesse local, nacional e internacional. As decisões buscam orientar as ações de
ensino, pesquisa e extensão da Unifesp, os programas e as ações acadêmicas, bem como desenvolver
metodologias de ensino inovadoras, baseadas em problemas, evidências e contextos reais e buscará
colaborar com a avaliação do estudante egresso da Unifesp.
A Unifesp tem igualmente avançado em acordos de cooperação internacional, com outras
universidades e centros de pesquisa, como apresentamos no gráfico a seguir.
Gráfico 2.2 – Alcance internacional da Unifesp (convênios, termos de cooperação e cotutela vigentes em 2018)
fonte: SRI Unifesp e Diretoria de Convênios

Cadeia de valor
A cadeia de valor visa demonstrar como uma organização gera valor para suas partes interessadas.
Recursos são consumidos e capitais são aplicados em processos que resultam em produtos/serviços que
trazem impactos para a sociedade e para o meio ambiente. Para órgãos da administração pública, os
retornos e os impactos gerados se traduzem em benefícios que serão destinados à sociedade como um
todo.
Infográfico 2.2 - Cadeia de valor da Unifesp
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Recursos
Pessoas: O quadro de pessoal é composto pelos técnicos administrativos em educação e pelos docentes, sendo que
no hospital universitário em funcionamento existem funcionários contratados no regime CLT por meio de convênio
com a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
Capital intelectual: Refere-se às inovações tecnológicas, bem como ao desenvolvimento de sistemas de informação,
processos e produtos. A Unifesp, além de sua estrutura de tecnologia da informação, mantém um departamento
específico para o gerenciamento de patentes de propriedade intelectual geradas em suas atividades de pesquisa.
Infraestrutura: Trata-se da infraestrutura que a universidade utiliza para a realização de suas atividades e os
investimentos para novas instalações. Atualmente, ela é composta pela Reitoria, os 7 campi (São Paulo, Osasco,
Guarulhos, Diadema, São José dos Campos, Baixada Santista e Zona Leste) e seu hospital universitário.
Financeiro: São os recursos com os quais a universidade pode realizar compras de bens e contratações de serviços
para operacionalização de seus processos e realização dos investimentos necessários. A verba do órgão para o
custeamento de seus serviços é proveniente de recursos ordinários dos orçamentos de custeio e investimentos, além
de repasses por meio de convênios e agências de fomento.
Relacionamento: Representa os públicos cujo relacionamento é essencial para a manutenção e o desenvolvimento
de suas atividades. Os stakeholders da Unifesp são representados por estudantes, fornecedores, comunidade local,
imprensa, associações e órgãos da administração pública.
Meio ambiente: Corresponde aos recursos naturais consumidos pela Unifesp em suas atividades principais e de
apoio, tais como água, ar e energia, bem como as ações de gerenciamento de elementos que possuem potencialidade
de impacto no meio ambiente, como agentes biológicos e resíduos, também são considerados.

A geração de valor nos processos da Unifesp
Processos: A transformação dos recursos e capitais nos produtos/serviços da universidade se dá por meio de seus
processos, que são divididos em finalísticos e de apoio. Os primeiros estão diretamente ligados à finalidade da
instituição e são constituídos pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os processos de apoio visam dar
suporte às atividades-fim e são essenciais para a gestão e manutenção das operações. Envolvem atividades ligadas
à assistência estudantil, gestão administrativa, governança e gestão de riscos, gestão com pessoas e relações
internacionais.
Produtos principais: Esses processos resultam em seus produtos/serviços principais que são a formação dos
estudantes como profissionais altamente capacitados, a produção acadêmica (referente às publicações científicas
em revistas especializadas), a assistência e o cuidado na área de saúde, a inovação e geração de novas tecnologias
patentes de propriedade intelectual, a difusão e a divulgação científica.
Impactos: A atividade da universidade gera impactos positivos na sociedade como um todo. Os estudantes
encontram maiores oportunidades de inserção e crescimento profissional, bem como o acesso à carreira acadêmica.
Empresas privadas, governos e terceiro setor podem se beneficiar do aumento da quantidade de pessoal qualificado
no mundo do trabalho. A produção científica nacional é fortemente impactada pelas atividades da universidade,
considerada instituição de excelência no ensino superior. A produção de conhecimento e formação de profissionais
pela Unifesp, baseada em evidências científicas e problemas complexos da sociedade contemporânea, colabora com
a tomada de decisões informadas do setor público e privado e para o desenvolvimento nacional do país, com
sustentabilidade e equidade. Por fim, a promoção de inovação tecnológica, por meio de suas atividades de pesquisa,
traz benefícios à população como um todo, em termos de qualificação de serviços, informação e maior qualidade de
vida.
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Quadro de Dirigentes
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A Unifesp adota um modelo de governança com forte

participação de estruturas colegiadas de representação e
deliberação, prevendo a "gestão democrática do ensino
público", como ordena o Artigo 206 da Constituição Federal, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) e o
Estatuto da Unifesp. O Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) 2016-2020 definiu entre seus eixos estruturantes um
modelo

de

governança

participativa

que

prevê

“o

desenvolvimento de um princípio educativo capaz de organizar
os processos e a própria prática das instituições, com a
multiplicação dos espaços, o reconhecimento dos atores e a
estimulação das ações ancoradas no exercício de uma prática
de cidadania ativa. Isso permite tornar mais eficazes os
processos de gestão e, principalmente, facilitar que o
protagonismo social seja mais intenso e generalizado” (p.12).

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E
GOVERNANÇA
O PDI é o instrumento que traça as diretrizes e os

objetivos do planejamento estratégico da instituição para o
quinquênio, mas também para o longo prazo. O PDI vigente,
2016-2020 é, ao mesmo tempo, realista e ousado, pois prepara
o futuro da Unifesp com foco especial na consolidação dos
campi criados durante o período de expansão do Reuni, propõe
a ampliação de suas atividades com vistas à adequação de seu
projeto pedagógico e lança as bases de projetos convergentes
que buscam estruturar as diversas áreas de conhecimento
sobre as quais atua. Tal configuração de realismo e ousadia
implica: (a) preparar os nossos jovens para os desafios do
mundo atual; (b) elaborar pesquisas cada vez mais voltadas
para a solução das questões humanas mais prementes; e (c)
construir um caminho de mão dupla com a sociedade que nos
apoia e para quem todo o nosso trabalho está direcionado.
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Principais objetivos estratégicos com especificação de planos para implementar as prioridades
Os objetivos estratégicos vigentes foram estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional
para o período 2016-2020. O plano foi resultado de amplo processo participativo e de diagnóstico da
instituição realizado no ano de 2015. Foi pactuado e aprovado no Conselho Universitário em sessão em
2016.
A metodologia principal adotada no plano foi o Foresight, conhecida no Brasil como Prospectiva
Estratégica, para criar cenários futuros e hipóteses inovadoras de gestão para as atividades finalísticas.
A metodologia Prospectiva Estratégica se justifica pelo momento vivido pela instituição, após ampla
expansão, com novos cursos e campi, procurando avaliar os cenários cognitivos e organizacionais, de
excelência acadêmica e aprofundamento na nossa contribuição com a sociedade brasileira, tanto na
formação de profissionais e cidadãos, quanto na pesquisa para resolução de problemas enfrentados pelo
nosso país. Complementarmente foram adotadas outras ferramentas mais convencionais de análise e
planejamento.
Os 12 Objetivos Estratégicos da Unifesp foram denominados no PDI 2016-2020 como Diretrizes
Instituintes de Desenvolvimento Institucional. São eles:
1. Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional;
2. Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento dos egressos;
3. Aprimoramento das políticas de gestão e atenção integral aos servidores;
4. Integração das atividades-fim;
5. Convergência do conhecimento;
6. Ampliação da relação entre universidade, sociedade e políticas públicas;
7. Articulação entre a avaliação institucional e o planejamento em todos os níveis;
8. Processos, fluxos e procedimentos de governança adequados e institucionalizados;
9. Políticas de inclusão e permanência de direitos humanos e relativas a questões étnico-raciais
e de gênero: implantação e desenvolvimento;
10. Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade: implantação e desenvolvimento;
11. Planejamento e qualificação da infraestrutura universitária;
12. Comunicação e interação acadêmica: midiática e não midiática.
Desde o 2º semestre de 2016 a Unifesp passou a utilizar o software ForPDI, desenvolvido pelo
ForPlad/ANDIFES em plataforma aberta e gratuita. Nesse software foram cadastrados até o momento
(jan/2019) 233 objetivos específicos associados aos 12 Objetivos Estratégicos da Unifesp e 654 ações
para alcançá-los.
O Acompanhamento da Execução do PDI é realizado em três níveis:
a) No nível representativo, pelo Conselho de Planejamento e Administração (CoPlad), em suas
sessões, e por meio de uma comissão específica para essa finalidade;
b) Em nível gerencial, de normas e regulamentações, pela Câmara Técnica de PDI;
c) Em nível executivo, pela Pró-Reitora de Planejamento, por meio de sua Diretoria de
Planejamento Institucional.
Apresentamos abaixo o Mapa de Monitoramento do PDI 2016-2020, com a síntese numérica dos
planos cadastrados pelos diversos agentes gestores e monitorados pela Pró-Reitoria de Planejamento. A
metas estão associadas à data final do PDI, 31 de dezembro de 2020, por isso nem todas estão
concluídas. A revisão e acompanhamento de metas é contínuo, analisando cenários, riscos e
disponibilidade orçamentária.
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Tabela 3.1 - Mapa de Monitoramento do PDI 2016-2020

MAPA DE MONITORAMENTO DO PDI 2016-2020
% ações
% ações de
de 0% a
25% a 75%
25%
concluídas*
concluídas

% ações de
75% a
100%*
concluídas*

Total

6,56%

44,26%

100,00%

55,38%

0,00%

44,62%

100,00%

72

55,55%

16,67%

27,78%

100,00%

33

90

34,44%

7,78%

57,78%

100,00%

9

16

43,75%

6,25%

50,00%

100,00%

36

115

38,26%

10,43%

51,30%

100,00%

11

34

26,47%

2,94%

70,59%

100,00%

22

48

41,67%

4,17%

54,17%

100,00%

9 - Políticas de inclusão e
permanência, de direitos humanos e
relativas a questões étnico-raciais

13

32

37,50%

31,25%

31,25%

100,00%

10 - Políticas de gestão ambiental e
sustentabilidade: implantação e
desenvolvimento

6

10

30,00%

20,00%

50,00%

100,00%

11 - Planejamento e qualificação da
infraestrutura universitária

25

96

53,13%

25,00%

21,88%

100,00%

12 - Comunicação e interação
acadêmica: midiática e não midiática

16

26

46,15%

0,00%

53,85%

100,00%

233

665

43,91%

11,58%

44,51%

100,00%

Nº de
objetivos
específicos

Nº de
ações

1 - Reconstrução do Projeto
Pedagógico Institucional

14

61

49,18%

2 - Acesso, inclusão, permanência e
avaliação dos estudantes e
acompanhamento dos egressos

23

65

3 - Aprimoramento das políticas de
gestão e atenção integral aos
servidores

25

4 - Integração das atividades-fim
5 - Convergência do conhecimento

Objetivos Estratégicos

6 - Ampliação da relação entre
universidade, sociedade e políticas
públicas
7 - Articulação entre avaliação
institucional e planejamento em todos
os níveis
8 - Processos, fluxos e
procedimentos de governança
adequados e institucionalizados

Total

O acompanhamento executivo do PDI, como mencionado, é realizado pela diretoria de
Planejamento Institucional da ProPlan e três coordenadorias (de Implementação de Planos Institucionais;
de Avaliação e indicadores de Risco; e de Investimentos), que contam com nove servidores (dois
docentes e sete TAEs) com diferentes formações, além de estagiários. Todas as pró-reitorias,
departamentos, coordenadorias e secretarias da Reitoria coordenam centralmente os planos de ação, em
permanente diálogo com as diretorias dos campi da Unifesp.
Todas as ações apresentadas numericamente no mapa têm como prazo a data de conclusão do
PDI 2016-2020, em 31 de dezembro de 2020; por isso, em sua maioria, estão execução, com meta de
conclusão dentro do quinquênio do plano. Os setores que estão com ações em nível vermelho foram
comunicados oficialmente do seu atraso com a solicitação de prestação de contas. Os setores em nível
amarelo seguem o monitoramento padrão, e aqueles em verde tiveram suas ações concluídas mesmo
antes do prazo.
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As principais ações em andamento serão listadas no capítulo 5, momento deste Relatório de
Gestão em que vincularemos os dados de performance da instituição, indicadores, séries históricas e
metas, com as ações em curso associadas aos objetivos estratégicos.
Modelo de governança
A Unifesp adota um modelo de governança com forte participação das estruturas colegiadas,
atendendo a Constituição Federal, a LDB e seu Estatuto, como já mencionado na introdução deste capítulo.
As instâncias colegiadas de participação e deliberação ocorrem nos níveis estratégico e tático.
Infográfico 3.1 - Modelo de governança

No nível estratégico, o órgão deliberativo máximo da instituição é o Conselho Universitário
(Consu), que conta com comitês e conselhos assessores ou temáticos. O Consu é, assim, amparado por
cinco conselhos centrais temáticos: de Graduação (CG); de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGPq); de
Extensão e Cultura (CoEC); de Assuntos Estudantis (CAE); de Planejamento e Administração (CoPLAD);
e de Gestão com Pessoas (ConPessoas). A composição e atribuições de todos os conselhos foram
recentemente revistas na reforma estatutária de 2017-2018.
O Consu também é assessorado pelo Conselho Curador, na análise de contas, relatórios de gestão
e aquisição de imóveis, entre outros aspectos patrimoniais da instituição. A alta administração ainda conta
com comitês estratégicos temáticos (como o de Riscos e o de Tecnologia da Informação). No nível dos
campi, ainda em âmbito estratégico, estão os conselhos de campus e/ou congregações.
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No nível tático, as instâncias colegiadas são: câmaras técnicas (detalhadas a seguir), câmaras
acadêmicas (de Graduação, Pós-Graduação e Extensão e Cultura), conselhos dos departamentos
acadêmicos e o grupo de trabalho permanente de Controle e Acompanhamento Orçamentário (GT-CAO).
As câmaras técnicas são uma novidade e destaque no modelo de gestão participativa da Unifesp,
envolvendo os técnicos de todos os campi em áreas afins para definição de normativas, fluxos e
procedimentos de cada área, produzindo uma unidade no nível tático a partir do processo de deliberação
coletiva no âmbito técnico. As câmaras técnicas são temáticas, nas áreas de: compras; contratos;
controladoria; convênios e análise de prestação de contas; gestão ambiental; serviços; patrimônio;
infraestrutura; desenvolvimento institucional e tecnologia da informação. Também são realizadas câmaras
técnicas ampliadas, onde são discutidos assuntos pertinentes a duas ou mais áreas (por ex: compras,
contratos e controladoria, gestão ambiental e serviços). Algumas das câmaras desdobram-se em um
espaço executivo, de cooperação técnica entre a Reitoria e os campi, denominados mesas técnicas.
A universidade realiza processos de diálogo aberto e escuta da alta direção com a comunidade
acadêmica, por meio de audiências públicas (tornadas obrigatórias na revisão do Estatuto), aprovada pela
Resolução Consu nº 167, de 12 de dezembro de 2018, em seu artigo 17, parágrafo 10.
A Unifesp também experimenta processos de democracia direta, por meio de assembleias e,
mais recentemente, combinação de encontros presenciais com um sistema de participação digital (App
Civist), desenvolvido em parceria com a Universidade da Califórnia – Berkeley. O Projeto Pedagógico
Institucional está sendo revisto por meio de comitês editoriais locais, de uma assembleia intercampi e do
uso do referido software livre de plataforma aberta. Compreendemos que é papel da universidade a
experimentação nos processos de gestão e deliberação, produzindo inovações democráticas que, depois,
podem servir à sociedade.
Desde 2016, todos os conselhos e congregações dispõem de um sistema integrado de
informações e transparência, denominado Gescon (Gestão de Conselhos da Unifesp) que monitora
agendas, pautas, presenças e atas de todos os conselhos da Unifesp. As convocações para as reuniões,
justificativas de ausência e lista de presença têm sido realizadas por meio desse sistema informatizado. O
acesso, via intranet, permite a qualquer membro da comunidade acadêmica acompanhar todas essas
informações e relatórios.
Gráfico 3.1- Frequência da comunidade acadêmica nos principais conselhos da Unifesp em 2018
fonte: Gestão de Conselhos (GESCON) da Unifesp

A participação nos conselhos centrais tem sido monitorada de forma sistemática pelo Gescon (que,
mais recentemente, também acompanha a participação nas congregações e conselhos de departamentos).
Esse monitoramento permite à instituição adotar ações de estímulo à presença nessas instâncias
deliberativas e de governança participativa. O gráfico a seguir apresenta o índice de presença no Conselho
Universitário (Consu) e demais conselhos centrais A meta é que todos os conselhos alcancem quórum de
presença de, ao menos, 50% a 60% em todos os conselhos.
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No apoio interno à governança, além do Conselho Curador, a Unifesp conta com a Auditoria
Interna (Audin) e com a Ouvidoria (ver detalhamento sobre a Ouvidoria no próximo item deste relatório).
A relação com a sociedade foi recentemente aprimorada, com a criação, em 2018, do Conselho
Estratégico Universidade-Sociedade (ver detalhamento sobre esse Conselho no próximo tópico), que
iniciará seus trabalhos a partir de março de 2019.
Do ponto de vista executivo, no nível estratégico, a alta administração é composta pela Reitoria,
pró-reitorias e secretarias, bem como pelas diretorias acadêmicas das unidades universitárias. Há
processos eleitorais que envolvem a consulta à comunidade acadêmica no caso da escolha para reitor,
diretores acadêmicos e diretores de campus, havendo a aprovação de listas tríplices pelo Conselho
Universitário (no caso de reitor) e de conselhos de campus e/ou congregações (no caso dos diretores). O
reitor é nomeado pela Presidência da República e os diretores, diretamente pelo reitor. A universidade
tem realizado consultas à comunidade acadêmica no formato paritário entre categorias (docentes,
técnicos e estudantes), proporcional à presença em urna (segmentos mais mobilizados na consulta têm
maior peso na fórmula final). Desde que as consultas têm sido realizadas, a Unifesp historicamente
sempre foi representada pelo primeiro indicado nas listas tríplices.
No nível tático a gestão é realizada pelas diretorias, departamentos e coordenações da Reitoria e
pró-reitorias e, localmente, pela diretoria administrativa de cada campus. No nível operacional, a gestão
é realizada cotidianamente pelas chefias e equipes das divisões administrativas e pelos coordenadores
tanto de cursos de graduação e pós-graduação, quanto de projetos e programas de extensão e cultura.
Todos os técnicos e docentes, independentemente da posição e nível na carreira, podem participar das
instâncias colegiadas, sejam elas de nível estratégico ou tático. Isso favorece um modelo de governança
participativa não apenas democrático, mas também de aprendizado e de aperfeiçoamento contínuo, pois
na cadeia de prestação de serviço, membros que estão nas mais diversas funções e posições podem
atuar conjuntamente no planejamento e monitoramento de suas áreas de atuação – em especial por meio
das câmaras técnicas e acadêmicas.
Externamente, a Unifesp é acompanhada em sua governança por órgãos de apoio (com os quais
mantém projetos e financiamentos em comum, como Finep, Fapesp, CNPq e Capes), pela assessoria
jurídica prestada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e Procuradoria Federal, e por órgãos de controle,
como TCU, CGU e Ministério Público. Mantém ainda parcerias com o Legislativo e prefeituras onde estão
instalados seus campi (São Paulo, Santos, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco).
A relação com o governo federal é mediada sobretudo pelo Ministério da Educação (MEC),
embora também realize ações e planejamento em conjunto com o Ministério do Planejamento (atualmente
vinculado ao Ministério da Economia), Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Cultura
(atualmente vinculado ao Ministério da Cidadania). Como autarquia federal, a Unifesp recebe orçamento
direto do Tesouro da União como sua principal fonte de recursos. A subordinação ao governo federal é,
contudo, indireta, uma vez que a Constituição Federal prevê em seu artigo 207, a autonomia universitária
(“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial (...)”. Na relação com o governo federal a Unifesp participa de fóruns das instituições federais
de ensino superior, como a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de
Ensino Superior) e de fóruns temáticos de pró-reitores, o que permite importante intercâmbio entre as
instituições e negociação conjunta de pautas com o Governo e o Legislativo.
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Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
A Unifesp utiliza amplamente diferentes canais para se comunicar com o público interno e
externo, o que inclui o espaço do portal, redes sociais, revistas, livros, ouvidoria e um conselho
específico para o diálogo com a sociedade.
Departamento de Comunicação Institucional
Responsável pela elaboração e gestão
do Plano de Comunicação Institucional e pelo
conteúdo veiculado nos seguintes meios de
comunicação: portal da Unifesp, site do DCI,
intranet, informativo por e-mail, mídia interna Em
Foco (TVs dos campi), mídias sociais (vide
tópico a seguir), boletim diário (com clipping de
notícias sobre a universidade, que incluem
pesquisas realizadas),. Compete ainda ao DCI a
produção audiovisual (sob demanda da Reitoria
e pró-reitorias), o registro e documentação
fotográfica, a revisão de textos e a criação de
peças gráficas e/ou virtuais - como folders,
cartazes e banners -, que visam à divulgação de
campanhas, cursos, seminários e eventos
institucionais. A gestão e utilização de mailings
específicos de órgãos de imprensa para o envio
de comunicados institucionais está a cargo de
empresa terceirizada.
Mídias sociais
A Unifesp iniciou em 2015 a atuação
nas mídias sociais com a inserção de seu perfil
oficial no Facebook. Em 2018, esse canal foi
responsável por direcionar mais de 230 mil
acessos para o portal da Unifesp. Em fevereiro,
atingiu a marca de 50 mil seguidores. A
universidade também possui, desde 2015, um
canal no YouTube. A partir da criação de
estratégias de atuação nas mídias sociais, a
Unifesp elaborou os termos e condições de uso
para as mídias sociais, além de seguir as
recomendações do Manual de Orientação para
Atuação em Mídias Digitais do governo federal.
Em 2018 a Unifesp expandiu sua atuação para
outras redes, com o lançamento do Instagram,
Twitter e LinkedIn Em relação ao número de
seguidores, os perfis da Unifesp nas mídias
sociais somam atualmente mais de 120 mil:
LinkedIn - 61 mil
Facebook - 50 mil
Instagram - 6 mil
YouTube - 3 mil
Twitter - 600
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Mais recentemente, no início de 2019,
foi lançada a plataforma @Medium, voltada para
a publicação de artigos de professores e
pesquisadores da universidade. As ações de
divulgação das informações da Unifesp, via
redes sociais, nas áreas de graduação, pósgraduação e extensão, estão proporcionando o
aumento de fluxo de usuários no portal da
Unifesp, que no ano de 2018, alcançou o
número de 2.657.919, além de 17.321.710
visualizações em suas páginas, conforme
relatório do Google Analytics reproduzido na
página anterior.
Revista EntreTeses
Revista semestral de divulgação
científica, criada em 2013, com o objetivo de
disseminar a produção de pesquisadores e
professores da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Essa publicação do DCI busca
tornar-se um “ponto de encontro” entre
docentes,
estudantes
e
técnicos
administrativos da Unifesp, apresentando o
trabalho de pesquisa realizado pelos diferentes
campi (São Paulo, Guarulhos, Diadema,
Osasco, Baixada Santista e São José dos
Campos) com uma linguagem acessível. Em
2018, foi publicado apenas um número da
revista, com tiragem de 2 mil exemplares,
embora normalmente sejam editadas dois
números a cada ano.

Editora Unifesp
A editora Unifesp, criada em 2008, é resultante
de um movimento de transformação e de
busca de uma nova identidade para a
instituição
como
universidade
plena,
representando a diversificação dos campos de
conhecimento e das novas problemáticas de
pesquisa que se desenvolvem. Seu catálogo,
composto por 124 livros, é construído de forma
cuidadosa e conta com traduções de obras
consagradas,
trabalhos
inéditos
de
professores universitários e ensaios. Suas
obras têm se destacado com a obtenção de
várias distinções, como o Prêmio Jabuti
(concedido a uma obra em 2014 e no qual duas
outras foram finalistas em 2016) e o Prêmio
Abeu (concedido a duas obras em 2016 e no
qual outra foi finalista em 2015). Em 2018
foram publicados 17 novos livros.
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Conselho Estratégico Universidade
Sociedade (CEUS)

O CEUS é um órgão de
caráter consultivo, cuja finalidade é
assessorar o Conselho Universitário
(Consu) e demais conselhos centrais
da Universidade Federal de São
Paulo, de modo a ampliar o diálogo
entre a Unifesp e a sociedade
brasileira. Compete ao Ceus debater
e propor:
temas de interesse local, regional, nacional e internacional que orientem as ações de ensino, pesquisa e
extensão da Unifesp; metodologias de ensino inovadoras, baseadas em problemas, evidências e
contextos reais, indicando o perfil de profissional para o século XXI que esteja alinhado com as
necessidades da sociedade brasileira; parcerias para o desenvolvimento de inovações científicas, sociais
e tecnológicas com os setores público e privado, além do terceiro setor; parcerias para o aperfeiçoamento
e inovação em políticas públicas nas três esferas de governo; parcerias com movimentos sociais, órgãos
de classe e entidades da sociedade civil para ações de ensino, pesquisa e extensão; parcerias públicoprivadas para investimentos estratégicos da Unifesp, incluindo novas infraestruturas e áreas de pesquisa;
metodologias de avaliação do estudante egresso da Unifesp, analisando sua inserção no mundo do
trabalho e sua atuação em favor do desenvolvimento de uma sociedade justa, ética e sustentável; formas
de avaliação das políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes na Unifesp.
O Ceus também receberá a prestação de contas anual, com foco nas atividades e nas ações
acadêmicas e orçamentárias da Unifesp, garantindo a transparência e o controle social. Ele é composto
por representantes internos da Unifesp em cargos de direção e/ou representação (discente, docente e de
técnicos) e por 60 representantes da sociedade civil e órgãos públicos, com mandato de dois anos.
Ouvidoria
Criada em 2007, a Ouvidoria da Unifesp é um importante canal para a realização de reclamações,
solicitações, denúncias, sugestões ou elogios, garantindo ao cidadão o acesso à informação nos termos
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Trata-se
de um recurso institucional que aprimora a gestão pública e os serviços oferecidos. É um órgão assessor
da Reitoria, vinculado à Ouvidoria-Geral da União e auditado pelo Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle e pela Controladoria-Geral da União. A Ouvidoria da Unifesp vem atuando como
instância de promoção da participação do cidadão na administração da universidade e de proteção
e defesa dos direitos do usuário dos serviços oferecidos à sociedade. Nesse sentido, o atendimento
se destina tanto ao público externo (atendimento ao público em geral) quanto ao público interno
(servidores, pensionistas, aposentados e alunos). As manifestações recebidas pela Ouvidoria são
registradas no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV), mantido pelo Ministério da
Transparência / Controladoria-Geral da União, e encaminhadas - após análise - às áreas responsáveis
pelo assunto demandado. Quando possível a sua equipe a Ouvidoria providência a resposta imediata ao
cidadão.
Ainda que todas as manifestações sejam inscritas no e-OUV, a equipe da Ouvidoria realiza
atendimentos presenciais com o objetivo de esclarecer as dúvidas e orientar o cidadão quanto aos
procedimentos de registro no sistema. As manifestações recebidas por carta são igualmente registradas
no e-OUV, assim como as manifestações feitas pelo cidadão durante o atendimento presencial e por email.
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Ao longo do ano de 2018 foram acolhidas e tratadas 338 manifestações na universidade, resultado
do trabalho de melhor triagem, de organização quanto ao recebimento, análise e encaminhamento e do
atendimento imediato realizado pela equipe da Ouvidoria pelos outros canais de atendimento como email, telefone e site, agilizando o atendimento ao cidadão.

Gráfico 3.2 - Natureza do atendimento

*35 manifestações foram arquivadas (falta de urbanidade, de clareza ou insuficiência de dados, duplicidade de manifestação, manifestação
imprópria, perda do objeto, manifestações para diversos órgãos apenas para conhecimento ) , e, portanto, não estão contadas neste infográfico

O resultado do trabalho da Ouvidoria da Unifesp, no que se refere às manifestações recebidas,
ao perfil dos cidadãos e ao índice de satisfação com o atendimento ao tratamento das demandas
encaminhadas, bem como outras informações, poderá ser acompanhado diariamente no Painel
Resolveu? do Ministério da Transparência e Controladoria–Geral da União, acessando-se o link:
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm.

Infográfico 3.2 - Pirâmide de aceitação de resposta ou pedido de recurso

26

Todos os pedidos e recursos de 2018 foram encerrados. Apenas um pedido de informação encontra-se em aberto.
*CRMI - Comissão Mista de Reavaliação de Informação

Gráfico 3.3 - Pedidos de acesso à informação

Gráfico 3.4 - Assuntos mais demandados

Relatórios gerados pelo sistema e-SIC: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/relatorios_estatisticos.aspx
Relatórios anuais produzidos pela Ouvidoria Unifesp: http://ouvidoria.sites.unifesp.br/index.php/pt/regimento
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4

A Unifesp iniciou a implantação de Gestão de Riscos em

2013, quando – por meio da Câmara Técnica de Compras
(estrutura de Governança no patamar tático) – editou a
Orientação Normativa nº 03/2013 e criou os instrumentos de
avaliação e prevenção de riscos nos processos de contratação
da Unifesp. Na sequência, desenvolveu e aprimorou o modelo,
por meio da aplicação de metodologias consagradas, avaliando
e estabelecendo ações mitigadoras para os riscos mapeados
em suas atividades operacionais.

GESTÃO DE RISCOS E
CONTROLES
INTERNOS
Com a edição da Instrução Normativa (IN) Conjunta

MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016 e do Decreto nº 9.203,
de 22 de novembro de 2017, foi criado por meio da Portaria nº
1645, de 12 de maio de 2017, o Comitê de Governança, Riscos
e Controle da Unifesp. Composto pela alta gestão da
universidade e com atribuição de estabelecer a política de
gestão de riscos da Unifesp, revisar a política de planos de
gestão de riscos e analisar os riscos estratégicos da instituição,
o comitê definiu a seguinte agenda de trabalho:
●
●
●
●

definição de calendário;
capacitação sobre o tema para o comitê;
elaboração da política de gestão de riscos da instituição;
avaliação, classificação, definição de faixa e ações de
mitigação para os riscos estratégicos, conforme
diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional.
Em sua política, a Unifesp classificou os riscos em:
estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade,
que

devem

(operacionais,

ser

abordados

legais,

conforme

sua

financeiros/orçamentários

tipologia
e

de

imagem/reputação).
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No que diz respeito aos riscos tático-operacionais e às instâncias de governança, como as
câmaras técnicas de gestão e câmaras acadêmicas, e os gestores médios e operacionais (diretores
administrativos, coordenadores, chefes e gestores de contratos, entre outros) vêm realizando um
trabalho contínuo de identificação, avaliação, classificação e mitigação de riscos nas mais diversas
áreas (compras, finanças, orçamento, análise de prestação de contas, convênios, contratos, serviços e
infraestrutura). A metodologia foi aplicada também nos diversos campi, que avaliam e monitoram seus
riscos.
Para que chegássemos a esse resultado foram realizados treinamentos e oficinas em diversas
áreas, além do envio de servidores para capacitações externas, especialmente conduzidas pela CGU,
e para acompanhamento de seminário, com a participação dos gestores do controle interno (CGU e
Audin).
Além das análises temáticas, a Unifesp realiza sistematicamente a avaliação de riscos em suas
licitações, que se iniciou em 2014 para as licitações e contratos de obras e serviços de engenharia. No
final de 2017, esse processo foi estendido para todas as demais licitações.
Destacamos a crescente integração da gestão de riscos nos processos organizacionais, bem
como sua relevante aplicação nos processos de tomada de decisões.
Os próximos desafios são o mapeamento de riscos tático-operacionais nas áreas finalísticas e
o acompanhamento e medição da eficácia das ações mitigadoras e de controle estabelecidas.
Infográfico 4.1- Gestão de riscos e controles internos

Em análise ao Infográfico a seguir, de Riscos Estratégicos, observamos que 79% dos riscos estratégicos
mapeados são classificados como na faixa de “alto”. Alguns fatores contribuem para este resultado: 1.
Esta informação representa o primeiro mapeamento dos riscos das diretrizes estratégicas, ou seja, a partir
deste momento serão implantados os controles e ações mitigadoras, que em uma segunda avaliação,
provavelmente apresentarão resultados favoráveis e impactarão na análise; 2. O caráter estratégico
pressupõe maior exposição a fatores externos, não controláveis pela instituição, ampliando assim o grau
de incerteza; 3. devido a posição estratégica, o impacto do não atingimento do objetivo será sempre alto.
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Infográfico 4.2 - Riscos Estratégicos Mapeados por Objetivo Estratégico

Quanto aos Riscos Táticos, apresentados no infográfico abaixo, 40% estão classificados como “altos”, e
60% entre médios e baixos. O principal fator que contribuiu para isso é que a Unifesp realiza o mapeamento
de riscos operacionais desde 2013, e neste período já implementou diversos controles e ações mitigadoras,
que diminuem a possibilidade do risco ocorrer.
Infográfico 4.3 - Riscos Táticos Mapeados
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5

Este

capítulo

informa e

discute os

resultados

alcançados em relação à Missão Institucional e aos
Objetivos Estratégicos Finalísticos (ensino, pesquisa,
extensão e cultura). Apresentaremos os resultados por meio
de gráficos e tabelas, com séries históricas sempre que
possível, indicadores e metas. Ao lado de cada infográfico
apresentamos um comentário da gestão sobre o resultado
alcançado e expectativas, indicando, quando o caso, os ajustes
necessários no planejamento para o próximo período. As
metas da Unifesp são quinquenais e indicadas para o ano
de 2020 (31/dez/2020), quando se encerra a vigência do PDI
2016-2020.

RESULTADOS DA
GESTÃO
Reapresentamos a Missão Institucional da Unifesp:

“Contribuir de modo incisivo para o processo de construção de
uma realidade social mais equânime, por meio da promoção do
conhecimento, do fomento de ações transformadoras e da
formação de quadros tecnicamente habilitados nas mais
diversas áreas”.
Dentre os Objetivos Estratégicos do PDI 2016-2020

apresentados no Capítulo 3, os Finalísticos são:
1. Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
2. Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos
estudantes e acompanhamento dos egressos
3. Integração das atividades-fim
4. Convergência do conhecimento
5. Ampliação da relação entre universidade, sociedade e
políticas públicas
6. Políticas de inclusão e permanência, de direitos
humanos e relativas a questões étnico-raciais e de
gênero: implantação e desenvolvimento.
7.
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Apresentamos na tabela a seguir os principais programas e projetos/iniciativas associados aos
Objetivos Estratégicos Finalísticos que procuram contribuir.

Tabela 5.1 Ações prioritárias da gestão com principais iniciativas finalísticas em andamento

20 Principais programas e iniciativas
da Unifesp 2018

Liderança na execução
Vinculação aos Objetivos Estratégicos Finalísticos (*)
1

2

3

4

5

6

1

Reformulação do Projeto Pedagógico
Institucional por meio de processo
participativo digital em escala - App/Civist

2

IV Congresso Acadêmico da Unifesp
reunindo PIBID, PIBIC, PIBIT, entre
outros

3

Estimular Ingresso: comunicação e
divulgação dos cursos de graduação da
Unifesp para estudantes do ensino médio

ProGrad

4

Otimizar ocupação de vagas ociosas:
modernização do sistema de matrícula e
transferência externa/interna

ProGrad

5

Ação para Redução da Retenção:
estudo e orientação em UCs de alta
reprovação e programas de nivelamento

ProGrad

6

Construção de proposta para Política
Institucional de Desenvolvimento do
Docente da Graduação

ProGrad

7

Estímulo à interdisciplinaridade por
meio de oferta de Unidades Curriculares
presenciais multicampi

ProGrad

8

Ações de Curricularização da Extensão
nas atividades de graduação, incluindo o
registro de horas extensionistas

ProGrad + PROEC

9

Criação do Instituto de Estudos
Avançados - Centro de Pesquisas
Convergentes da Unifesp

ProPGPq

10

Elaboração da Política de Ciência e
Tecnologia e Inovação da Unifesp e de
Propriedade Intelectual e Transferência

ProPGPq

11

Internacionalização da PG (Pós
Graduação) com o Programa PAEC
OEA e grupo Coimbra, e CAPES-Print

ProPGPq

12

Avaliação Interna dos Programas de
PG e apoio no relatório da Plataforma
Sucupira

ProPGPq

13

Implementação do Novo Fluxo para
Recursos de Pesquisa com RTI
Fapesp, Capes/Proap e FINEP

ProPGPq

14

Criação e Implementação da Política e
do novo Processo Seletivo
Simplificado para Prof Visitante

ProPGPq

ProPlan

Gabinete e Direções
Campi
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15

Construção de uma Política de
Observatórios Sociais e de Políticas
Públicas da Unifesp

PROEC

16

Implantação do Plano de Direitos
Humanos na Unifesp

PROEC

17

Elaboração e Implantação da normas de
Projetos Acadêmicos de Prestação de
Serviço (PAPS)

PROEC

18

Unifesp Mostra sua Arte: execução de
ações em consonância com o Plano de
Cultura da Unifesp

PROEC

19

Programas Acadêmicos: Abdias
Nascimento e de ampliação de acesso
de estudantes negros, pardos e
indígenas

PROEC

20

Programa Auxílio para Estudante
(PAPE) com vulnerabilidade
socioeconômica

PRAE

(*) 1. Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional; 2. Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento
dos egressos; 3. Integração das atividades-fim; 4. Convergência do conhecimento; 5. Ampliação da relação entre universidade, sociedade e
políticas públicas; 6. Políticas de inclusão e permanência, de direitos humanos e relativas a questões étnico-raciais e de gênero: implantação
e desenvolvimento

vinculação principal

impactos positivos em outros objetivos estratégicos

Apresentamos a seguir os resultados alcançados e metas para 2020, com comentários ao lado de
cada infográfico e tabela. Organizamos em função dos Objetivos Estratégicos Finalísticos, com
detalhamento para:
1. Graduação
2. Perfil do ingressante
3. Pós-graduação
4. Pesquisa
5. Perfil docente
6. Cultura e extensão
7. Ações finalísticas no PDI 2016-2020
1. GRADUAÇÃO
Apresentamos a seguir os principais resultados da Unifesp no ensino de graduação, incluindo
séries históricas, indicadores, metas e análises para orientação das iniciativas relacionadas.
A série histórica de expansão das matrículas de graduação da Unifesp apresenta o
impressionante crescimento em nossa instituição. Enquanto o sistema de ensino superior cresceu, entre
2005 e 2018, 179%, a Unifesp ampliou suas vagas presenciais de graduação em 1.062%, seis vezes
mais que o conjunto do sistema. Essa enorme expansão modificou a característica da instituição, de
escolas da área de saúde concentradas no campus sede em São Paulo para uma universidade plena,
com seis campi (mais um em implantação e cursos de EaD), de porte médio a grande no sistema federal
e, como apresentaremos neste capítulo, por meio de indicadores e séries históricas, mantendo a
excelência das suas escolas fundadoras na instituição como um todo.

33

Gráfico 5.1 – Expansão das matrículas de graduação da Unifesp comparada ao Brasil
fonte: Sistema de Informações Institucionais Universitárias (Siiu) da Unifesp e Censo, Inep

Gráfico 2.1 – Expansão de cursos de graduação ofertados pela Unifesp
fonte: Siiu-Unifesp

34

A Unifesp realizou forte expansão de sua graduação a partir de 2006, com a abertura de novos
campi em novas áreas de conhecimento. A prioridade atual da Unifesp é a consolidação da expansão,
de um lado, revisando projetos pedagógicos e indicadores de desempenho dos cursos e, de outro,
ampliando as condições de infraestrutura, acesso, permanência e qualidade dos contratos e serviços
que dão suporte para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A meta para 2020, além da
manutenção dos cursos existentes, é a abertura de quatro graduações novas, previstas no PDI 20162020, nos campi Osasco (Direito), Baixada Santista (Oceanografia), Diadema (Física) e Zona Leste
(Geografia). A abertura está condicionada à disponibilidade de corpo docente, infraestrutura e, no
caso do Direito, autorização do MEC.

Gráfico 5.2 - número de vagas oferecidas versus
número de ingressantes matriculados
fonte: Siiu-Unifesp

Gráfico 5.3 - Vagas ocupadas Unifesp comparada ao Brasil
fonte: Siiu-Unifesp e Censo da Educação, Inep.

O gráfico ao lado novamente
demonstra a grande expansão da
Unifesp em abertura de vagas
anuais para ingressantes. A
queda de vagas ofertadas em
2015 e 2016 foi decorrente de
decisão da instituição em reduzir
o ingresso no Campus Diadema,
temporariamente,
enquanto
novos laboratórios de ensino não
estivessem prontos, de modo a
não prejudicar a formação dos
estudantes. Em 2016 o número
de vagas ofertadas naquele
campus
foi
parcialmente
retomado e plenamente no ano
seguinte.

A Unifesp tem alta taxa de
ocupação de vagas ofertadas. Na
última década a média de
ocupação de vagas ofertadas
para ingresso nos cursos de
graduação
foi
de
93,3%,
enquanto
as
demais
universidades públicas tem em
média 82,5% e as instituições
privadas apenas 32,1%.
A Unifesp, como universidade de
excelência situada num grande
centro (região metropolitana de
São Paulo), tem vantagens
comparativas para ampliar ainda
mais sua taxa de ocupação.

A meta para 2020 é alcançar 98% de vagas ofertadas ocupadas. Para tanto, estão sendo realizadas
ações de comunicação e divulgação dos cursos de graduação da Unifesp para estudantes do ensino
médio, fortalecimento da presença da Unifesp em redes sociais, participação institucional em feiras de
estudantes de grande porte, produção de material impresso e vídeos de divulgação da graduação, "Dias
Abertos" nos diferentes campi para visitação, modernização do sistema de matrículas, com a implantação
de pré-matrículas on line agilizou e otimizou a ocupação de vagas.
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Infográfico 5.1 – Taxas de sucesso, retenção e evasão na graduação da Unifesp
fonte: Microdados do Inep: Disponível em http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar; Tabela auxiliar de classificação dos cursos
Andifes/Inep/Sesu. Dados modelados pelo Forplad(GT Taxa de sucesso, retenção e evasão nas Ifes).
Observação: Dados de 2018 são consolidados apenas em março de 2019, por isso ainda não constam

Taxa de sucesso
Fórmula:

Taxa de retenção

Fórmula:

Taxa de evasão

Fórmula:

A taxa de sucesso corresponde aos estudantes formados no prazo mínimo previsto para cada
curso. A taxa de retenção mostra os estudantes com um ou mais anos de atraso em relação ao tempo
previsto de formado. E a taxa de evasão, estudantes que, tendo iniciado o curso, saíram da instituição.
A taxa de sucesso da Unifesp tem oscilado nos últimos anos entre 64% e 38%, uma variação
demasiada e que precisa ser estabilizada. A meta para 2020 é de 65%. Os formandos em 2015 acabaram
prejudicados por duas situações adversas vividas pela Unifesp. Em 2015, houve cancelamento de um
semestre acadêmico em um dos campi (Guarulhos, campus com maior número de estudantes), o que deve
ter contribuído para a reduzida taxa de sucesso neste ano. Adicionalmente, uma greve de 4 meses em
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2012 (a maior da história das universidades federais), mobilizando servidores e estudantes contra
mudanças na carreira e falta de infraestrutura nos novos campi. Na ocasião houve confronto entre
estudantes, docentes e a polícia, resultando em mais de 50 prisões de discentes e em um processo
traumático para a universidade. Essa paralisação contribuiu para a maior evasão no ano seguinte (2013,
com 29% de evasão), assim como pode ter tido efeitos remanescentes na taxa de sucesso de 2015
(ingressantes de 2012 poderiam concluir em 2015 dentro do tempo previsto pela maioria dos cursos).
Para redução da taxa de retenção há estudos sobre unidades curriculares de alta reprovação, com
proposta de estratégias administrativas (ex: aumentar oferta de UCs) e pedagógicas (ex: UCs de
nivelamento, como o pré-cálculo, investimento na formação docente, maior aproximação da coordenação
do curso para orientar os estudantes em suas trajetórias) para evitar retenção de estudantes.
Para reduzir a evasão, a Prograd está realizando um diagnóstico detalhado das causas e já
sabemos que a transferência interna tem oscilado de 10 a 30% do total de evasão, o que demonstra que
o estudante pode ter desistido do curso e não da instituição. Além disso, a taxa esteve elevada em
decorrência do ano de 2013, como explicamos, com uma duplicação da taxa média de evasão em
decorrência dos acontecimentos de 2012, já mencionados. A taxa dos últimos dois anos tem sido de 12%
e a meta é alcançar 10% em 2020. A média de evasão do último quinquênio das Ifes é de 17%, bem
superior à nossa meta.

A taxa média de sucesso na
graduação da Unifesp no último quinquênio
foi de 54%. Como mencionamos, estamos
trabalhando intensamente para que em dois
anos tenhamos chegado ao patamar de 65%.
Comparativamente, contudo, a Unifesp está
em posição favorável se comparada às
demais universidades públicas (com taxa
média de 45%) e as instituições privadas
(com taxa média de 37%).

Infográfico 5.2 – Taxas de sucesso, Unifesp e Brasil
fonte: Siiu e Censo Inep

O tema da evasão é complexo e está sendo estudado pela Comissão de Estudos do Perfil do Estudante
de Graduação (Cepeg), comissão conjunta da Prograd e Prae. Ele tem forte oscilação anual entre cursos e campi.
A evasão se concentra nos estudantes de primeiro e segundo ano, que podem não ter se
identificado com a carreira profissional – daí uma evasão saudável de procura de outra profissão.
Mas também há a evasão em decorrência de distância e tempo de deslocamento (principal motivo
alegado na desistência, por 45% dos estudantes), dificuldades financeiras (alegadas por 28%), dificuldades
em acompanhar o curso (25%) e falta de infraestrutura nos campi (23%), como apontado a seguir:
Tabela 5.2 – Principais motivos da evasão
fonte: pesquisa amostral 2008-2018 com estudantes desistentes
(amostragem estratificada com 95% de confiança e 5% de margem de erro)

Nas modalidades de evasão, as
duas
principais
categorias
são
desistência ou transferência interna.
Ambas têm grandes oscilações. As
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Gráfico 5.4 – Conceito de curso na graduação
fonte: Prograd e Censo Inep

transferências internas têm uma
variação de 10 a 30% do total de
evadidos, contudo são estudantes que
não abandonaram a Unifesp, apenas
mudaram de curso. Tecnicamente não
seria uma evasão, apesar de
contabilizada desse modo, em razão da
vaga ociosa no curso de origem.
A
Unifesp
está
atuando
fortemente para reduzir a evasão,
analisando causas e atuando para a
melhoria das condições de transporte e
acesso aos campi, das infraestruturas
de ensino e oferecendo auxílio
permanência aos estudantes de menor
renda.
Nos últimos seis anos 70% dos
cursos de graduação da Unifesp foram
avaliados por missão in loco do MEC
(36 cursos de um total de 52). O
Conceito de Curso (CC) é nota final de
qualidade e a avaliação mais completa
e rigorosa do MEC em relação aos
cursos superiores, com notas entre 1 e
5 (excelência).
A Unifesp demonstrou um
resultado muitíssimo superior à média
das demais instituições superiores, com
94% dos cursos com notas 4 e 5,
enquanto a média brasileira é de 20%
para essa faixa. A meta para 2020 é
manter as boas avaliações com notas 4
e 5 e não ter mais cursos avaliados com
nota 3.

Infográfico 5.3 – Ranking do Índice Geral de Cursos de graduação (IGC)
fonte: Inep/Mec- 2018
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No ranking público mais importante de comparação dos cursos de graduação de cada instituição
de ensino superior, a Unifesp está em 4º lugar entre as universidades brasileiras avaliadas pelo MEC, com
nota média de seus cursos igual a 4,15. As instituições situadas com notas acima de 4,01 até 5,0
constituem apenas 1,6% do total de instituições. É nessa faixa de excelência que se encontra a Unifesp.
As suas concorrentes melhor colocadas são instituições de grande porte e tradição, que não tiveram
expansão recente comparável com a da Unifesp. A Universidade, com exceção dos seus cinco cursos
pioneiros da saúde, é uma instituição jovem, com menos de 15 anos, atingindo agora 52 graduações. Isso
nos dá um potencial de avançar posições no ranking, a medida que nossos cursos e infraestrutura dos
campi se consolidam progressivamente.
A Unifesp mantém uma política de bolsas para estudantes de graduação. Elas são ofertadas
mediante editais, processos seletivos nos quais as melhores propostas e projetos são selecionados. Em
2018 foram distribuídas bolsas no total de R$ 4,2 milhões.
Infográfico 5.4 – Bolsas de programas institucionais para estudantes de graduação
fonte: Prograd, 2018
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2. PERFIL DO INGRESSANTE
O perfil do estudante ingressante na
Unifesp foi fortemente alterado quando a
instituição passou a implementar a Lei
12.711, de 29 de agosto de 2012, que
previa as modalidades e progressividade
da política de cotas, para incluir estudantes
de menor renda, egressos do ensino médio
público e de raça/cor negra, parda e
indígena. Atualmente a Unifesp já alcançou
a meta máxima de ingresso por cota, com
50% dos estudantes ingressando nessa
modalidade.
O gráfico ao lado apresenta a
progressão da política de cotas e seu efeito
importante na instituição sob a perspectiva
da sua democratização, com aumento da
diversidade dos estudantes do ponto de
vista de origem, raça, classe e expectativas
profissionais e de vida. Os desafios passam
a estar em como garantir a inclusão e
permanência desse estudante e manter
docentes preparados para seu acolhimento
e interlocução. O ganho é evidente:
oferecer e participar de processos de
ensino-aprendizagem em uma instituição
mais plural e democrática.

Gráfico 5.5 – Implementação da
política de cotas na Unifesp
fonte: Siiu/Unifesp

Gráfico 5.6 – Proveniência do ensino médio do
estudante ingressante na Unifesp
fonte: SIIU Unifesp

A política de cotas garante vagas
para estudantes egressos de ensino médio
público. Com isso, sua participação no total
dos estudantes subiu de 46,3% em 2013
para 58,8% em 2016. A redução de
egressos do ensino público entre não
cotistas, como informam os dados do Siiu,
é decorrente da migração de parte desses
ingressantes para as vagas de cotistas. Tal
avanço, ainda não igualou o perfil de
origem no sistema educacional ao total do
Estado de São Paulo – no ensino médio
78% estão em escolas públicas – e,
recentemente, regrediu para 53,4%
egressos de escolas públicas. O que
significa que a política de acesso e inclusão
ainda tem fortes desafios.
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Gráfico 5.7 – Destaque para o Campus São
Paulo (origem do ensino médio)
fonte: Siiu/Unifesp

Nos campi de expansão a política de cotas teve menos
impacto do que no campus sede, São Paulo, onde se
encontram as Escolas Paulistas de Medicina e Enfermagem.
Em São Paulo a mudança de perfil do estudante ingressante
sofreu fortes alterações, como mostraremos nesse e noutros
gráficos a seguir.
Em 2009 apenas 8% dos estudantes eram egressos
de ensino médio concluído em escola píblica e em 2018, 50%.
Isso significa que os estudantes ingressantes nos cursos da
saúde são hoje usuários de serviços públicos, tanto de
educação quanto de saúde, o que estimula, certamente, uma
formação mais crítica e voltada para as políticas públicas, o
aprimoramento do SUS e possível maior inserção social do
profissional.

Gráfico 5.8 – Raça/etnia e cor do estudante ingressante na Unifesp
fonte: Siiu/Unifesp e Fundação Seade (2010)

Gráfico 5.9 – Destaque para o Campus São
Paulo (Raça/etnia e cor) fonte: Siiu/Unifesp

Do ponto de vista de raça/etnia/cor, há também uma
significativa alteração, com ingressantes negros/pardos/
indígenas, passando de 2013 a 2018 de 25,7% do total para
33,44%. Esta porcentagem se estabilizou nos últimos três anos,
quando a Unifesp atingiu a meta de vagas de ingresso por cotas.
Está muito próxima, também, da porcentagem de
negros/pardos/indígenas no Estado de São Paulo (36%).
A alteração do perfil no Campus São Paulo também
merece destaque: negros/pardos/indígenas eram 7% em 2009
e alcançam 30% em 2018. Porcentagem próxima a dos demais
campi e da população do Estado de São Paulo. A ampliação da
diversidade de origem, raça, classe e renda permite uma
formação na área da saúde mais plural e rica para todos os
estudantes.
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Gráfico 5.10 – Renda do estudante ingressante na Unifesp
fonte: Cepeg/Unifesp por meio de formulário preenchido pelos
ingressantes

Gráfico 5.11 – Destaque para o Campus São Paulo (Renda)
fonte: Cepeg/ Unifesp

Gráfico 5.12 – Evasão e coeficiente de rendimento
entre estudantes cotistas e não cotistas
fonte: Siiu/Unifesp

A renda familiar dos ingressantes
também sofreu importante alteração: em 2012
eram 48,2% dos estudantes na faixa de até 5
salários mínimos, passando a 60,9% em
2018. A correlação entre as duas faixas de
renda (abaixo ou acima de 5 salários mínimos
por família) alcançada pela Unifesp por meio
da política de cotas está próxima à
distribuição de renda por faixas de ingresso
avaliada pela Fundação Seade para o Estado
de São Paulo.
A alteração do perfil de renda no
Campus São Paulo, até então o mais
elitizado,
também
merece
destaque,
passando de 29% para 51% de estudantes
com renda abaixo de 5 salários mínimos por
família/mês.
A mudança de perfil de renda após a
Lei de Cotas é fundamental para compreender
os
novos
desafios
colocados
pela
universidade pública brasileira no século XXI.
Ao contrário do que afirma parte da mídia ou
relatórios que induzem políticas públicas
(como o de autoria do Banco Mundial Um
Ajuste Justo: Análise de Eficiência do Gasto
Público no Brasil, de 2017, que afirma que
"65% das vagas são ocupadas pelos 40%
mais ricos", p.136), o perfil do estudante de
instituição
pública
superior
não
é
majoritariamente de elite, como foi no
passado. Com o sistema de ingresso
unificado Enem-Sisu e a política de cotas,
inclusão e permanência, as universidades
públicas estão cada vez mais plurais e
democráticas.
O
ingresso
dos
cotistas
é
acompanhado pela instituição, para que seu
desempenho e continuidade no curso sejam
equiparáveis aos demais estudantes. Por
méritos próprios e por ações afirmativas e de
apoio à permanência da Unifesp, os cotistas
não constituem um grupo de baixo
desempenho e alta desistência. A análise de
evasão e de coeficiente de rendimento
acadêmico pelo recorte de cotistas ou não
cotistas demonstra que não há diferença
significativa entre os dois conjuntos de
estudantes, como apresentamos no gráfico ao
lado.
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Gráfico 5.13 – Redução da evasão com a
política de auxílio Pape
fonte: Prae, 2018

Com o recorte incluindo as políticas de auxílio
à permanência (moradia, transporte, alimentação e
creche), é possível verificar que uma postura ativa da
instituição no apoio aos estudantes mais vulneráveis
socioeconomicamente (com renda per capita abaixo
de 1,5 salários mínimos). Tal postura tem relevante
consequência na sua permanência, conforme
demonstra o gráfico ao lado. A seguir detalharemos o
perfil do ingressante por Campus, tendo em vista a
diversidade dos campi. Em primeiro lugar há um
recorte entre campus São Paulo, campus sede e
originário da Unifesp, iniciado em 1933, que
concentra cursos da área da saúde, notadamente a
Medicina. Os demais campi de expansão, iniciada em
2006-7, têm localização noutros municípios da região
metropolitana de São Paulo e adjacências, outras
áreas de conhecimento, alterando o perfil dos
ingressantes.

As políticas de acesso, inclusão e permanência e os desafios político-pedagógicos são fortemente
influenciados por essa diversidade do perfil estudantil, o que exige da Unifesp políticas e programas ao
mesmo tempo universais, que prezem pela isonomia, mas com atenção específica para cada campus,
especialmente os com público mais vulnerável.
O gráfico abaixo expressa a diferença de renda entre os campi, tendo como perfis mais vulneráveis
os campi de Guarulhos e Diadema, com 52% e 43% dos estudantes, respectivamente, com renda per
capita abaixo de 1 salário mínimo. No outro extremo, o Campus São Paulo tem apenas 28% na mesma
condição (situação já alterada pela política de cotas, como vimos, mas que ainda é diferenciada em
relação aos campi de expansão).
Gráfico 5.14 – Detalhamento por campus dos ingressantes em 2018: renda
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg
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Gráfico 5.15 – Detalhamento por campus dos ingressantes em 2018: região de procedência
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg

A procedência dos estudantes da Unifesp é 95,8% do Estado de São Paulo. Essa é uma situação
atípica se comparada a outras universidades federais, que têm uma pluralidade de ingressantes de outras
regiões do país. Dentro do Estado, a maioria dos estudantes é proveniente da capital (40,6%) e a RMSP
soma 69,4% do total. Cinco dos sete campi da Unifesp estão na RMSP. Os campi da Baixada Santista e
São José dos Campos têm procedências distintas; o primeiro conta com 39,1% de estudantes do próprio
litoral e o segundo com 70,1% dos estudantes vindos do interior do Estado.

Gráfico 5.16 – Detalhamento por campus dos ingressantes em 2018: como pretende residir durante a graduação
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg

Os campi com maior atração/fixação dos estudantes são os da Baixada (com 54,5% procurando
residir próximo ao campus) e de São José dos Campos (com apenas 18,1% residindo noutro município).
O mesmo ocorre com a criação de repúblicas estudantis, 31,2% na Baixada e 26,2% em São José dos
Campos, contra média de 15% nos demais campi. A dinâmica de moradia estudantil reflete, assim, a
origem do estudante: os campi da RMSP são os que menos afetam a movimentação do estudante para
a proximidade do campus, em geral mantendo o local de moradia e utilizando transporte coletivo
intermunicipais e metropolitanos - detalharemos esse aspecto a seguir.
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Gráfico 5.17 – Detalhamento por campus dos
ingressantes em 2018: modal e tempo de deslocamento
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg

O gráfico ao lado apresenta os modais de
transporte que serão mais utilizados pelos estudantes
ingressantes. 81,5% dos estudantes irão utilizar
transporte coletivo público, municipal ou intermunicipal.
Apenas 3,6% utilizam veículo próprio. Cabe destaque
para o uso do intermunicipal nos campi Guarulhos,
Diadema e Osasco, que estão na RMSP e recebem
estudantes moradores da capital ou outros municípios da
grande São Paulo.
Como o transporte intermunicipal é mais caro e o
Campus de Guarulhos, em especial, possui os
estudantes de menor renda, este é um tema muito
sensível, que já resultou em greves (2012 e 2015)
associadas ao custo de transporte, passe livre estudantil
ou ônibus fretados gratuitos. A Unifesp manteve um
sistema fretado integrando o Campus Guarulhos com
estações de metrô enquanto dispôs de orçamento para
isso. Quando a EMTU passou a oferecer passe livre
estudantil, a Unifesp progressivamente migrou o
transporte de fretado para a rede, assessorando os
estudantes na obtenção da carteira e do passe.

Infográfico 5.5 – Tempo médio de deslocamento
fonte: Formulário ingressantes 2018 CEPEG

O tempo de deslocamento para os campi também tem grande impacto para os estudantes e
influencia decisões do planejamento da universidade, incluindo a interlocução com prefeituras, secretarias
municipais e estaduais de transporte. Os campi mais afetados por longos tempos de deslocamento são
novamente Guarulhos, Diadema e Osasco. Contando ida e volta, ou seja, duplicando o tempo médio
indicado acima para estudante chegar ao Campus Guarulhos alcança 3,1 horas (184 minutos), mesmo
tempo em que está em sala de aula. Em Diadema e Osasco o tempo de deslocamento para ir e voltar é
de 158 e 144 minutos, respectivamente.
A universidade tem tomado medidas para minimizar esse gasto de tempo em trânsito. Em
Diadema, as atividades acadêmicas serão concentradas em uma nova unidade central. Com a construção
do novo edifício (Ed. de Acesso), o deslocamento dos estudantes entre as unidades dispersas na cidade
será enormemente reduzido. O novo edifício está ao lado do principal terminal de ônibus da cidade, na
Av. Conceição. Em Osasco, o novo edifício central, também em obras, estará a menos de 500 metros de
distância da Estação Quitaúna da CPTM. Em Guarulhos, a Unifesp foi importante interlocutora para cobrar
a execução da obra do novo Terminal Pimentas Intermunicipal, a 200 metros do campus. Atualmente o
acesso ao bairro é estrangulado na alça da Rodovia Dutra e na avenida JK, de apenas uma pista. Obras
estão sendo realizadas na região para nova alça e alargamento da avenida, o que facilitará o acesso dos
ônibus ao terminal e veículos ao campus.
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Infográfico 5.6 – Edifícios em obras nos campi Diadema e Osasco ao lado de terminais de transporte. Em
Guarulhos, terminal Pimentas ao lado do campus e obras viárias no entorno ampliaram acesso

Os dois gráficos abaixo apresentam o perfil do “estudante trabalhador”, que tem ingressado na
universidade por meio da política de cotas e, em geral, ocupado as vagas dos cursos noturnos. Esse perfil
de estudante é desafiador para a universidade, pois a conciliação entre estudo e trabalho não é simples.
Além do maior tempo de deslocamento, novamente os estudantes de Guarulhos são os que
destacadamente são arrimo de família (34,3%) e que, quando não empregados, são os que mais estão a
procura de emprego para garantir renda (55,9%).

Gráfico 5.18 – Detalhamento dos ingressantes em 2018: responsável pela manutenção da renda familiar.
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg
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Gráfico 5.19 – Detalhamento por campus dos ingressantes em 2018: estudantes, desemprego e trabalho
fonte: Formulário ingressantes 2018 Cepeg

A Unifesp, mesmo com as fortes restrições orçamentárias dos últimos anos, tem procurado garantir
uma política de auxílios e bolsas que viabilize a permanência estudantil, reduza a evasão e qualifique sua
inserção na vida universitária. Um a cada 4,15 estudantes tem uma bolsa ou auxílio oferecido pela
universidade. Os auxílios, totalizando R$ 6,7 milhões (para moradia, alimentação, transporte e/ou creche),
são ofertados a estudantes de baixa renda (menos de 1,5 salários mínimos per capita/mês). Além dos
auxílios, a Prae ainda conta com dois tipos de bolsas afirmativas: PBP (indígenas e quilombolas) e
Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior para Estudantes Africanos) são programas
de auxílio com seleção e orçamento diretos do MEC, totalizando R$ 800 mil/ano. A queda no número de
auxílios em 2018 comparados a 2017 é decorrente de criteriosa reanálise socioeconômica de todos os
estudantes beneficiários do programa.
Gráfico 5.20 – Detalhamento dos auxílios ofertados pela Unifesp aos estudantes de graduação
fonte: Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência - Prae

47

3. PÓS-GRADUAÇÃO
No ensino de pós-graduação stricto sensu, a Unifesp teve, na última década, o desafio de abrir
programas e cursos de mestrado e doutorado nos campi da expansão, com a meta de alcançar a dimensão
e excelência do campus sede. Quando o primeiro mestrado da expansão foi iniciado, em 2009, em
Guarulhos, o Campus São Paulo já contava com 39 programas de mestrado e 36 de doutorado.
O gráfico abaixo demonstra que, atualmente, os campi de expansão já contam com 30 programas
de mestrado e 6 de doutorado. Essa extraordinária expansão em pouco tempo é resultado do incentivo
dado pela instituição e do perfil do docente ingressante (detalhado no próximo tópico), em sua quase
totalidade doutores e em dedicação exclusiva, o que favorece a vocação para pesquisa e pós-graduação.
A meta para 2020 é a abertura nos campi de expansão de mais 2 mestrados acadêmicos, 5 mestrados
profissionais (o PDI definiu como prioridade abertura de mestrados nessa modalidade) e mais 11
doutorados, estes últimos desdobramentos de programas de mestrado já existentes e que receberam
avaliação positiva da Capes (notas de 4 a 7), necessária para abertura de doutorados.
Gráfico 5.21 – Oferta de cursos de mestrado e doutorado pela Unifesp por campus
fonte: Siiu Unifesp

O crescimento de matrículas na pós-graduação stricto sensu presencial também foi relevante: em
2018, 2.126 matrículas já foi contabilizada nos novos campi de expansão, quase dobrando a oferta da
Unifesp, que chegou a 5.367 estudantes matriculados em doutorado, mestrado acadêmico e mestrado
profissional. No último quinquênio o aumento de vagas foi de 70%. A meta para 2020 é continuar o
crescimento de matrículas em mais 17% no total, chegando a 50% das vagas ofertadas nos campi de
expansão. A queda de matrículas em 2018 no Campus São Paulo se deve ao descredenciamento de
cursos, situação que comentaremos adiante.
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Gráfico 5.22 – Evolução das matrículas na pós-graduação stricto sensu
fonte: Siiu/Unifesp

O infográfico a seguir avalia a taxa de sucesso, retenção e evasão na pós-graduação, nos níveis
de mestrado e doutorado, para estudantes com formatura/defesa prevista para 2018. Dos 1.007
inscritos em mestrado, 53% concluíram o curso no tempo certo, 37,2% estão atrasados em relação ao
prazo ideal, 7,3% desistiram e 2,5% obtiveram transferência de nível para doutorado em sua
qualificação. Dos 400 matriculados em doutorado, 65,3% concluíram o curso no tempo certo, 29% estão
atrasados em relação ao prazo ideal e apenas 5,8% desistiram.
A taxa de evasão da pós-graduação na Unifesp é, em média, muito baixa. Atualmente as ações
estão concentradas para equalizar taxas de sucesso entre os campi. Além do campus sede, merece
destaque o Campus Baixada Santista, com taxas de sucesso ainda superiores às do Campus São
Paulo. Já os campi Diadema, Guarulhos, São José e Osasco merecem atenção em relação a atraso
nos prazos previstos de conclusão do curso. A ProPGPq e o Campus São José dos Campos também
estão atentos e tomando medidas para reduzir a evasão, que está muito acima da média dos demais
campi. A baixa taxa de sucesso em Osasco também está merecendo atenção dos setores envolvidos.
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Infográfico 5.7 – Taxa de sucesso, retenção e evasão para formandos em 2018 na pós-graduação strictu sensu
Fonte: Siiu/Unifesp

*Inclui trancamentos
** Mestrandos promovidos a doutorandos

Os gráficos a seguir apresentam as avaliações feitas pela Capes para nossos cursos de
doutorado e mestrado. No último período de avaliação, em 2017, a Unifesp ampliou o número de cursos
com notas 4 e 5, mas teve dois doutorados e três mestrados descredenciados, o que produziu uma forte
mobilização da ProPGPq, tanto para avaliação e diagnóstico interno quanto para atuação junto aos
cursos afetados e os demais, para que tal evento não se repita novamente.
Gráfico 5.23 – Avaliações Capes dos cursos de mestrado e doutorado da Unifesp
Fonte:http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017-2
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De acordo com o diagnóstico interno, os programas que tiveram maiores taxas de sucesso e
boas notas na avaliação Capes possibilitaram maior tempo de dedicação de orientadores ao programa,
proporção orientador/aluno mais adequada, inserção do nome dos alunos nas publicações com o dos
orientadores, maior inserção do aluno nas atividades de pós-graduação (aulas, atividades junto a
sociedade, pesquisa e inovação), internacionalização, maior número e nível mais elevados das
publicações.
Já os programas com taxas de retenção e evasão alta, ou com queda na nota de avaliação,
estão orientados a realizar autoavaliação e melhorar a relação orientador/aluno no que tange ao número
de publicações, além de promover a internacionalização, convergência de programas para se
fortalecerem, inserção social e avaliação de egressos, entre outras medidas.
Nossos programas de excelência internacional com nota 7 perderam na comparação com os
demais programas nacionais nos quesitos internacionalização, número de publicação envolvendo
discentes e avaliação de egressos. Essas fragilidades estão sendo sanadas com a implementação do
Programa Capes Print de internacionalização, controle de dados de alunos e docentes da PGD e
orientações sistemáticas aos programas de pós-graduação pela Propgpq.
Gráfico 5.24 – Comparação da avaliação da pós-graduação na Unifesp e no Brasil
Fonte: http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/resultado-da-avaliacao-quadrienal-2017-2

Mesmo com essas baixas recentes, que em breve serão revertidas, a Unifesp mantém um quadro
de notas da pós-graduação significativamente superior à média nacional. Mantém 52,5% dos seus cursos
de doutorado e 36,2% dos de mestrado com notas de 5 a 7 (nota máxima), enquanto a média nacional
para essa mesma faixa de excelência é de 28,9%.
A Unifesp mantém um importante programa de bolsas de pós-graduação em conjunto com a Capes.
Em 2018, 1.207 estudantes contaram com bolsa de pós graduação, o que corresponde a 22,5% do total.
Os estudantes com melhores notas de ingresso nos Programas recebem bolsas. A Capes investiu R$ 27,8
milhões na Unifesp em 2018. A oferta de bolsas tem um fluxo dinâmico ano a ano, em função das notas
dos programas e do orçamento Capes a elas destinado.
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Gráfico 5.24 – Número de bolsas Capes na pós-graduação da Unifesp
Fonte: https://sac.capes.gov.br/

A Unifesp também tem investido na ampliação de programas de pós-graduação interdisciplinares,
que promovam conhecimento convergente baseado em problemas complexos do mundo contemporâneo.
No PDI 2016-2020 essa medida passou a ser uma prioridade, incluída nos objetivos estratégicos
finalísticos. Atualmente os programas baseados em problemas transdisciplinares representam 18,3% do
total. A meta é ampliá-los para 22% em 2020 e alcançar 50% em 2030. Ações de fomento da Unifesp para
esses programas e a criação do Instituto de Estudos Avançados em 2019 serão fundamentais para que a
convergência de conhecimento a partir de temas/problemas complexos,em vez de disciplinas, seja um
vetor para ampliação e reorganização dos programas de pós-graduação. A ampliação das bolsas de está
associada à ampliação das notas dos programas e à previsão orçamentária da Capes.
Infográfico 5.7 – Programas de pós-graduação com convergência de conhecimento
Fonte: http://www.unifesp.br/reitoria/propgpq/
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4. PESQUISA

Gráfico 5.25 - Ampliação do número de
grupos de pesquisa CNPq cadastrados
Fonte: http://dgp.cnpq.br/dgp/
CNPQ - http://cnpq.br/bolsistas-vigentes

A Unifesp ampliou sua área de
pesquisa do mesmo modo que a de
ensino de graduação e pós-graduação.
Entre 2002 e 2016 o número de grupos
de pesquisa cadastrados no CNPq
aumentou de 152 para 431, 183%.
Atualmente a Unifesp conta com 239
docentes (14,9% do total) com bolsas
de produtividade do CNPq em
diferentes níveis. O número expressivo
de docentes no nível 2, recémingressados
na
produtividade,
demonstra o potencial de crescimento
em pesquisa dos jovens doutores na
instituição. A meta para 2020 é de 17%
de docentes com produtividade CNPq, a
depender
da
disponibilidade
orçamentária do órgão. Nos últimos
anos, com queda de orçamento do
CNPq, docentes têm sido aprovados
para o recebimento da bolsa, mas
cortados por falta de recursos
disponíveis.

Gráfico 5.26 – Docentes produtividade CNPq
fonte: CNPQ - http://www.cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169a

Obs: 1A é o maior nível de produtividade - O nível A é reservado a candidatos que tenham mostrado excelência continuada na
produção científica e na formação de recursos humanos e que liderem grupos de pesquisa consolidados, com base comparativa
entre os seus pares e nos dados dos últimos 10 (dez) anos. O nível 2 avalia a produtividade do pesquisador, com ênfase nos
trabalhos publicados e orientações, ambos referentes aos últimos 5 (cinco) anos.

Nos rankings de pesquisa, citações e publicações a Unifesp tem constado entre as primeiras
colocadas no Brasil. No ranking independente inglês Times Higher Education (THE) de 2019, a Unifesp
aparece em 6° lugar em pesquisa e em 1° lugar em citações por docente, entre as universidades
brasileiras.
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Gráfico 5.27 – Classificação da Unifesp pelo sistema de ranqueamento
Times Higher Education 2018-19
Fonte: https://www.timeshighereducation.com/search?search=Brazil
PESQUISA - UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - RANKING THE
* O cálculo é baseado na reputação, financiamento à pesquisa e produtividade. O método de cálculo pode mudar a
cada ano. Informações sobre o método estão disponíveis em: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/methodology-world-university-rankings-2019.

CITAÇÕES - UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - RANKING THE
* O cálculo de citações é normalizado por uma série de variáveis e o método de cálculo pode mudar a cada ano.
Informações sobre o método estão disponíveis em: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/methodology-world-university-rankings-2019.

No melhor ranking nacional para mensurar a pesquisa científica, o RUF (Ranking Universitário
Folha), da Folha de S.Paulo, que trabalha com nove variáveis de desempenho (total de publicações, total
de citações, citações por publicação, publicações por docente, citações por docente, publicações em
revistas nacionais, recursos recebidos por instituição, bolsistas CNPq e teses defendidas pelo número de
docentes), a Unifesp está em 3º lugar, atrás apenas da USP e Unicamp.
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Gráfico 5.28 – Ranking Folha de São Paulo - RUF 2018
Fonte:https://ruf.folha.uol.com.br/2018/ranking-de-universidades/

* O Ranking RUF é o melhor do Brasil para avaliação de pesquisa. Ele é composto por nove componentes: 1) total de publicações
(7% do total da nota) - número absoluto de artigos científicos publicados pela universidade, de 2011 a 2015, nos periódicos
indexados na base Web of Science; 2) total de citações (7%) - mede a relevância de trabalhos científicos produzidos na
universidade, de 2011 a 2015, com base no número total de citações que os trabalhos receberam em 2016 (Web of Science); 3)
citações por publicação (4%) - número médio de citações feitas em 2016 para cada artigo científico publicado pela universidade,
de 2011 a 2015 (Web of Science); 4) publicações por docente (7%) - média de artigos científicos que cada professor da
universidade publicou de 2011 a 2015 (Web of Science); 5) citações por docente (7%) - número médio de citações que cada
professor da universidade recebeu em 2016 (Web of Science); 6) publicações em revistas nacionais (3%) - número de artigos
científicos publicados nas revistas brasileiras, de 2011 a 2015 (SciELO); 7) recursos recebidos por instituição (3%) - valor médio
de recursos financeiros obtidos por docente em 2016, de agências de fomento à ciência estaduais (como a Fapesp) e federais
(como o CNPq); 8) bolsistas CNPq (2%) -leva em conta o percentual de professores da universidade considerados especialmente
produtivos pelo CNPq (docentes que recebem bolsa produtividade da agência de fomento) em 2016; 9) teses (2%) - número de
teses defendidas em 2016 pelo número de docentes (Capes, 2016).

Detalhamento para as cinco melhores instituições - Ranking Folha de São Paulo - RUF, 2018

As cinco melhores instituições de pesquisa são instituições tradicionais, de grande porte e
estruturadas há mais tempo. Apenas a Unifesp experimentou uma expansão recente, em grande escala,
com ingresso de jovens doutores. Isso significa que os seus docentes da instituição tornar-se-ão mais
experientes e produtivos ao longo dos próximos anos, incubando grupos e centros de pesquisa locais e
reduzindo a dedicação aos grupos de suas instituições originárias (USP e Unicamp, em sua ampla
maioria), o que favorecerá o crescimento da pesquisa científica e produção do conhecimento no novos
campi da Unifesp.
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Gráfico 5.29 – Impacto normalizado dos artigos publicados com autores da Unifesp
Fonte: Fapesp

O gráfico apresentado acima mostra o avanço impacto da pesquisa produzida pela Unifesp,
segundo levantamento da Fapesp, apresentado por seu presidente, José Goldemberg, em sessão do
Conselho Universitário (Consu), do qual participou em 11 de abril de 2018. De acordo com sua
informação, a Unifesp era a instituição brasileira com maior impacto em pesquisa, mensurado pela
referida agência de fomento, até o ano de 2016.
O financiamento da pesquisa e pós-graduação é outro tema relevante, que conta com o apoio
de agências e órgãos de fomento como CNPq, Capes, Finep e Fapesp. No último quinquênio a média
anual de investimentos foi próxima a R$ 100 milhões. Os recursos junto ao CNPq e Finep apresentaram
queda expressiva decorrente de redução no orçamento desses órgãos. A Capes manteve seu padrão de
financiamento de bolsas de pós-graduação. A captação de fomento à pesquisa e bolsas junto à Fapesp
conseguiu alta importante (65,8%) no último ano, equilibrando o conjunto de recursos. A meta em 2020
é retornar a um patamar acima de R$ 100 milhões ao ano.
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Gráfico 5.30 – Recursos de fomento à pesquisa e pós-graduação
Fontes: http://aquila.fapesp.br/scdi/
http://memoria.cnpq.br/painel-de-investimentos
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/projetos-finep/termos-cooperacao-vigentes-2017
http://transparencia.capes.gov.br/transparencia/xhtml/PesquisaEntidadeEnsino.faces

O infográfico a seguir demonstra a proatividade dos docentes da Unifesp, mesmo com a queda
de recursos oriundos do CNPq. Em 2017 foi alcançado um patamar recorde de projetos aprovados junto
ao CNPq; contudo, o orçamento disponível por unidade caiu significativamente, devido ao
contingenciamento dos recursos federais. Tais cortes têm forte impacto na pesquisa, pois projetos
previstos com orçamento muito superior ao aprovado terão problemas na execução e no alcance de seus
objetivos e metas.
Infográfico 5.8 – Número de projetos aprovados pelo CNPq
Fonte: http://memoria.cnpq.br/painel-de-investimentos
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A Unifesp foi uma das 36 instituições selecionadas para participar do Programa Institucional de
Internacionalização (PrInt) da Capes, que terá duração de quatro anos, com início a partir de novembro de
2018. O Programa Capes-PrInt tem como objetivo incentivar a internacionalização de instituições de ensino
superior e de institutos de pesquisa no Brasil, a fim de incrementar o impacto da produção acadêmica e
científica oriunda dos programas de pós-graduação (PPG). O projeto da Unifesp foi estruturado em áreas
estratégicas, incluindo projetos de pesquisa desenvolvidos em colaboração com diversos países. Ele
financiará os seguintes itens: auxílio para missões de trabalho no exterior, e manutenção de projetos e
bolsas no país e no exterior. Somados os projetos e o recurso institucional, o valor será, em média, de R$
7,4 milhões por ano, chegando a cerca de R$ 26 milhões em quatro anos.
Gráfico 5.31 – Projetos aprovados PrInt da Capes PrInt (valores anuais)
Fonte: http://print.sites.unifesp.br/en/

5. PERFIL DOCENTE
Entre 2005 e 2018 a Unifesp ampliou o número de docentes em 238%. O Infográfico 41
apresenta o crescimento do número de docentes nesse período,por campus. Tal crescimento foi inferior
ao do número de estudantes, como visto, que foi de 1.062%. Com isso, o coeficiente de estudantes de
graduação por docente alterou-se significativamente, passando de dois estudantes por docente em
2005 para 8,4 por docente em 2018. Essa alteração se deve a dois fatores: em 2005, o perfil docente
do Campus São Paulo indicava que muitos deles cumpriam regime de dedicação parcial (com
consultórios e atividade médica externa) ou estavam voltados sobretudo à pesquisa, o que produzia
uma situação muito característica de escolas médicas. O segundo fator que alterou a proporção foi o
critério adotado pelo MEC de 15 estudantes por docente (e mais recentemente, de 18 estudantes por
docente) nos campi da expansão. Com isso, a média da Unifesp passou a 8,4 estudantes por docente
(detalharemos esse ponto adiante).
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Tabela 5.3 - Crescimento do nº de docentes entre 2005 e 2018
Fonte: Sistemas administrativos da Unifesp

*Campus Sede, fundado em 1933
**Campi de Expansão-REUNI a partir de 2005
***Campus de Expansão pós-REUNI a partir de 2011
****Campus em Implantação

Gráfico 5.32 – Titulação docente na Unifesp
Fonte: Sistemas administrativos da Unifesp e Censo da Educação- Inep

O perfil docente da Unifesp é composto
na quase totalidade por doutores. Todos os
concursos para os campi da expansão tiveram
como pré-requisito o título de doutor. Com isso,
a Unifesp destaca-se em relação ao setor
privado e a outras instituições públicas nesse
quesito, como demonstra o Infográfico 42

Gráfico 5.33 –Regime de trabalho
fonte: Sistemas administrativos da Unifesp e Censo da Educação - Inep

Do mesmo modo, o regime de tempo
integral (com dedicação exclusiva ou de 40
horas) é superior ao restante do setor público e
quase quatro vezes superior ao setor privado. A
opção pelo tempo parcial de 20h tem sido
reduzido progressivamente, e não contamos
com professores horistas. Esse perfil favorece a
presença de docentes totalmente dedicados à
instituição, além de envolvidos com ensino,
pesquisa, extensão e gestão universitária. Esse
é um dos motivos do sucesso e da excelência da
Unifesp nas avaliações e rankings.
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O infográfico a seguir apresenta o elevado número de docentes envolvidos com a pós-graduação
e que atendem aos critérios da Capes e da Unifesp para credenciamento. Esses docentes têm
demonstrado produtividade, capacidade e disponibilidade necessárias para ingressar na pós-graduação,
além de terem apresentado orientações concluídas na graduação.

Infográfico 5.9 – Docentes credenciados na pós-graduação e número de orientandos
fonte: Siiu/Unifesp

Na tabela abaixo verificamos a proporção de estudantes por docente, tanto na graduação quanto
na pós-graduação. É importante o somatório, pois os docentes têm dedicação a ambos os níveis de
formação, e a proporção de docentes responsáveis por estudantes de pós-graduação é desconsiderada
nas avaliações quantitativas que mensuram esse indicador. Além disso, os estudantes de pós-graduação
exigem dedicação muito superior dos docentes, em termos de tempo despendido com orientação e
colaboração em pesquisa. O objetivo é melhorar o coeficiente com a redução da evasão de estudantes
na graduação e com a ampliação de oferta de cursos e vagas na pós-graduação.
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Tabela 5.4 – Relação estudante/docente na graduação e pós-graduação
Fonte: Siiu/ Unifesp

6. EXTENSÃO E CULTURA
As ações de extensão e cultura resultam da relação entre docentes, discentes e técnicos
administrativos em educação com a sociedade, por meio de processo educativo, cultural e científico, que
se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável.
O fomento às atividades de extensão e cultura é influenciado pela disponibilidade de recursos
financeiros. A despeito das limitações orçamentárias dos últimos anos, a Unifesp mantém suas atividades
extensionistas por meio de significativa participação de alunos e do crescente envolvimento de docentes.
Essa mobilização é resultado de uma política universitária de valorização do trabalho extensionista na
progressão funcional e no processo formativo de estudantes.

Gráfico 5.34 – Ações de extensão desenvolvidas (cursos, eventos, programas e projetos)
Fonte: SIEX (Sistema de Informação de Extensão)

As ações de extensão compreendem
cursos, eventos, programas, projetos e prestação
de serviços.Em 2018 foram realizadas 879 ações,
das quais 639 referiam-se a cursos e eventos e 240
a programas e projetos.
Vulnerabilidade social é aqui entendida
como condição de exclusão social de uma
população, principalmente decorrente de fatores
socioeconômicos e culturais.
Em 2016 houve a aprovação da política
institucional de curricularização da extensão, a
partir da qual foram ampliados o debate e as ações
envolvendo várias instâncias da universidade e o
conjunto da comunidade acadêmica.
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Gráfico 5.35 – Número de cursos de especialização e
aperfeiçoamento presenciais e a distância
Fonte: Siiu/Unifesp

Em 2018, a Unifesp ofertou 120 cursos de
especialização e aperfeiçoamento, a maioria dos
quais na modalidade presencial. Os cursos a
distância foram responsáveis por um número
expressivo de alunos participantes que totalizaram
1.063, enquanto os cursos presenciais registraram
1.713 estudantes matriculados. A maioria dos
cursos a distância gratuitos são geridos por
programas e sistemas públicos, dependentes de
convênios, editais e termos de execução
descentralizados (TED), como a Universidade
Aberta do Brasil (UAB) e a Universidade Aberta do
SUS (UNA-SUS). Esse contexto estabelece certa
oscilação no número de ofertas ano a ano,
dependendo dos recursos federais para a abertura
dos cursos.
A partir de 2016, entrou em vigor a
Resolução n° 131 do Consu, de 14 de dezembro de
2016, que dispõe sobre os cursos lato sensu na
Unifesp, gratuitos e com cobrança de mensalidade,
tornando-se um marco divisor em seu registro e
organização, estabelecendo dados mais confiáveis
e ampliando as políticas de incentivo à extensão.
Cabe ressaltar que os cursos de especialização
possuem em média 18 meses de duração, o que
provoca alteração no número de estudantes
matriculados. Nesse sentido, explica-se o fato de a
UAB/Unifesp apresentar, a partir dos parâmetros da
Capes, um número incomum de 8.000 vagas em
edital, com cursos finalizados entre 2018 e meados
de 2019. Justifica-se o crescimento em 2017,
apontado
no
gráfico
(6.455
estudantes
matriculados) e a queda em 2018 (238 estudantes
matriculados) que correspondem a um curso piloto
que teve edital próprio. O projeto UNA-SUS teve
seus números reduzidos em 2017 e 2018 em função
do número menor de vagas, resultado da redução
de fomento para a ação do programa Mais Médicos.
Cursos de extensão a distância também
representarem um número expressivo de
matrículas. O Supera, em 2016, ofertou três
edições, e em 2016, foram ofertadas 20.000 vagas
do curso de extensão Supera e concluída a turma
iniciada em 2015. Em 2017, foram ofertadas 25.000
vagas, concluindo a parceria com o MJ/SENAD.
Em 2018, firmou-se um convênio tripartite entre
Unifesp e FapUnifesp com a Univesp tendo início
uma turma com 10.000 vagas, com término previsto
para março de 2019.
O teleducação do NTC Telessaúde Brasil
Redes Unifesp também depende também de
recursos provenientes de fomento específico que
não teve aporte em 2018.
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Gráfico 5.36 - Número matriculados nos programa de residência médica e
residência multiprofissional
fonte: SIIU Unifesp

Os programas de residência
médica e residência multiprofissional
apresentam estabilidade ao longo dos
anos, resultado da consolidação
perante a sociedade e a comunidade
acadêmica. Em 2018 foram oferecidos
84 programas de residência médica,
com 1.041 residentes. Na residência
multiprofissional foram 16 programas
em 2018, com 383 residentes
matriculados. As metas têm seu
número definido pelo número máximo
de bolsas.

Infográfico 5.10 – Mapas com georreferenciamento do alcance das ações extensionistas da Unifesp
Mapa geral

Projetos, programas, eventos, cursos
curtos; núcleos e cursinhos pré-vestibulares

UNA/SUS/ Unifesp

UAB/Unifesp

Telessaúde/Unifesp

Supera/Unifesp

Além de sua inserção local e regional por meio dos campi e unidades de extensão, que são espaços
físicos dos cursos e programas presenciais, a Unifesp tem ampliado sua rede de ensino a distância, no
Estado e no Brasil, por meio de programas de especialização e extensão, conforme apresentado no mapa
anterior. Essa ampliação possibilita mudanças de perspectiva local, regional, através com a permanência
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do estudante em sua localidade ou próxima a ela, em um permanente intercâmbio de conhecimento, cultura
e desenvolvimento com a Unifesp.
7. AÇÕES FINALÍSTICAS NO PDI 2016-2020
Principais ações cadastradas no PDI e associadas aos Objetivos Estratégicos Finalísticos
Apresentamos a seguir as principais ações em andamento associadas aos Objetivos Estratégicos
Finalísticos (OEF). Elas estão organizadas em tabelas específicas para cada OEF, indicando proponente,
objetivos específicos que pretendem cumprir, principais ações, número total de ações por proponente e
taxa de sucesso no cumprimento da meta até a data atual (fevereiro/2019). Os quadros permitem ao leitor
verificar a diversidade de iniciativas em andamento para cumprir os objetivos da instituição.
A coluna da direita indica a taxa de sucesso na execução da totalidade das ações (com mais de
75% de execução). Tal porcentagem deve ser considerada tendo em vista que o prazo para a conclusão
da maioria das ações é o prazo de encerramento do PDI 2016-2020, em 31 de dezembro de 2020. Por
isso, em sua maioria, as ações estão em curso de execução, com meta de conclusão dentro do quinquênio
do Plano. A ProPlan faz o monitoramento da execução em conjunto com os proponentes.
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1. Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
Proponente

Prograd

Objetivos Específicos

Promover a formação docente integrada e
permanente para atuação nas diversas
modalidades educacionais.

Planos de ação

Implementação de Política Institucional
Destinada a Formação Docente.

No. de
Ações
Previstas
Totais

% de ações
>75%
concluídas

28

32,14%

Ações conjuntas para Formação
Docente em 2018.
Processos, fluxos e procedimentos de
governança adequados e institucionalizados.

Concluir todas as ações estabelecidas
para Reformulação do Regimento
Interno da Pró-Reitoria de Graduação.

Consolidar a integração, a mobilidade
acadêmica e a inserção internacional da
Unifesp.

Instituir processo de revalidação de
diplomas de graduação expedidos por
instituições de ensino estrangeiras.

Investir no aprimoramento das diversas
modalidades pedagógicas e educacionais
com destaque para o ensino à distância (EaD)

Elaborar, aprovar e implantar o Curso
Superior Tecnológico em Design
Educacional - 1º Curso de Graduação
EaD da Unifesp.

Consolidar a integração, a mobilidade
acadêmica e a inserção internacional da
Unifesp

Processo de internacionalização dos
Programas de Pós Graduação.

9

33,33%

Proec

Contribuir com a construção participativa do
PPI - espaço para o inédito e aberto a
diferentes percursos formativos,
considerando-se diferentes grupos sociais e
comunitários e diferentes civilizações.

Ampliar a participação da equipe da
PROEC no processo de reconstrução
do PPI.

3

100,00%

Proplan

Reconstruir o PPI consoante os princípios e
eixos estabelecidos no PDI 2016-2020.

Gestão do processo do PPI e
implantação de plataforma

10

40,00%

SRI

Desenvolver uma política linguística para a
instituição com o intuito de promover a
diversidade cultural e a internacionalização.

Aplicação do teste TOEFL – ITP.

5

80,00%

Apoiar a pesquisa e o ensino.

Instalar e disponibilizar o Sistema
SAGE.

Propgpq

SEAD
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2. Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento dos egressos
Proponente

Prograd

Objetivos Específicos

Propiciar através do sistema de reingresso a
ocupação de vagas ociosas.

Plano de ação

Ocupar anualmente vagas ociosas da
graduação.

No. de
Ações
Previstas
Totais

% de ações
>75%
concluídas

9

33,33%

8

37,50%

32

53,13%

Ocupar vagas remanescentes
provenientes do vestibular.
Proec

Prae

Garantir bolsas de extensão para assuntos
vinculados programas e projetos.

Fomento de projetos e programas de
extensão.

Curricularização da extensão.

Implementação da curricularização da
extensão nos cursos de graduação
(taxa de programas e projetos
interdisciplinares em extensão)

Garantir bolsas de extensão para assuntos
vinculados programas e projetos sociais.

Fomento de projetos e programas de
extensão.

Fortalecer os cursos de aperfeiçoamento e
especialização.

Sistematização dos cursos de
aperfeiçoamento e especialização.

Assegurar condições necessárias e suficientes
para o completo desenvolvimento dos
estudantes do ensino superior.

Recepção de estudantes ingressantes.

Auxílio a estudantes em situação de
vulnerabilidade econômica.

Atendimento de saúde para
estudantes.
Ações de apoio pedagógico para os
estudantes
Atividades educativas com temas
pertinentes as especificidades
estudantis de cada campus.
Garantir a qualidade das refeições
servidas nos restaurantes
universitários e manter subsídios
financeiro para alimentação dos
estudantes da graduação.
Criar ambientes agregadores para os egressos
com vista à manutenção de seus vínculos
institucionais.
Apoiar e financiar projetos que visem criar,
melhorar e/ou avaliar ações de permanência
estudantil.

Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG)

Promover e buscar financiamento para projetos
e atividades culturais, apoio a participação de
estudantes a eventos científicos, políticos e
esportivos.

Edital pró cultura e PRAEventos
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NIT

Criar condições e acessibilidade para
estudantes com deficiência.

Acolhimento de estudantes com
deficiência na matrícula, constituição
da Câmara Técnica de Acessibilidade
e Inclusão da Unifesp.

Manter os estudos sobre o perfil de estudantes
igressantes na graduação da Unifesp
(Aprimorar o acompanhamento e a integração
do estudante ao longo de seu percurso
acadêmico e profissional na instituição)

Relatório anual do perfil de estudantes
ingressantes

Mapear egressos da Unifesp com geração esas
e spinoffs

Identificar a quantidade de empresas e
spinoffs

1

0,00%

No. de
Ações
Previstas
Totais

% de
ações
>75%
concluídas

3. Integração das atividades-fins
Proponente

Objetivos Específicos

Plano de ação

Prograd

Garantir a valorização e a institucionalização
das atividades de extensão e cultura na
formação dos estudantes, promovendo a
inserção da extensão nos currículos dos
cursos de graduação.

Implementar a curricularização da
extensão nos cursos de graduação

8

62,50%

Propgpq

Consolidar estratégias de pós-graduação e
pesquisa integradas e convergentes

Processo de reestruturação da
Propgpq

10

100,00%

Proec

Ampliar e fortalecer a extensão universitária

Reformulação do SIEX.

24

54,17%

17

64,71%

Pactuação de regras e fluxos para
divulgação em conjunto ao DCI .
Estreitar e alinhar a comunicação com
as CAEC.
Estreitar e alinhar a comunicação
entre os diretores dos campi
Desenvolvimento de uma interface para a
obtenção de dados
SEAD

Ofertar disciplinas multicampi

Ofertar a disciplina multicampi de
cálculo

Disponibilizar o polo EaD Unifesp

Disponibilizar o polo EaD UNIFESP
para as atividades de capacitação e
extensão em EaD

Institucionalizar o AVA - Ambiente Virtual de
Aprendizagem voltado à Graduação

Migrar e integrar o Moodle da
Graduação
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4. Convergência do conhecimento
Proponente

Propgpq

Objetivos Específicos

Plano de ação

Integrar pesquisadores colaborativamente em
Processos de integração de pós
pesquisas convergentes - Incentivar a criação do doutorandos.
Centro de Pesquisas Convergentes, aberto a toda
a comunidade unifespiana.
Processo de avaliação dos programas
de pós graduação existentes

No. de
Ações
Previstas
Totais
9

% de ações
>75%
concluídas

88,89%

5. Ampliação da relação entre universidade, sociedade e políticas públicas
Proponente

SEAD

PROPLAN

Objetivos Específicos

Plano de ação

Regimento do COMFOR

Elaboração do Regimento do COMFOR

Oferta de cursos de extensão de curta duração

Oferta do curso de Direitos Humanos em
parceria com a Escola do Parlamento.

Curso Superior de Tecnologia em Design
Educacional - TEDE

Criação do TEDE

No. de
Ações
Previstas
Totais
12

% de ações
>75%
concluídas

66,67%

Conselho Estratégico Universidade Sociedade
(CEUS)

6. Políticas de inclusão e permanência, de direitos humanos e relativas a questões étnico-raciais
e de gênero: implantação e desenvolvimento
Proponente

Proec

Prae

Objetivos Específicos

Plano de ação

Organizar e implementar cursos de extensão ou
Realizar ações voltadas à cultura negra
disciplinas eletivas que proporcionem uma reflexão e indígena
crítica sobre as temáticas afins com esta diretriz.
Articular os grupos de estudo, estudantes e
docentes que desenvolvem projetos de extensão e
pesquisa ligados às temáticas (Unifesp Mostra sua
Arte – execução de ação em consonância com o
Plano de Cultura da UNIFESP)

Realizar ações de extensão integradas
multi e intercampi

Criar alternativas para ingresso e acolhimento de
refugiados, indígenas e quilombolas (Programa
Acadêmico Abdias Nascimento de ampliação de
acesso de estudantes negros, pardos e indígenas)

Adotar ações para o acolhimento de
refugiados

Políticas de inclusão e permanência para
transgêneros

Criar espaço para acolhimento e
acompanhamento de transgêneros

Realizar editais de auxílio financeiro para
estudantes estrangeiros (Programa Auxílio para
Estudante (PAPE) com vulnerabilidade
socioeconômica.

Auxílio financeiro para estudantes
estrangeiros

No. de
Ações
Previstas
Totais

% de ações
>75%
concluídas

18

38,89%

8

12,50%
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Realizar edital do Programa de Bolsa Permanência Programa de Bolsa Permanência para
(PBP) do Ministério da Educação (MEC) para estudantes indígenas e quilombolas
estudantes indígenas e quilombolas.

SEAD

Manter a realização de eventos, atividades
educativas, rodas de conversa e ações sobre as
questões étnicos- raciais e de gênero para
estudantes.

Atividades sobre as questões étnico raciais e de gênero para estudantes.

Cursos de extensão de curta duração

Oferta de cursos de extensão, na
modalidade EaD, vinculados ao Projeto
Telessaúde

4

25,00%
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6

Neste

capítulo

apresentaremos

como

foram

gerenciados os recursos orçamentários, humanos, tecnológicos
e infraestruturais, sob o ponto de vista da eficiência e da
conformidade.

ALOCAÇÃO DE
RECURSOS E ÁREAS
ESPECIAIS DE GESTÃO
Indicaremos a estratégia para alcançar os Objetivos

Estratégicos da Unifesp, planos de alocação de recursos para
implementar essa estratégia no exercício, assim como
principais

desafios

e

ações

futuras.

Apresentaremos

informações de gestão orçamentária e financeira, gestão de
pessoas, gestão de licitação e contratos, gestão patrimonial e
infraestrutura, gestão da tecnologia da informação, gestão de
custos e sustentabilidade ambiental.
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1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os recursos financeiros constituem insumos essenciais para o desenvolvimento das atividades
principais e de apoio de qualquer entidade, seja ela pública ou privada. No caso da Unifesp, a maioria
dos recursos são oriundos dos orçamentos de custeio e investimentos da União. As despesas típicas,
como pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, entre outros, bem como investimentos em
obras para a construção e reforma, são custeadas por meio do orçamento público.
No uso de seus recursos, a Unifesp atende aos critérios estabelecidos na legislação, em especial
a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/00, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal ,
a Lei 13.249/16 – Plano Plurianual, a Lei 13.473/ 2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
13.587/2018 – Lei Orçamentária Anual, além de decretos de programação orçamentária e financeira, e
toda a legislação e normas vinculadas.
O Plano Plurianual vigente estabelece eixos estratégicos, dos quais pelo menos três deles estão
diretamente relacionados com as universidades federais.
A partir dos eixos estabelecidos, foram criados programas temáticos governamentais para
atingimento dos objetivos propostos, entre eles o programa 2080 – Educação de Qualidade para Todos,
onde foram alocados os principais recursos executados pela Unifesp.
Para cada eixo foram estabelecidos objetivos estratégicos. Dentre os objetivos vinculados ao
programa temático Educação de Qualidade para Todos temos:

Infográfico 6.1 - Eixos estratégicos do PPA 2016 - 2019
“Ampliar o acesso à educação
superior de qualidade, na graduação e
na pós-graduação, contemplando as
especificidades da diversidade e da
inclusão e a aprendizagem ao longo da
vida, fortalecendo a ciência, a
tecnologia e a inovação, apoiando
atividades de ensino, pesquisa e
extensão, bem como aperfeiçoando as
atividades de avaliação, supervisão e
regulação.” (fonte: PPA 2016/2019).

Os programas temáticos
são executados por meio de ações
orçamentárias. No quadro abaixo
observamos a distribuição dos
recursos e sua execução a partir
dos programas e ações.
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Tabela 6.1 - Despesa realizada por programa e ação - Unifesp 2018
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Conforme observamos na tabela, o principal programa no qual o orçamento foi executado foi o
de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação – 2109, cerca de 58%, onde foram alocados os
recursos referentes à despesa com pessoal, Previdência de Inativos e Pensionistas” – 0089, cerca de
28%, e o Educação de Qualidade para Todos – 2080, onde estão alocadas as ações referentes ao
funcionamento, apoio e fomento à extensão e investimentos, cerca de 16%. A Unifesp executou 98,6%
do total do orçamento, incluindo dotação atualizada, destaques e provisões. No programa 2080 –
Educação de Qualidade para Todos a execução foi de 99,7%. Considerando a frustração ocorrida em
recursos próprios, a execução foi de 100% dos valores consignados neste programa.
Tabela 6.2 - Despesa realizada por programa e ação - Hospital Universitário - 2018
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Na tabela acima encontra-se a execução orçamentária realizada na unidade orçamentária
Hospital Universitário. Os recursos consignados são apenas os referentes ao programa 2109, referente
à despesa com pessoal, 97% do total de recursos executados. Os recursos alocados na ação 2080
foram quase que integralmente executados por meio da provisão realizada pela Unifesp e emenda.O
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total de recursos movimentados por provisão foi de R$ 13.134.650, sendo que destes R$197.809 foram
transferidos e empenhados na Unifesp e R$ 12.936.841 foram recebidos da Unifesp e empenhados no
Hospital Universitário.
Tabela 6.3 - Despesa realizada por programa e ação - Unifesp + Hospital Universitário - 2018
fonte: SiafiI - Tesouro Gerencial

Análise de desempenho
Gráfico 6.1 - Despesa realizada por grupo - 2018
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Das despesas realizadas no exercício de
2018, 78,8% referem-se a Pessoal e Encargos
Sociais, enquanto apenas 2,71% representa
Investimentos. Os valores executados com
pessoal incluem folha de pagamento e tributos de
pessoal ativo e inativo. Quanto à origem dos
recursos, na natureza de despesa de custeio,
quase
metade, cerca de 47%, estavam
consignadas na LOA e outros 47% são
provenientes de descentralizações/provisões. Já
nos investimentos, 70% dos recursos vieram de
descentralizações, 14% estavam previstas na
LOA e a mesma proporção referem-se a emendas
parlamentares.
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Tabela 6.4 - Despesas por fonte de recursos - realizado 2018
fonte: SiafiI - Tesouro Gerencial

●

Inclui suplementação de R$ 10,8 referente ao hospital; e emendas

Gráfico 6.2 - Ativos e Inativos (em milhões de reais)
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Gráfico 6.3 - Ativos e Inativos
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Entre os exercícios de 2013 a 2018 temos um aumento de 58,5% no total das despesas com
pessoal, sendo o crescimento da despesa com ativos de 35% e o crescimento das despesas com inativos
de 55,8%, no mesmo período. Com isso, o gasto com inativos chega atualmente a 39% das despesas
totais com pessoal, com tendência de alta.
Importante salientar que benefícios da folha de pagamento são classificados na ODC – ND 3 –
outras despesas correntes custeio. Integram o programa de gestão e manutenção 2019, mas classificamse entre as despesas de custeio.
Gráfico 6.4- Benefícios de pessoal (em milhões de reais)
Todas as origens e fontes

Gráfico 6.5- Outras despesas correntes - total de
Custeio incluindo Benefícios (em milhões de reais)

fonte: Siafi - Tesouro Gerencial
Deflação calculada com base no IGP-M FGV (em cinza)

fonte: Siafi - Tesouro Gerencial
Deflação calculada com base no IGP-M FGV (em cinza)

Os Benefícios de pessoal são compostos por: vale alimentação, transporte, creche, saúde, entre
outros. Nos gráficos 6.5, 6.6 e 6.7, os valores indicados como UG 153031/Unifesp referem-se a todos os
recursos recebidos, inclusive as descentralizações (incluindo recursos CAPES, CNPq, Finep, UNASUS e
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Residência Médica, entre outros). Já as colunas denominadas UO 26262 incluem apenas os valores
recebidos diretamente através de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual - LOA (incluída nesta
emendas parlamentares, recursos próprios e suplementações).
O Gráfico 6.5 apresenta o total de recursos de custeio da Universidade, incluindo benefícios de
pessoal e recursos recebidos por descentralização.
Gráfico 6.6 - Outras despesas correntes - custeio (em milhões de reais),
excluindo benefícios e descentralizações
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial
Deflação calculada com base no IGP-M FGV (em cinza)

Entre 2013 e 2018 a queda de valores de custeio da universidade foi expressiva. Os recursos totais
de custeio deflacionados pelo IGP-M FGV foi de R$ 146,9 milhões para R$ 102 milhões. Uma queda de
44%.
Investimentos
Gráfico 6.7 - Investimentos (em milhões de reais)
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial
Deflação calculada com base no IGP-M FGV (em cinza)

75

Os recursos de investimentos foram os mais afetados nos últimos anos. A coluna azul representa
o total de recursos recebidos através de todos os programas e ações, a coluna lilás representa os recursos
alocados pela LOA. O valor referente a 2018 dos recursos alocados na LOA, R$ 8,67 milhões,
correspondem a apenas 13% dos R$ 76,7 milhões em 2014, uma redução violenta de 88%. Se comparados
os recursos totais da UG, a queda também foi expressiva. Em 2015, a Unifesp contava com R$ 58,24 de
capital e passou a R$ 29,22 milhões em 2018, queda de 50%.
Considerando o atual estágio de consolidação da expansão, com necessidade de estruturas,
mobiliários e equipamentos, a diminuição dos recursos de investimentos representa prejuízo direto às
atividades finalísticas, e não só, mas também afetam diretamente a gestão dos recursos de custeio, à
medida que estruturas inadequadas impactam em contratos de concessionárias e prestação de serviços.
Os impactos em obras e licitações foram enormes, como comentaremos em tópico específico adiante.
Gráfico 6.8 - Investimentos realizados - 2018
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Gráfico 6.9 - Investimentos por origem - 2018
fonte: SIAFI - Tesouro Gerencial

Dos valores consignados em investimento,
a maior parte, mais de 80% foi executado nas obras
em andamento. O quadro inclui valores recebidos
de todas as origens e fontes, demonstradas ao
lado. Observa-se que 70% dos recursos de
investimento
executados
referem-se
a
descentralizações. Somados a emendas chega a
84%. Os valores originários da LOA representam
apenas 16% dos investimentos. Importante
salientar que as obras em andamento referem-se a
estruturas básicas, prédios acadêmicos e
administrativos com salas de aula, bibliotecas,
laboratórios de informática , salas de professores,
entre outras, e foram licitadas, pois estavam
previstas no PPA, inclusive uma delas com
iniciativa individual, e encontram-se com seus
cronogramas bastante dilatados devido à redução
drástica do fluxo orçamentário/ financeiro.
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Análise das despesas de custeio
Como observamos, com exceção do grupo de matérias de consumo, todos os demais grupos de
despesas sofreram reduções na sua execução, em especial Outros Serviços de terceiros Pessoa
Jurídica, e locação de mão de obra, com 36 e 30% de redução respectivamente, entre 2013 e 2018.

Gráfico 6.10 - Análise de despesas de custeio - 2018
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Gráfico 6.11 - Curva ABC por Grupo de despesas
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial
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Gráfico 6.12 - Destaques - comparativo – itens de despesas.
fonte: Siafi- Tesouro Gerencial

As despesas que sofreram
maior diminuição foram Locação de
Mão de Obras e Passagens e
Despesas com Locomoção. A
despesa que mais ampliou a
participação
foi
material
de
Consumo.
Neste
sentido,
cabe
salientar que a Unifesp adotou
política de contenção de gastos,
especialmente em seus itens de
maior expressão. Ações foram
empreendidas e os resultados são
bastante expressivos, inclusive face
à forte limitação orçamentária.

Dentre os valores executados com Locação de Mão de Obra, os principais foram Vigilância e
Limpeza.

Gráfico 6.13 - Curva ABC – Locação de Mão de Obra
fonte: Siafi- Tesouro Gerencial

Já com serviços de terceiros-pessoa jurídica o mais relevante ítem de despesa foi energia elétrica.

Análise Gerencial

●

●

●

Para finalidade de análise da aplicação dos recursos, dividimos as despesas em :
finalísticas: aplicadas diretamente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e
assistência; compõe esse valor: bolsas, auxílios, materiais de consumo, bens de capital
relacionados diretamente a essas atividades , inclusive reformas e obras.
apoio: atividades diretamente relacionadas às áreas finalísticas, mas que visam especialmente a
manutenção de laboratórios, equipamentos, infraestruturas, bem como serviços de apoio
acadêmico, como os de laboratório, bens de capital de uso geral, como mobiliários, ainda que de
salas de aula, entre outros.
funcionamento: são despesas relacionadas por vezes direta e indiretamente com a atividade
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●
●

finalística, como energia elétrica, vigilância, água, gás, telefonia, limpeza, entre outros.
Tecnologia da Informação: são as relacionadas direta e indiretamente à atividade finalística e
inclui gastos com internet, softwares, bens de capital de informática, entre outros.
outros: tributos, impostos, entre outros, de aplicação indireta.
Tabela 6.5 - Análise gerencial
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

Gráfico 6.14 - Custeio + investimentos - por área de aplicação
fonte: Siafi - Tesouro Gerencial

A aplicação de cerca de 72% dos recursos diretamente relacionados às atividades de ensino,
pesquisa, extensão, assistência e inovação (finalístico e apoio) demonstra o alinhamento da gestão
orçamentária (execução dos recursos) com a finalidade social da instituição e seus objetivos estratégicos.
O uso adequado dos recursos é refletido na melhoria dos indicadores de desempenho da universidade.
A liberação de recursos financeiros insuficientes e em apenas duas vezes ao mês causou
dificuldades para a universidade na gestão de seu fluxo de caixa, que precisou elaborar uma forma de
priorização e controle dos pagamentos para cumprir com o disposto na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 5º
(ordem cronológica de pagamentos referentes a compras e contratos), e manter a continuidade dos
serviços essenciais para a manutenção das operações e da segurança nos seus diversos campi e
unidades. A relação de pagamentos em ordem cronológica e a justificativa para as priorizações são
publicadas pela Unifesp em http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/governanca/prioridade-de-pagamento.
Execução dos pagamentos
Os valores pagos no exercício perfazem um total de R$ 1.018.987.265.32, os quais foram
destinados ao processamento da folha de pagamento de pessoal, despesas de custeio e investimentos em
expansão e equipamentos. Desse valor, R$ 983.676.318,85 são de despesas do exercício de 2018. Os
Restos a Pagar Processados e Não Processados de exercícios anteriores pagos constituem um valor de
R$ 35.310.946,47.
Gráfico 6.15 - Despesas liquidadas a pagar
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No final do exercício, foi apurado o valor de R$ 63.363.160,38 para ser pago ou cancelado nos
exercícios seguintes, montante esse que considera os valores do exercício e os restos a pagar de anos
anteriores. Do total, R$ 53.870.240,20, aproximadamente 85%, é referente aos gastos com pessoal e
encargos sociais. São as despesas relativas à folha do mês de dezembro, cujo processamento das ordens
bancárias para pagamento se deu no primeiro dia útil de janeiro do exercício seguinte.
As unidades da Unifesp têm realizado esforços no sentido de ter um melhor controle dos valores
empenhados, com a finalidade de verificar a possibilidade de seu cancelamento antes de serem inscritos
em restos a pagar. Como consequência, as inscrições em restos a pagar não processados têm diminuído.

Restos a pagar
(em reais)

Processados

Não Processados

Valores iniciais

1.793.286,31

46.067.197,86

(-) Cancelamento de
RP

(78.888,16)

(1.674.193,41)

(-) Valores pagos

(1.705.539,68)

(33.605.406,79)

= Saldo a pagar

8.858,47

10.787.597,66

Grande parte dos restos a pagar processados e não processados foram pagos, bem como parte
deles foi cancelado, deixando os saldos de R$ 8.858,47 e R$ 10.787.597,66, respectivamente, para os
próximos exercícios, destacando que a maior parte deste valor refere-se a valores empenhados em obras
em andamento.

Receitas próprias
Para que os pagamentos das despesas fossem efetuados, a universidade utilizou recursos
ordinários do tesouro e receitas próprias, tais como alienação de ativos, aluguéis e arrecadação de taxas
de inscrição em concursos.
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Gráfico 6.16 - Receitas próprias

Em relação ao ano anterior, a Unifesp apresentou redução de receitas próprias, na proporção de
10,53%. Em grande parte, tal variação se deve à diminuição relativa a alienações de ativos, responsável
por 12,83% do total recebido em 2017.

Receitas Próprias
(em reais)

2017

2018

Variação

Serviços

4.789.687,49

4.420.037,89

-7,72%

Alienação de ativos

1.357.426,75

146.761,25

-89,19%

Aluguéis

1.226.645,54

1.206.523,04

-1,64%

e Taxas de inscrição
(concursos públicos)

3.121.444,72

3.505.094,96

12,29%

Outros

37.454,89

144.669,70

286,25%

TOTAL

10.532.659,39

9.423.086,84

-10,53%

O item Outros referente-se a transferências de instituições privadas, registros de marcas e patentes,
multas e restituições. A redução nos valores dos aluguéis se deve à mudança de classificação da receita.
As restituições de água e energia dos imóveis locados deixaram de ser associadas ao item Aluguéis e
passaram a ser consideradas como restituições em geral, o que gerou o aumento de 286,25%.
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2. GESTÃO DE PESSOAS
A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas- (Propessoas/Unifesp) é o órgão técnico com função
executiva e de assessoramento às políticas de gestão de pessoas da Universidade Federal de São
Paulo. Tem como missão promover o aprimoramento do potencial humano e a promoção da qualidade
de vida dos servidores - docentes e técnicos administrativos em educação (TAEs) - acompanhando toda
a sua vida funcional, propiciando o desenvolvimento das pessoas em ambientes saudáveis de trabalho,
estimulando a ética e o respeito nas relações de trabalho no âmbito da universidade e da sociedade.
A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas está estruturada da seguinte forma:
Infográfico 6.2 - Mapa de governança e organograma de gestão com pessoas

A Unifesp segue as normativas presentes na Lei 8.112/90, na Lei 11.091/95, na Lei 12.772/12 e
nas demais normas e legislações do governo federal quanto aos procedimentos relacionados à gestão
de pessoas, além disso, segue as diretrizes apresentadas pelos órgãos de controle.
Infográfico 6.2. Dados Principais relacionados à força de trabalho da Unifesp, em 2018
fonte: Siape(Sistema de Administração de Pessoal do Governo Federal)
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*Faixa Salarial - vencimento básico em SM

O quadro abaixo demonstra a força de trabalho da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
comparando-se a lotação autorizada com a efetiva. Para cada tipologia de cargos, bem como a
movimentação de servidores (ingressos e egressos) no exercício de 2018.
Tabela 6.5 - Força de trabalho da universidade
fonte: Siape

Observa-se o maior número de ingressos do que de egressos, o que representa um aumento
nominal do quadro em relação ao exercício de 2017. Observa-se também que no encerramento do
exercício não existia nenhum contratado sem vínculo com a administração.
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Tabela 6.6 - Força de trabalho do Hospital Universitário
fonte: Siape

Já no Hospital Universitário o número de egressos é muito superior ao número de ingressos, o
que aponta para um quadro reduzido de servidores, eventualmente insuficiente, gerando transtornos ao
desenvolvimento da atividade.
Tabela 6.7 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da Unifesp
fonte: SIAPE

Tabelas 6.8. Custos do pessoal da Unifesp
fonte: Siape

84

Conforme já apresentado na análise orçamentária, o gasto com pessoal representa cerca de 78%
dos recursos da instituição.
Capacitação dos servidores
O Programa Anual de Capacitação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da
Universidade Federal de São Paulo tem por objetivos: a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor público; o
aprimoramento técnico da gestão administrativa da universidade e atender os servidores, oferecendo
prioritariamente ações de capacitação que abranjam todos os ambientes organizacionais.
O programa é desenvolvido com base na análise dos resultados dos diagnósticos de
necessidades de capacitação individual e setorial aplicados à comunidade, identificando assim tanto as
demandas apontadas pelos servidores individualmente, como as apontadas pelas chefias como
necessidades do setor. Também são analisadas demandas advindas das subcomissões de capacitação
dos campi, bem como demandas específicas e urgentes advindas da gestão.
Principais indicadores de capacitação e desenvolvimento dos servidores, da mobilidade funcional
e da implantação da avaliação de desempenho dos TAEs:
Infográfico 6.3 - Capacitação de servidores
fonte: Siape

Principais desafios e ações futuras
As pessoas são o maior patrimônio de uma instituição. A Unifesp tem como meta permanente
manter o equilíbrio no seu quadro funcional (ingressos e egressos), bem como realizar a eficiente gestão
das pessoas, buscando o contínuo aprimoramento dos profissionais, maior eficiência e melhoria na
qualidade do serviço prestado à comunidade.
Além disso, a instituição atua para que os profissionais estejam motivados e em ambientes
saudáveis de trabalho.
Um dos maiores desafios é o dimensionamento do quadro, compatibilizando assim o crescimento
ocorrido na instituição e o movimento natural de remoções, adaptações, licenças, redistribuições e
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aposentadorias.
O mundo do trabalho vem se transformando, em especial por meio da aplicação de novas
tecnologias, técnicas e modelos de gestão . A Unifesp preocupa-se com a formação de líderes capazes
de realizar a mudança e conduzir a instituição neste contexto, com capacidade de adaptar e inovar
diante dos diversos cenários possíveis.
3. GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
As licitações na Unifesp são realizadas de acordo com as normas legais, em especial a Lei
8.666/93, que normatiza licitações e contratos administrativos, a Lei 10.520/02, que trata do pregão
eletrônico, suas regulamentações, decreto 5.450/05, que trata de pregão na sua forma eletrônica, Lei
12.462/11, que normatiza o RDC, e o decreto que a regulamenta 7.581/11. A Unifesp também processa
suas licitações para registro de preços, regulamentado no Decreto 7.892/13, e suas alterações, além de
toda legislação adjacente, em especial as que tratam da relação com a fundação de apoio, como
8.958/94, 12.863/13, seus decretos regulamentadores e toda demais legislação sobre o tema.
Cabe salientar que os processos de contratações da Unifesp são submetidos ao controle de
legalidade da Procuradoria Federal.
Para executar suas atividades a Unifesp realiza contratações de bens e serviços que atendem as
funções administrativas e funcionamento de estruturas, bem como de aplicação direta em sua atividade
fim, como insumos, bens de investimento móveis e imóveis, construções e reformas, bolsas e auxílios
financeiros destinados diretamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Despesas executadas por modalidade de licitação:

Gráfico 6.17 - Quantidade de licitações por modalidade
fonte: Sistema de gestão de compras da Unifesp e SIASG
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As maiores contratações da Unifesp em 2018 foram limpeza, energia elétrica e vigilância, nesta
ordem, seguidas de locações de imóveis e serviços de apoio técnico-operacional.
A Unifesp tem 226 mil metros quadrados de área construída em suas 8 unidades (7 campi e
Reitoria), que abrigam 265 salas de aula e anfiteatros, 102 laboratórios pedagógicos de graduação e
outros 30 de informática voltados à graduação, 473 laboratórios de pesquisa, 1 Biotério Central (Cedeme)
e 22 biotérios secundários, além de uma grande estrutura voltada à assistência, espaços estudantis,
restaurantes e áreas administrativas. Um crescimento de mais de 1.000% em pouco mais de 10 anos
justifica a expressiva participação de itens básicos de funcionamento na composição de gastos.
Esta participação vem se tornando mais expressiva à medida que o orçamento de custeio é
nominalmente diminuído desde 2014, e agravando no contexto do novo regime fiscal, que impõe perda
anual aproximada de 10% da capacidade de financiamento das instituições e as levará ao colapso em
poucos anos, pois não haverá viabilidade de manutenção dos serviços básicos e de apoio, que também
são imprescindíveis e estratégicos para o cumprimento da missão institucional.

Gráfico 6.18 - Principais contratos da Unifesp em porcentagem
fonte: Siafi

Gráfico 6.19 - Contratação de serviços de energia elétrica (consumo e valores)
fonte: PLS Unifesp e Siafi

Apesar da diminuição no consumo de energia elétrica em 0,68% no exercício, notamos um aumento do
valor contratado e gasto em 2018, o que se justifica em parte por pagamentos referentes ao exercício de
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2017 (inscritos em passivo contábil em 2017) e pelo aumento da tarifa de fornecimento.

Gráfico 6.20 - Contratação de serviços de água e esgoto (consumo e valores)
Fonte: PLS Unifesp e Siafi

De igual modo, apesar da redução no consumo, tivemos aumento de 7% nos valores realizados
entre 2017 e 2018.
Importante ressaltar que a contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica e água e
saneamento é essencial ao funcionamento da estrutura, e seu alto consumo está diretamente
relacionado com a execução das atividades fins de ensino, pesquisa, extensão e inovação, já que
constituem itens imprescindíveis ao funcionamento dos equipamentos de laboratórios, à tecnologia da
informação e à assistência (Hospital Universitário e ambulatórios).
As contratações diretas que tiveram maior impacto no crescimento dos valores envolvidos nesse
tipo de contratação em comparação com o exercício de 2017, foram as realizadas com a Fundação de
Apoio à Unifesp , e as relativas às locações de imóveis, energia elétrica e água e esgoto.
O principal fator de impacto foi o crescimento de 72% nos valores de contratação com a Fundação
de Apoio à Unifesp em 2018, conforme abaixo:
Gráfico 6.21 - Contratação Fundação de Apoio à Unifesp - FAP/Unifesp
Fonte: Siafi

O aumento relevante dos valores das contratações da FAP/Unifesp é resultante de novas
regulamentações sobre o tema, em especial das resoluções do Consu que tratam de convênios e
contratos tripartites (Resolução nº 126/2016), cursos de especialização (Resolução nº 131/2016),
prestação de serviços acadêmicos - PAPS (Resolução nº 138/2018). Nesse quesito, a tendência é
aumentar o valor executado, devido à recém-aprovada Lei de Inovações, que coloca as fundações de
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apoio como agente ativo e interveniente em projetos de empreendedorismo e inovação a serem
desenvolvidos pela universidade. A política de inovação da Unifesp está em análise e em vias de
aprovação pelo Consu.
Entre os anos de 2015 e 2018 houve uma redução de 25,5% na quantidade, e de 43,67% nos
valores pagos com locação de imóveis.
Gráfico 6.22 - Valor gasto com Aauguéis

Gráfico 6.23 - Imóveis locados de terceiros

Fonte: Siafi
Obs: valores deflacionados pelo IGP-M FGV (em cinza)

Fonte: Sistema de Contratos da Unifesp

Apesar da significativa redução nos imóveis locados pela Unifesp, entre 2017 e 2018, com
devolução de mais seis imóveis, houve um aumento de 11% nos valores executados em relação ao
exercício de 2017. Esse fato deve-se a dois fatores: reajuste anual conforme a variação do IGP-M, e
execução em 2018 de valores relativos à competência de 2017.
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4. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A principal estrutura para tomada de decisão referente à tecnologia da informação e comunicação
da Unifesp é seu Comitê Estratégico de TIC, presidido pela autoridade máxima, a reitora, e composto pelos
gestores das respectivas áreas. O CETIC é previsto no regimento geral e a nomeação de seus atuais
membros foi dada pela Portaria da Reitoria n. 1542/2017. Esse comitê tem como principal responsabilidade
definir as entregas da TIC, em conformidade com outros instrumentos de planejamento da instituição como,
o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2010. Em acordo com a IN 04/2014, o Cetic elabora e
aprova o Plano Estratégico da TIC e o Plano Diretor da TIC,que norteiam as diretrizes estratégicas e o
planejamento da TIC. O Cetic também acumula as funções do Comitê de Governança Digital, preconizado
no Decreto 8.638, de 15 de janeiro de 2016. As ações da TI institucional têm sido direcionadas para as
tecnologias de informação e comunicação que possam melhorar a informação e a prestação de serviços,
de forma transparente e eficaz.

Modelo de governança de TI
Em relação às estruturas de tomada de decisão, apresenta-se na figura seguinte as instâncias de
deliberação. O Cetic é o órgão responsável pelas decisões em nível estratégico relacionadas à TIC. A
Superintendência de Tecnologia de Informação - STI é o órgão responsável pela gestão da TI e execução
do plano estratégico de TIC da Unifesp. A Câmara Técnica de TI e Comunicação é a estrutura de
governança responsável pela elaboração e proposição do PDTIC, discussões e decisões em nível tático
dos temas de TI. É composta por chefias das divisões de TI dos campi, diretores da STI e diretores
administrativos dos campi.
Infográfico 6.4. Mapa de governança e organograma de TI
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O gráfico a seguir demonstra o valor total destinado à aquisição de TI no ano de 2018.

Gráfico 6.24. Montante de recursos aplicados em TI
Fonte: SiafiI
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Contratações mais relevantes de recursos em TI

As contratações mais relevantes de TI estão centralizadas em serviços de links para conectividade
das unidades de toda a universidade.
Além disso, destacam-se os recursos aplicados em serviços de outsourcing de impressão. A tabela
a seguir demonstra os valores em ordem decrescente:

Tabela 6.9. Natureza da despesa detalhada por empresa/contrato
Fonte: Siafi

Infográfico 6.5. Mapa estratégico PETIC 2016-2020
Fonte: STI Unifesp
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Alinhamento aos objetivos estratégicos do PDI
Objetivos estratégicos do PDI 20162020

Objetivos estratégicos do
PETIC 2016-2020

Principais iniciativas da Superintendência de
Tecnologia da Informação

1

Reconstrução do Projeto
Pedagógico Institucional.

Disponibilizar sistema
gerencial de informação.

Disponibilização do software AppCivist para promover a
participação social e digital de sua comunidade na
elaboração do PPI.

2

Acesso, inclusão,
permanência e avaliação dos
estudantes e
acompanhamento dos
egressos.

Mapear os processos para
desenvolvimento dos
sistemas.
Integrar os sistemas.

Sistema de pré-matrícula on -line para estudantes
ingressantes.
Aplicativo Mobile com funcionalidades para os estudantes
(crachá e consulta de saldo no restaurante universitário).

3

Aprimoramento das políticas
de gestão e atenção integral
aos servidores.

Capacitação da equipe de TI /
usuários.

Melhorias diversas nos sistemas que suportam os
seguintes processos do setor de capacitação da Unifesp:
- emissão de relatórios gerenciais
- emissão de certificados
- formulário de inscrição para instrutor, tutor e aluno.

4

Integração das atividades-fim.

Definir a estrutura e os
processos de TI da
Universidade.
Integrar os sistemas.

Mapeamento do fluxo e processo das diferentes áreas-fim
da instituição.

5

Convergência do
conhecimento.

Disponibilizar sistema
gerencial de informação.

Disponibilização e manutenção do portal Repositório
Institucional para consulta de toda a base de produção
acadêmica.

6

Ampliação da relação entre
Universidade, Sociedade e
Políticas Públicas.

Disponibilizar sistema
gerencial de informação.

Disponibilização do portal de periódicos com serviço de
revistas eletrônicas.

7

Articulação entre a avaliação
institucional e o planejamento
em todos os níveis.

Disponibilizar sistema
gerencial de informação.
Integrar os sistemas.

Disponibilização e manutenção dos sistemas:
- ForPDI.

8

Processos, fluxos e
procedimentos de governança
adequados e
institucionalizados.

Mapear os processos para
desenvolvimento dos
sistemas.
Integrar os sistemas.

Disponibilização e manutenção dos sistemas:
- processo eletrônico SEI
- ForPDI
- APPCivist
- portal da Transparência (com dados abertos) e Unifesp
em números.

9

Políticas de inclusão e de
permanência, de direitos
humanos, de questões étnicoraciais e de gênero:
implantação e
desenvolvimento.

Sistema PAPE para análise do perfil estudantil do
candidato a bolsas de permanência estudantil.

10

Políticas de gestão ambiental
e sustentabilidade:
implantação e
desenvolvimento.

Implantação de novo sistema de impressão (outsourcing)
com controle por usuário.

11

Planejamento e qualificação
das infraestruturas
universitárias.

12

Comunicação e interação
acadêmica: midiática e não
midiática.

Capacitação da equipe de TI /
usuários.

Curso de especialização em banco de dados Oracle para
capacitação de dois servidores da área.
Curso de administração de banco de dados Postgre para
capacitação de um servidor da área.
Manutenção (atualização) dos portais web (Joomla)
Implantação dos portais de departamentos e programas de
pós-graduação.

Segurança da informação
A STI/ Unifesp participou de eventos relacionados a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe
sobre a proteção de dados pessoais para iniciar estudos de adequação de seus sistemas de informação.
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Principais desafios (dificuldades, fraquezas e riscos)
●

Número insuficiente de servidores e qualificação que algumas vezes, não atinge o nível ideal ocasionam os seguintes problemas na área de tecnologia de informação:

●

extensão do prazo na execução de projetos;

●

limitação de automatização de processos internos;

●

perda do conhecimento técnico, por vezes irrecuperável, sobre os sistemas existentes;

●

prejuízo nas atividades de planejamento, em decorrência de informações e dados extraídos de
sistemas ineficientes e inadequados.

As principais fraquezas e riscos detectados na gestão de recursos de TI dizem respeito ao orçamento
deficitário para atendimento de demandas. O cenário de cortes orçamentários, que vem ocorrendo desde
2015, gerou diversas instabilidades em serviços básicos de TI oferecidos para a instituição.
As ações futuras estão elencadas no Plano Diretor de TIC vigente, com destaque para:

Ação

Descrição

Infraestrutura

Manutenção, ampliação, modernização e vias de backup

Governança

Definição do orçamento de investimentos em TIC

Serviços

Manutenção e suporte à infraestrutura de rede e implantação de sistema para
atendimento ao usuário

Sistemas

Definição de prioridades para os sistemas a serem desenvolvidos
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4. GESTÃO DE CUSTOS
A legislação estabelece a necessidade de manutenção do sistema de custos, conforme parágrafo
3º do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, transcrito a seguir:
§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Muito se discute hoje sobre o custo das universidades federais, mas qual seria o parâmetro ideal
para avaliação de custos das IFES? Diversos atores têm desenvolvido ferramentas e métodos em busca
da definição de custos dos órgãos da administração pública federal - entre eles, as áreas técnicas do
governo federal, como a Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pelo controle contábil e de custos,
e o então Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, agora integrado ao Ministério da Economia -,
com o objetivo de oferecer informação transparente e acessível à sociedade como um todo. Para fornecer
informação estratégica de gestão e tomada de decisão no âmbito do governo federal, foram também
criados recentemente os painéis de custos e custeio, disponíveis nos endereços.
(https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/portal-de-custos-do-governo-federal), (http://paineldecusteio.planejamento.gov.br/)

Em atendimento à Portaria STN nº157/2011, que cria o sistema de custos do governo federal e
atribui sua gestão à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a mesma através da ferramenta citada,
apresenta os custos das diversas unidades parametrizados por “pessoas”, e permitindo comparar órgãos
e unidades por item de despesa.
O painel do Planejamento que trabalha com a lógica de gastos e não parametriza uma unidade
de custo, também não permite comparação entre órgãos, mas gera informações totais e por itens de
despesa e/ou subelementos.
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Quadro 6.1 - Comparativo entre os serviços de energia elétrica da Unifesp, UFPR, UFC, UFPE e UFSC
fonte: tesourotransparente.gov.br

Quadro 6.2 - Unifesp 2018- Gasto por item de despesa e gasto por elemento de despesa
Fonte: www.paineldecusteio.planejamento.gov.br
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Conforme observado, o conceito de custo difere do de gasto: o segundo corresponde ao total
do valor despendido e o primeiro está atrelado à eficiência, estabelecendo o valor por unidade certa de
medida, conforme o parâmetro desejável.

Quadro 6.3 - Custo médio do servidor no orçamento Total 2018: Unifesp, UFPR, UFC, UFPE e UFSC
Fonte: tesourotransparente.gov.br

À direita da imagem, correspondente à medida da força de trabalho, a Unifesp aparece com o
maior número de servidores entre as IFES selecionadas aleatoriamente e consideradas de estrutura
semelhante (em número de servidores e alunos, por exemplo).
Já o gráfico de pizza a esquerda demonstra que a Unifesp possui o menor custo por servidor, o
que representa maior eficiência no uso de seus recursos, sob a ótica de “custo médio por servidor”. Dado
semelhante se verifica no quadro 6.1 apresentado anteriormente, que apresenta o CMS em relação ao
serviços de energia elétrica, comparado ao de universidades escolhidas aleatoriamente em um conjunto
de IFES de “estrutura semelhante”.
Se pesquisarmos os mais diversos itens, o resultado se repete consideremos os quatro itens entre
os mais relevantes de gasto da Unifesp, conforme demonstrado nos relatórios orçamentários (energia
elétrica, limpeza e outros serviços terceirizados, relativos ao funcionamento das estruturas).
Quadro 6.4 - Custo médio do servidor por itens de despesa - energia, limpeza e eerviços prediais:
Unifesp, UFPR, UFC, UFPE, UFSC Fonte: tesourotransparente.gov.br.
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A Unifesp foi comparada a outras quatro IFES selecionadas aleatoriamente em um conjunto de
instituições semelhantes em sua estrutura considerando-se itens de energia elétrica, limpeza e demais
serviços prediais. Unifesp tem o maior número de servidores e o segundo maior gasto (direita da página),
mas possui o menor custo médio por servidor para os itens, o que representa uso eficiente dos recursos.
Fazer gestão de custos é gerenciar de forma inteligente e eficiente os recursos disponíveis.
Apesar de mostrar , conforme os quadros anteriores, eficiência na aplicação de seus recursos, a Unifesp
encontra-se em fase inicial de aprimoramento do seu modelo de gestão de custos. Acaba de criar nova
estrutura de centro de custos, o que permitirá apuração vertical e horizontal dos custos, com a apuração
de valores por estrutura organizacional (exemplos: por campus, por unidade universitária ou por
departamento) por tipo de gasto (exemplos: com TI, com serviços ou com atividades finalísticas) e por
estrutura física (exemplos: por laboratório, por edifício ou por unidade de assistência). A nova estrutura
já se encontra cadastrada e validada no SIORG -Sistema de Organização e Inovação Institucional.
A gestão de custos é uma ciência de relativa complexidade, que permite diferentes abordagens
e parametrizações. Por se tratar de avaliação estratégica, o ideal é que seja focada também e
especialmente no produto, o que induz o sistema a reiteradamente buscar especificar metodologias para
apuração do chamado custo aluno. Nada mais justo, já que a matriz orçamentária que estabelece
critérios para rateio do orçamento de custeio destinado às universidades federais é baseado, boa parte,
no conceito de aluno equivalente. O próprio Tribunal de Contas da União estabeleceu como indicador
para avaliação das IFES o custo aluno.

98

Abaixo figuram os valores apurados para a Unifesp, conforme indicadores estabelecidos pelo
TCU.
Gráfico 6.25 - Variação custo/aluno corrente Unifesp com e sem HU – Indicadores TCU – 2018/ 2014
fonte: TCU, com dados extraídos da apuração de aluno equivalente (Decisão 408/2002),
do Censo da Educação - INEP e do SIAFI
Obs: Barras coloridas em valores nominais, deflação em cinza utilizando IGP-M FGV para o 1/1 de cada ano.

O gráfico acima aponta uma queda do custo/aluno, com valores deflacionados pelo IGP-M FGV
para 1/jan de cada ano. Considerando o custo/aluno sem incluir despesas do Hospital Universitário, há
uma queda de R$ 32,8 mil, em 2014, para R$ 24,9 mil, em 2018 - uma queda de 31,7%. Se calculado
incluindo na fórmula os custos do HU, os valores também têm redução, de R$ 39,3 mil para R$ 28,8 mil
- recuo de 36,4%.
Estas quedas expressivas no custo/aluno, muito superiores ao que poderia ser definido como
economia por aumento de eficiência da gestão, têm impactado a qualidade e abrangência de contratos
de serviços, compras de insumos, equipamentos e mobiliário, além de redução drástica no ritmo de
obras e modernização das infraestruturas da universidade.
Em 2017, o MEC produziu a Nota Técnica 04/2017, que pretendia apresentar o custo/aluno das
universidades federais. Com base nos valores apresentados neste estudo, a Unifesp seria a universidade
com maior valor por aluno. Ocorre que a metodologia aplicada possui inúmeras inconformidades, entre
elas:
a) calcula o custo do aluno de graduação, mas aplica no cálculo valores absolutos, incluindo
alunos de residência médica e de pós-graduação, por exemplo;
b) utiliza o total do custo de pessoal, incluindo aposentados e pensionistas;
c) soma os valores gastos com hospital;
d) não leva em consideração as especificidades de diferentes cursos, tratando igualmente
por exemplo, alunos de Administração e Medicina;
e) utiliza o valor dos recursos de capital na composição;
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f)

comparação simples entre diferentes universidades, sem levar em consideração questões
de estrutura física, idade das instalações e da própria instituição (que impacta nos itens
utilizados de aposentados e pensionistas), localização regional e custo de vida da região,
entre outros;
g) viés por impossibilidade de separar custos específicos de ensino, extensão e pesquisa.

Gráfico 6.26 - Custo/aluno Unifesp de 2014 a 2018
Nota Técnica MEC x Custo corrente TCU sem e com HU x Apuração FORPLAD 1
Obs: Linha contínua valores nominais, deflação utilizando IGP-M FGV.
Para efeito de comparação com a Nota Técnica do MEC, a série vai até a mesma data de 2017

No gráfico acima, temos os valores do custo aluno da Unifesp descritos na referida nota técnica,
e os valores que utilizam a mesma base de dados da nota (Siafi e Censo do Ensino Superior), retirandose os valores de aposentados e pensionistas, recursos de capital e valores de custeio do hospital (com
a manutenção da folha de pagamento); levando em consideração o aluno ponderado a partir do peso de
grupo, apurado pelo grupo de trabalho de Custos do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e
Administração das IFES, além do custo corrente calculado a partir dos indicadores do TCU.
A definição de critérios para apuração do custo aluno ainda demanda maiores estudos, mas com
certeza não pode considerar aposentados, recursos de capital e hospitais.
A Unifesp, segundo critérios estabelecidos pelos órgãos técnicos do governo federal, é uma das
universidades com menor custo de funcionamento, a partir do parâmetro CMS, e internamente está em
fase de implantação de novo modelo, que se constituirá em importante ferramenta para decisões e
planejamento estratégico.
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5. GESTÃO PATRIMONIAL E DE INFRAESTRUTURA
Gestão patrimonial
A gestão patrimonial é realizada pela Coordenação de Patrimônio da Pró-Reitoria de Administração. Em 2018,
a universidade realizou um inventário completo, organizado em quatro fases e envolveu toda a instituição. Por meio
de sistema que permitiu a realização on-line do inventário, na primeira fase, os próprios responsáveis executaram o
levantamento dos bens sob sua guarda. Na segunda fase, comissões inventariantes realizaram a conferência e
levantamento de bens não encontrados, ou não identificados, bem como a classificação de cada bem e a indicação
dos que deveriam ser disponibilizados. Na terceira fase foram indicados os bens a serem baixados. Por último, foram
nomeadas comissões para reavaliação e análise de depreciação dos bens.
A Unifesp possui 217.782 bens patrimoniados. Foram inventariados 201.671 bens, alcançando-se 92,6% do
total de itens, o que é considerado um excelente resultado. O total de bens baixados a partir do inventário, no início
de 2019, foi de 62.827. Do total de bens, pouco mais de 16 mil itens não foram inventariados.

Gráfico 6.27. Bens inventariados na Unifesp
Fonte: Sistema on-line de patrimônio

Gestão de imóveis e planejamento das infraestruturas
A gestão de imóveis, projetos e obras é coordenada na Unifesp pela Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan),
que possui duas diretorias com esse fim: a Diretoria de Planejamento e Infraestrutura e a Diretoria de Gestão e
Planejamento Imobiliário. A ProPlan atua definindo as políticas da área, monitorando e orientando tecnicamente as
divisões de infraestrutura de cada campus.
Para isso, utiliza a Câmara Técnica de Infraestrutura, que reúne os servidores da área de toda a universidade,
e realiza as Mesas Técnicas de assessoria aos campi ou por tema relevante. O material apresentado e discutido nas
sessões da Câmara Técnica e as atas da mesas técnicas são disponibilizadas no site da pró-reitoria.
Na área de gestão patrimonial imobiliária e de infraestrutura, a missão da ProPlan é procurar o alinhamento
estratégico entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra) de cada
campus, com o objetivo de atender às metas referentes à qualidade e disponibilidade de espaços físicos para as
atividades desenvolvidas pela comunidade acadêmica.

●
●

●
●

As metas gerais no planejamento das infraestruturas são:
atuar para garantir as condições necessárias à realização das atividades acadêmicas existentes;
planejar as infraestruturas necessárias as atividades futuras de cada campus, com ênfase na qualidade
ambiental, sustentabilidade, inclusão e acessibilidade, baixo custo de manutenção e respeito aos projetos
pedagógicos diferenciados de cada campus;
atuar para eliminar ou reduzir os riscos aos usuários e trabalhadores em todas as edificações universitárias;
reduzir os gastos com imóveis alugados e, na impossibilidade de aquisições, negociar cessões gratuitas com
prefeituras e SPU;
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●

colaborar para a qualificação do entorno em que estão inseridos os campi, com planejamento urbanístico que
favoreça o bairro e a região nos quais a Unifesp esteja presente.

A seguir, apresentamos duas tabelas que informam o quadro de áreas de terrenos e áreas construídas em
cada campus. A variação quantitativa é decorrente de condições objetivas, de negociação e disponibilidade de
terrenos no momento em que cada campus foi negociado junto com prefeituras e governo federal. Alguns campi
contam com grandes terrenos (embora parte deles com proteções e restrições ambientais), como em Diadema, São
José dos Campos, Osasco e Zona Leste. Outros têm baixa disponibilidade de áreas, como Guarulhos e Baixada
Santista.
Tabela 6.10 - Área de terrenos por campus da Unifesp
Fonte: ProPlan Unifesp

Próprios (%)

Cedidos (%)

Alugados (%)

Área TOTAL
(m2)

1.034,00

18.549,89

7.047,00

26.630,89

Campus Diadema

417.157,12

2.000,00

644,55

419.801,67

Campus Guarulhos

20.876,10

0,00

0,00

20.876,10

Campus Osasco

211.501,40

19.946,00

0,00

231.447,40

Campus São Paulo

43.972,38

20.654,93

8.342,15

72.969,46

Campus São José dos Campos

214.832,51

8.530,48

0,00

223.362,99

0,00

163.055,75

0,00

163.055,75

10.829,99

0,00

2.115,82

12.945,81

HU 2

745,6

0,00

0,00

745,60

Total

920.949,10

232.737,05

18.149,52

1.171.835,67

Campus - Áreas de Terrenos
Campus Baixada Santista

Campus Zona Leste
Reitoria

Tabela 6.11 - Área construída por campus da Unifesp
Fonte: ProPlan Unifesp

Campus - Áreas Construídas

Próprios (%)

Cedidos (%)

Campus Baixada Santista

5.117,89

0,00

11.143,48

16.261,37

Campus Diadema

16.771,25

1.690,00

1.781,82

20.243,07

Campus Guarulhos

13.654,78

0,00

0,00

13.657,78

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

Campus São Paulo

59.530,47

15.153,60

8.970,05

83.654,12

Campus São José dos Campos

23.952,24

6.464,48

0,00

30.416,72

0,00

21.413,00

0,00

21.413,00

Reitoria

16.969,67

0,00

2.304,48

19.274,15

HU 2

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

Total

149.996,30

52.721,08

24.199,83

226.917,21

Campus Osasco

Campus Zona Leste

Alugados (%) Área TOTAL (m2)

O planejamento atual segue orientado para atender a todos os campi, sobretudo em termos de área
construída, com a dimensão e qualidade de espaço necessárias ao pleno desenvolvimento dos seus projetos
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pedagógicos. Os campi de São José dos Campos e Guarulhos foram recentemente atendidos com dois novos e
grandes edifícios centrais. Os edifícios de Diadema e Osasco estão em obras. O da Baixada Santista foi o primeiro a
ter um edifício de grande porte e recentemente adquiriu um segundo edifício. O Campus São Paulo, com mais de 80
anos, apresenta demanda por novas edificações e pela modernização das antigas, o que é alvo de intenso
planejamento, com a finalização de seu PDInfra prevista para meados de 2019.
A Unifesp realizou planos diretores de infraestrutura em seus campi com instalações de maior
complexidade de instalações, são eles Diadema, Baixada Santista e São Paulo. Os demais campi contam com
instrumentos simplificados de planejamento de projetos e obras, pois apresentam situações de risco e gargalo de
infraestrutura menos complexos.

São objetivos dos PDInfras:
●
●
●
●
●

orientar a consolidação e o crescimento de cada campus, com caracterização qualitativa e quantitativa de
espaços existentes e almejados, adotando critérios de sustentabilidade ambiental e econômica;
tomar decisões de forma democrática e participativa, criando entendimento e identidade sobre o presente e
o futuro do Campus;
apresentar cenários e visão de futuro para cinco, dez e vinte anos;
desenvolver os estudos iniciais para licitação de projetos executivos completos;
estabelecer cronogramas físicos e financeiros para os investimentos, fontes de recurso e possibilidade de
parcerias público-públicos e público-privadas.

Após a execução do PDinfra ou plano de obra simplificado, com as definições físicas e financeiras
tendo sido discutidas e analisadas caso a caso, as demandas daí resultantes passam por uma avaliação
de fluxo e disponibilidade orçamentária para o seu atendimento.
A aprovação de investimentos é apresentada pela gestão para ser anualmente autorizada pelo
Conselho de Planejamento (antigo CoPlan e atual COPLAD).

Infográfico 6.5 - Exemplo de documentação produzida pelos PDInfras da Unifesp
Fonte: ProPlan Unifesp
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Os projetos executivos de empreendimentos de maior porte da Unifesp são coordenados pela
ProPlan e ProAdm, para avaliação de risco, temporalidade, economicidade, disponibilidade orçamentária,
entre outros aspectos. Após licitados os projetos são fiscalizados por equipes interdisciplinares, compostas
por arquitetos, engenheiros civis e elétricos, além de profissionais técnicos em edificações, elétrica e
mecânica e mestres de obra.
Concluídos os projetos executivos, as obras de maior porte são licitadas mediante aprovação do
MEC, de modo a garantir a disponibilidade orçamentária.
Nos últimos três anos, contudo, ocorreu forte queda no orçamento federal e, em particular, dos
investimentos, afetando o MEC e as IFES em seu planejamento de obras (ver Gráfico 6.7 neste capítulo):
88% de queda na LOA e 76% de queda em recursos totais de capital da Unifesp, como já comentamos.
Essa drástica redução nos últimos três anos, que contrariou as médias históricas da última década
de investimento nas Universidades Federais, esteve fortemente associada a, ao menos, três fatores:
●
●
●

Recessão econômica desde 2014, com impactos progressivos no orçamento federal e
paralisação da expansão do sistema público de ensino superior;
Emenda Constitucional 95 de 2016, chamada do "Teto dos Gastos", ampliando as restrições
orçamentárias, em especial as despesas discricionárias (custeio e investimento);
Retirada, a partir de 2017, do Plano Nacional de Educação - PNE, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO do Governo Federal, dissociando atendimento de metas da Educação
de compromissos orçamentários estabelecidos em lei.

Essa situação exigiu replanejamentos por parte da ProPlan e ProAdm, com alteração de conduta
baseada em série histórica orçamentária. Neste novo contexto decorrente de alterações no ambiente
externo, buscamos:
●
●
●
●

não romper contratos e nem paralisar obras;
renegociar cronogramas com os projetistas e construtoras contratados, estendendo-os no tempo;
subdividir obras em blocos e etapas menores para liberar uso parcial do edifício mesmo sem a
finalização integral do conjunto;
desde 2016, suspender novas licitações de obras de médio e grande porte (prioridade apenas para
pequenas reformas com ênfase em segurança) até que haja nova disponibilidade orçamentária
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●

●

(atualmente a Unifesp conta com vinte e um projetos executivos completos e prontos para licitar,
sem condições orçamentárias para tanto);
procurar fontes alternativas de recursos para investimentos por meio de leis de incentivo (três
projetos Rouanet aprovados no valor de R$ 30 milhões), editais (fomos contemplados com R$ 18
milhões para obra em Osasco conforme edital do Fundo Nacional de Direitos Difusos), parcerias
público-privadas (foi lançado Chamamento de PMI para obras no Campus São Paulo). Também
foram realizadas tentativas para obtenção de apoio por meio de recursos de TAC do MPF e recursos
do BNDES (ambos frustrados até o momento);
aprovar resolução de doações e patrocínios, para uso em obras menores de reforma e ampliações
(normativa aprovada no Consu de fevereiro de 2019, conforme Portaria nº 168/2019).

A principal obra inaugurada pela Unifesp em 2018 foi a entrega parcial da nova unidade do Hospital
Universitário da Unifesp, o HU2.

Imagens do Hospital Universitário 2

A seguir apresentamos imagens das duas maiores obras em andamento da Unifesp em 2018, além
do HU2 referido acima: o novo edifício sede do Campus Osasco e o novo edifício acadêmico de Diadema.

Projetos e obras de maior porte em andamento em 2018
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A captação via Lei Rouanet, com interveniência da Fundação de Apoio à Unifesp (FAPUnifesp),
tem sido bem-sucedida especialmente para a reforma e ampliação da Biblioteca do Campus São Paulo,
que se tornará o Centro Cultural em Saúde. Até o momento, foram captados pela FAPUnifesp R$ 3,7
milhões, com apoio das empresas Johnson & Johnson, Fleury, Aché Laboratórios Farmaceuticos e
Bradesco. As mesmas empresas, entre outras, farão novos aportes em 2019 e 2020. O início da obra está
previsto para o 2º semestre de 2019.

Projeto de renovação da Biblioteca do Campus São Paulo com apoio da Lei Rouanet.

O pedido de recursos para a obra da Biblioteca do Campus Osasco participou de um chamamento
do Fundo Nacional de Direitos Difusos (FNDD) em 2018, tem sido escolhido pelo Conselho Federal Gestor
desse fundo entre as 60 propostas aprovadas com previsão de execução para 2019. O recurso captado foi
de R$ 19 milhões, prevendo-se a construção do edifício e a instalação, além da biblioteca, do Instituto de
Estudos Avançados da Ordem Econômica e da Cidadania.

Imagens do projeto da Biblioteca do Campus Osasco, selecionado por chamamento do FNDD em 2018
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6. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Em 2015 foi instituída a Política de Excelência em Sustentabilidade Ambiental na Unifesp
(Pensa), que consiste em um conjunto de princípios e diretrizes necessários à implantação ou
adaptações de ações institucionais para a promoção do desenvolvimento sustentável da Unifesp e da
sociedade. No mesmo ano, foi instituída a Política de Resíduos Sólidos (PRS), cujo o objetivo de
difundir na universidade diretrizes referentes ao gerenciamento de resíduos sólidos de todas as classes,
às responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e aos instrumentos de boas práticas
ambientais.
Ainda em 2015, houve a implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Unifesp
(PLS-Unifesp) que contém eixos referentes às práticas de sustentabilidade e de uso racional de material
de consumo, energia elétrica, água, geração de esgoto e frota de veículos. Além disso, o PLS-Unifesp
visa o fortalecimento ao programa de coleta seletiva, dos programas de qualidade de vida no ambiente
de trabalho e também das práticas de sustentabilidade nos processos de compra e contratação.
Em 2016 foi criado o SisGA (Sistema Informatizado de Gestão Ambiental) no qual os dados
colhidos por meio do PLS são gerenciados. Foi lançada no mesmo ano a campanha da Ecofonte e da
vídeoconferência, tendo ocorrido a atualização das comissões de resíduos nos campi. No ano de 2017
foi implementada a coleta seletiva solidária na Reitoria e no Campus São Paulo; nos demais campi
foram abertos processos de implantação. Houve também o lançamento de campanhas anuais sobre
consumo de água e energia elétrica.
Também em 2017 foi instituída a Política de Segurança Biológica (Pbio), que estabelece normas
técnicas de segurança e mecanismos de gerenciamento sobre a construção, o cultivo, a produção, a
manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa,
a liberação no meio ambiente e o descarte de qualquer material que ofereça risco biológico. Suas
diretrizes consistem em: prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que
possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e do meio ambiente, além de estimular o
desenvolvimento de melhores práticas na área de biossegurança e biotecnologia. No mesmo ano, os
termos de referência para contratação de serviços de limpeza e conservação foram revistos.

Ações do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA) em 2018
Ampliação dos cursos de capacitação:
o capacitação de mais de 400 pessoas em diversos cursos oferecidos pelo DGA;
o aumento de 65,5 horas de cursos oferecidos em 2016 para 156 horas em 2018;
o lançamento do curso a distância Segurança em Laboratórios: Aspectos Ambientais e
ocupacionais tendo como público-alvo alunos de mestrado e doutorado que possuem
atividades em laboratórios, além dos servidores;
o elaboração do manual de segurança biológica.
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Lançamento e ampliação de diversas campanhas de consumo
consciente e sustentável, sendo quatro delas institucionais
(energia elétrica, água, copos descartáveis e impressão em
papel), tendo os seguintes resultados:
o

Redução de 2,72% no consumo de energia elétrica entre
2014 e 2018

o

Redução de 27,9% no consumo de
água entre 2014 e 2018

o

Redução de 39% no consumo de
papel entre 2014 e 2018

Redução do consumo de copos descartáveis:
de aproximadamente 4762 pacotes (100 un)
em 2014, para 384 em 2018, redução de
91,94%;

Apesar de significativa ampliação da infraestrutura (entrega de novos prédios), das atividades e
do número de usuários (alunos e servidores), houve redução significativa nos itens priorizados nas
metas de campanha, e em outros. Importante salientar que o uso de critérios e elementos sustentáveis,
como sistemas de reúso de água e iluminação controlada e eficiente, bem como sistemas de
condicionamento de ar modernos com controle temporal e de temperatura, nos novos edifícios
construídos, foram fatores relevantes no processo de redução de consumo. Destacamos também o
constante trabalho de identificação de melhorias possíveis nas instalações elétricas mais antigas,
revisão dos contratos de demanda e planejamento, aliado à campanha para substituição progressiva
de equipamentos de pesquisa por novas gerações mais eficientes, inclusive com a criação de grupo de
trabalho interdisciplinar para acompanhamento das ações.
No que diz respeito ao uso de papel, destaca-se a implantação do processo eletrônico – SEI e
do novo modelo de contratos de impressão. Para redução do uso de copos descartáveis foram
revisados contratos de restaurantes universitários, vedando-se uso daqueles utensílios, além da
promoção de campanhas com distribuição de squeeze a servidores e de incentivo ao uso de canecas.

Seguem ainda:

● início da implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos campi;
● gerenciamento, organização e relação de aproximadamente 200 ações ambientais por meio do
PLS (https://www.unifesp.br/reitoria/dga/pls), que são revisadas e ampliadas anualmente.
●

orientação para que as
divisões de gestão de
materiais
de
cada
campus/unidade, sigam os
critérios
de
compras

▪

identificar os bens, serviços e obras mais adquiridos
para verificar a viabilidade de adotar exigências de
sustentabilidade nas licitações futuras, optando por
produtos equivalentes que causem menor impacto
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sustentáveis,
essas
orientações são realizadas
por meio de câmara técnica
com os responsáveis nos
campi. Principais pontos que
devem ser observados:

▪

▪

▪

ambiental - por exemplo, os de maior eficiência
energética (selos: Inmetro, Procel, etc);
incluir gradativamente critérios ambientais, além dos
previstos em lei, elaborando especificações técnicas
claras e precisas dos produtos, bens e construções
sustentáveis, incluir também novos critérios nos editais
de compras, serviços e obras;
implanta no banco de materiais padronizados da Unifesp
os selos de sustentabilidade, por meio da análise do
Depto de Gestão Ambiental, indicando os materiais que
atendem aos critérios reconhecidos como mínimos para
obtenção da referida marca.
efetuar contatos com outros gestores para troca de
informações e consultar a área técnica ambiental
sempre que possível.
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7

Este capítulo visa demonstrar a situação e o

desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão
no exercício.

É composto por balanços, demonstrações

diversas, declarações e notas explicativas.

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1.1 BP - Balanço Patrimonial 2018/2017
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1.1.1 BP - Balanço Patrimonial Resumido com análise vertical e análise horizontal
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1.2 BO - Balanço Orçamentário
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1.2.1 BO - Balanço Orçamentário Resumido com análise de execução e análise vertical
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1.3 DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais
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1.3.1 DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais Resumida

1.4 BF - Balanço Financeiro com Análise Vertical e Análise Horizontal
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1.5 DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa com Análise Vertical e Análise Horizontal
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1.6 BO - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2. NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1 – Composição do valor da folha salarial referente a dezembro/2018, que por motivo de alteração
na sistemática de pagamento foi paga em janeiro/2019.
Diante da alteração na sistemática de pagamento, por sua vez uma situação nova e em fase de
correções, o pagamento da folha salarial foi contabilizado em janeiro de 2019, visto que anteriormente
demorava-se 48 horas para efetivação. Com a nova sistemática, o pagamento é realizado no mesmo dia,
acarretando um aumento no Passivo Circulante considerável de 437,53%, bem como
impactou o Caixa equivalente conforme DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa, BF - Balanço
Financeiro e DVP Demonstrativo de Variações Patrimoniais.
Os impactos estão demonstrados na análise Vertical dos demonstrativos contábeis.
Tabela 1 - Folha Salarial – Composição do valor impactante nos Demonstrativos

Nota 2 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo em aberto de
R$.8.656.442,22 relacionados com fornecedores e contas a pagar, sendo este valor alocado integralmente
nas obrigações a curto prazo.
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Tabela 1 - Fornecedores e Contas a Pagar – Composição

A maior parte dos fornecedores e contas a pagar do curto prazo se refere aos fornecedores
nacionais, representando cerca de 99,43% do total a ser pago. No quadro abaixo constam as UGs
contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2018.
Tabela 2 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante

A unidade gestora 153031 é responsável por 77,27% do total a ser pago. Vale ressaltar que os
Campi Osasco, Diadema, São José dos Campos, São Paulo, Baixada Santista, Guarulhos e Reitoria
compõem a UG 153031 - Universidade Federal de São Paulo. Na tabela apresentada a seguir, relacionamse os quatro fornecedores mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2018.
Tabela 3 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor

Em relação aos fornecedores 1, 2, 3 e 4, eles representam 77,75% do total a ser pago. A seguir é
apresentado o resumo das principais transações:
(1) RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA: Prestação de serviços de controle de acesso ao Campus São
Paulo e limpeza com fornecimento de material para o Hospital Universitário;
(2) FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SP: Referente ao repasse dos projetos e
serviços de gerenciamento, em execução;
(3) ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A: Fornecimento de energia elétrica;
(4) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP SABESP: Fornecimento de água e esgoto. Em
relação aos fornecedores 1, 2, 3 e 4, no quadro a seguir são detalhadas as principais transações.
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Tabela 4 – Fornecedores – Principais Transações.

Nota 03 – Obrigações Contratuais
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo (Órgão 26262) possuía um saldo de
R$.318.715.101,24 relacionados a obrigações contratuais, abrangendo as parcelas de contratos que
serão executadas nos próximos exercícios.
A seguir, apresentamos a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos
respectivos contratos.
Tabela 5 - Obrigações Contratuais – Composição

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços e Fornecimento de Bens representam a
maioria, representando 91,66 % do total das obrigações assumidas pela Universidade Federal de São
Paulo (órgão 26262) ao final de 31/12/2018.
De forma a melhor evidenciar, apresentamos a tabela relacionando-se o órgão Universidade
Federal de São Paulo dividido em suas duas unidades gestoras contratantes com valores mais
expressivos na data base de 31/12/2018.
Tabela 6 – Obrigações Contratuais – Por Órgão (Unidade Gestora) Contratante.
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A unidade gestora 153031 – Unifesp é responsável por 98,53 % do total contratado. Vale ressaltar
que a mesma é composta pelos Campi Osasco, Diadema, São José dos Campos, São Paulo, Baixada
Santista, Guarulhos e Reitoria.
Nota 4 – Imobilizado
O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no
valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação,
amortização ou exaustão, bem como a redução ao valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do
imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como
variações patrimoniais diminutivas do período.
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo de R$
1.505.258.407,20 relacionados a imobilizado. Na tabela a seguir é apresentada a composição do
subgrupo Imobilizado, para os exercícios de 2018 e 2017.
Tabela 7 – Imobilizado – Composição

4.1 Bens Móveis
Os Bens Móveis da Universidade Federal de São Paulo em 31/12/2018 totalizavam
R$.368.938.076,99 e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme detalhado na tabela a
seguir.
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Tabela 8 – Bens Móveis - Composição

A variação negativa em Bens Móveis em Andamento, de 63,23%, ocorrida de 2017 para 2018,
explica-se pela finalização dos processos de importação, visto que essa conta registra as importações em
andamento, por fim, registrou-se os bens em suas respectivas contas.
Dos Bens Móveis registrados na Universidade Federal de São Paulo, 92,02% referem-se a
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, e Ferramentas, o qual é composto por:
Tabela 9 – Bens Móveis – Composição da conta Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

4.2 Bens Imóveis

Os Bens Imóveis da Universidade Federal de São Paulo em 31/12/2018 totalizavam
R$.1.136.320.330,21, distribuindo-se em várias contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a
seguir.

122

Tabela 10 – Bens Imóveis - Composição

De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso Especial correspondem a 70,86% de todos os
bens imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial da Universidade Federal de São Paulo,
perfazendo - em 31/12/2018 - o montante de R$ 807.166.715,94, em valores brutos.
Em síntese, os Bens de Uso Especial, que em sua composição os imóveis de uso Educacional
correspondem a 75,41% dos bens, são os mais relevantes na composição do patrimônio imobiliário
federal, conforme composição da tabela 10.

Tabela 11 – Bens de Uso Especial - Composição

Outros Bens Imóveis de Uso Especial são compostos de Armazéns/Galpões (R$ 10.266.382,00) e
Hospitais (R$ 26.087.320,00).
(a) Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação,
amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações têm como
base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001.
Os procedimentos contábeis estão descritos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb,
(Macrofunção 020330), disponível no site da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.
(a.1) Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014, os valores dos bens imóveis de uso especial
da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser reavaliados para aqueles nos quais seja
aplicado, a título de benfeitoria, valor percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; quando houver
alteração de área construída, independentemente do valor investido; caso seja comprovada a ocorrência
de quaisquer sinistros, tais como incêndio, desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros.
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Os valores são atualizados sistemicamente, a cada ano, na data base de 31 de dezembro,
independentemente da classificação, considerando os parâmetros e características específicas dos
imóveis e preços unitários regionais.
Durante o exercício, não ocorreram sinistros.

(a.2) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment
Em 31/12/2018, na Universidade Federal de São Paulo, não houve qualquer indicação de que um
ativo pudesse ter o seu valor reduzido ao valor recuperável, sem possibilidade de reversão dessa perda
em um futuro próximo, pois nos encontramos em processo de inventário geral.

(a.3) Depreciação, amortização ou exaustão de bens imóveis não cadastrados no
SPIUnet e bens móveis
A base de cálculo para a depreciação, amortização e exaustão é o custo do ativo imobilizado,
compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. O método de cálculo dos encargos de
depreciação a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional no caso
dos bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e dos bens móveis é o das quotas constantes.
Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e dos bens móveis será
iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização. Porém, quando
o valor do bem adquirido e o valor da depreciação no primeiro mês são relevantes, admite-se, em caráter
de exceção, o cômputo da depreciação em fração menor do que um mês.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) sobre os ativos de
infraestrutura definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação, bem como a respectiva
depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável para os bens de
infraestrutura terá o prazo para implantação desses procedimentos contábeis até 31/12/2018, sendo a
obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019.

(a.4) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
A Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014 dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para
mensuração, atualização, reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias e fundações
públicas federais, controlados pelo SPIUnet.
O SPIUnet é um sistema de cadastro e controle de imóveis da União e de terceiros utilizado pelos
Órgãos Federais, que mantém atualizado o valor patrimonial dos imóveis. O sistema é interligado ao SIAFI
para o reconhecimento contábil das adições, baixas e transferências, exceto a depreciação, que - por sua
vez - é registrada no SIAFI por meio de um arquivo encaminhado pela SPU à STN, para que seja
contabilizado no SIAFI.
O valor depreciado dos bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais é
apurado mensal e automaticamente pelo sistema SPIUnet sobre o valor depreciável da acessão,
utilizando-se para tanto o Método da Parábola de Kuentzle e a depreciação será iniciada no mesmo dia
em que o bem for colocado em condições de uso.
O Método da Parábola de Kuentzle distribui a depreciação ao longo da vida útil da benfeitoria,
segundo as ordenadas de uma parábola, apresentando menores depreciações na fase inicial e maiores
na fase final, o que é compatível com o desgaste progressivo das partes de uma edificação. O cálculo é
realizado de acordo com a seguinte equação:
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Kd = (n² - x²) / n², onde:
Kd = coeficiente de depreciação
n = vida útil da acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
A vida útil será definida com base no informado pelo laudo de avaliação específico ou, na sua
ausência, por parâmetros predefinidos pela SPU, segundo a natureza e características dos bens imóveis.
Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a depreciação acumulada deve ser
zerada e reiniciada a partir do novo valor.
(b) Ajustes de Exercícios Anteriores realizados em contrapartida no Imobilizado
São considerados os ajustes decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos
subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido. Diante disso, na Universidade
Federal de São Paulo não ocorreu fato motivador de ajuste.

Nota 5 – Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública
ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de
produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil
definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida
útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, sendo reconhecidos como
variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos, exceto nos gastos com desenvolvimento que
atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos, geração de
benefícios econômicos futuros, identificáveis e controláveis, entre outros.
O Plano Interno de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que o reconhecimento,
mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como
intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão o prazo para
implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a partir de
1º/1/2019.
Em 31/12/2018, a Universidade Federal de São Paulo apresentou um saldo de R$ 3.123.713,60
relacionados a intangível.
Na tabela a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de
2018 e 2017.
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Tabela 12 – Intangível - Composição

No Intangível, destaca-se o item Software com Vida Útil Definida, que representa cerca de 94,32
% do grupo.
Com referência às adições e baixas efetuadas ao longo do exercício, foram transferidos R$
106.805,61 do item Software com Vida Útil Indefinida para o item Software com Vida Útil Definida, pois na
análise dos processos foi constatado o reconhecimento indevido.

1.1.1

Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment

A Universidade Federal de São Paulo está implantando um sistema capaz de avaliar os ativos do
intangível quando há indícios de não recuperação do seu valor contábil. Os ativos vinculados ao
desenvolvimento e aqueles que têm vida útil indefinida têm a recuperação do seu valor testada a cada
ano, independentemente de haver indicativos de perda de valor.
Diante do exposto, na aplicação do teste de redução do valor recuperável de ativos, o valor contábil
de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável
é o valor de mercado de um ativo menos o custo para sua alienação, ou o valor que a entidade do setor
público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações - o que for maior.

1.1.2

Ajustes de Exercícios Anteriores realizados no Intangível

São considerados os ajustes decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da
retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, que não possam ser atribuídos a fatos
subsequentes, devendo ser reconhecidos à conta do patrimônio líquido. Vale ressaltar que a Universidade
Federal de São Paulo não apresentou nenhum fato motivador de tais ajustes.
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8

Um dos meios de mensurar o mérito, excelência e

relevância da Instituição é o reconhecimento dos prêmios que
seu corpo docente recebe, como forma de avaliação
independente realizada pelos seus pares, num ambiente
acadêmico e de pesquisa cada vez mais informado e
competitivo, nacional e internacionalmente. Escolhemos, por
isso, apresentar neste capítulo os principais prêmios recebidos
pelos docentes da Unifesp no ano de 2018.

OUTRAS
INFORMAÇÕES
RELEVANTES
O quadro a seguir destaca os prêmios, nacionais e

internacionais,

de

Mérito

Científico

e

na

categoria,

exclusivamente, de 1o. lugar em apresentações, artigos
científicos, teses e posters. Com este critério, totalizaram, em
2018, 73 premiações de alto nível. Se incluídas menções
honrosas, 2o. e 3o. lugares, o total de prêmios para o mesmo
ano subiria para 199.
Os docentes premiados e listados a seguir são

credenciados no Programas de Pós-Graduação da Unifesp.
Dos 77 prêmios, 40 foram obtidos por docentes que já são
destacados pelo CNPq com Bolsa de Produtividade em
Pesquisa.
Os prêmios recebidos por estudantes passarão a ser
também coletados. Até o momento a Unifesp acompanha os
prêmios recebidos e registrados pelos docentes em seu
currículo

na

Plataforma

Lattes

ou

foram

diretamente

informados.
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Descrição do Prêmio

Professor Premiado

1

Senior Achievement Award, Academia Americana de Oftalmologia. 2018.

Ana Luisa Hofling de Lima Farah

2

Prêmio de Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Sociedade Brasileira
de Computação (SBC). 2018.

André Carlos Ponce de Leon
Ferreira de Carvalho

3

Melhor artigo com mérito acadêmico: Talking About Obesity: Child, Adolescent and Family
Guidebook, 4th International Symposium on Adolescence(s): Vulnerabilities, Protagonisms and
Challenges. 2018.

André Luiz Monezi Andrade

4

Prêmio Mariechristine Laznik, Instituto Langage, Faculdade de Medicina da UFMG e Université
Paris Dideroit. 2018.

Andrea Perosa Saigh Jurdi

5

100+ Influentes da Saúde 2018, Grupo Mídia. 2018.

Antonio Sérgio Petrilli

6

IX Prêmio Octavio Frias de Oliveira - Personalidade de Destaque em Oncologia, 2018.

Antonio Sergio Petrilli

7

1o. lugar modalidade pôster "Fatores associados à ocorrência de infiltração em
crianças/adolescentes em uso de terapia infusional", Infusion Nurses Society Brasil. 2018.

Ariane Ferreira Machado Avelar

8

Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico - Grau de Oficial, Força Aérea Brasileira. 2018.

Carlos Henrique Costa Ribeiro

9

Prêmio Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos, UNHCR/ACNUR Agência da ONU para Refugiados. 2018.

Cassio Silveira

10

Prêmio Heonir Rocha 2018 - trabalho Científico intitulado "The current burden of cytomegalovirus
infection in kidney transplant recipients receiving no pharmacological prophylaxis., Sociedade
Brasileira de Nefrologia. 2018.

Claudia Rosso Felipe

11

Best Abstract: Post-Operative Intravenous Iron Sucrose Versus Post-Operative Oral Iron to Treat
Post-Bariatric Abdominoplasty Anaemia (ISAPA) A Prospective, Open-Label, Randomised
Controlled Trial, American Society of Plastic Surgeons - ASPS 87th Annual Meeting. 2018.

Daniela Francescato Veiga

12

1º Lugar dos trabalhos científicos de Fonoaudiologia no 17º Congresso da Fundação
Otorrinolaringologia - FORL, Fundação Otorrinolaringologia - FORL. 2018.

Daniela Gil

13

Prêmio LIDE Saúde 2018, LIDE Grupo de Líderes Empresariais e LIDE SAÚDE. 2018.

Denise de Freitas

14

Premio Mérito Interdisciplinar da Socesp - Aluno: Gustavo A F Mota e cols. 2018, Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo. 2018.

Dulce Elena Casarini

15

Top Rated Abstracts - ECCMID - High mortality rates due to the emergence and spread of a
hipervirulent Klebsiella pneumoniae ST16 clone producer of KPC-2 and Yersinibactin - Co-autor e
Orientador, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases - 28th ECCMID.
2018.

Eduardo Alexandrino Servolo de
Medeiros

16

The Cost-effective Wound Management Award, Journal of Wound Care. 2018.

Elaine Kawano Horibe

17

The Innovation Award, Journal of Wound Care. 2018.

Elaine Kawano Horibe

18

Prêmio Prof Ricardo Coutinho. Simpósio de Biotecnologia Marinha 2018, Simpósio Biotecnologia
Marinha-IEAPM. 2018.

Elen Aquino Perpetuo

19

Top cited RBP Psychiatry, Associação Brasileira de Psiquiatria. 2018.

Elisa Macedo Brietzke

20

Professor Homenageado SBPC - na abertura da 70ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência

Elisaldo Carlini

21

Best Abstract, American Society Of Plasric Surgery. 2018.

Elvio Bueno Garcia
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22

Outstanding paper presentation awards, American Society Of Plasric Surgery. 2018.

Elvio Bueno Garcia

23

Student Travel Grant Award, 15th International Society for Tryptophan Research Conference.
2018.

Elvira Maria Guerra Shinohara

24

Prêmio Cesare Lombroso, Liga Brasileira de Epilepsia, 37o. Congresso. 2018.

Elza Marcia Targas Yacubian

25

Prêmio Raimar Richers - Melhor trabalho acadêmico (Pull from here and stretch from there: an
experimental study on the effects of out-of-stock in retail), VIII EMA - Encontro de Marketing da
ANPAD. 2018.

Evandro Luiz Lopes

26

Prêmio Dr. Mario Glinblat, Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. 2018.

Fabio Xerfan Nahas

27

Prêmio de Mérito Científico para o trabalho "A barriga erótica: interseções entre saúde, gênero,
sexualidade e alimentação", de autoria de Ramiro Andres Fernandes Unsain e Fernanda Baeza
Scagliusi, VIII Congresso Iberoamericano de Pesquisa Qualitativa em Saúde. 2018.

Fernanda Baeza Scagliusi

28

Student Awards - Excellence in scientific presentation, Oceania Chondrichthyes Society - Australia.
2018.

Fernando Fernandes Mendonça

29

Prêmio Waldemar e Rubens Belfort Mattos - um dos três melhores artigos de 2017, Conselho
Brasileiro de Oftalmologia - Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. 2018.

Flavio Eduardo Hirai

30

Melhor trabalho apresentado na modalidade poster impresso, III Congresso Brasileiro de Doenças
funcionais do Aparelho Digestivo. 2018.

Francisco Antonio Helfenstein
Fonseca

31

Pesquisador Emérito - Uma década de estudos científicos com ômega-3 (2008-2018), Associação
Médica Brasileira de Prática Ortomolecular (AMBO). 2018.

Fulvio Alexandre Scorza

32

Prêmio poster apresentado: The Mesenteric Organ? New concepts and a novel radiological
perspective on its disease, ECR 2018 - Scientific Exhibition Award. 2018.

Giuseppe D Ippolito

33

Medalha da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau de Oficial.

Helena Nader

34

Prêmio Heonir Rocha 2018 - trabalho Científico intitulado "The current burden of cytomegalovirus
infection in kidney transplant recipients receiving no pharmacological prophylaxis"., Sociedade
Brasileira de Nefrologia. 2018.

Helio Tedesco Silva Junior

35

1º lugar - Prêmio Jovem investigador - José Feher, Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo. 2018.

Henrique Andrade Rodrigues da
Fonseca

36

Prêmio de Melhor Trabalho - III Congresso Brasileiro de Doenças Funcionais do Aparelho
Digestivo, Federação Brasileira de Gastroenterologia. 2018.

Henrique Andrade Rodrigues da
Fonseca

37

Trabalho Premiado em 1o.lugar no Congresso Sudeste de Medicina de Família e Comunidade,
Associação Sudeste de Medicina de Familia e Comunidade. 2018.

Isabel Cristina Kowal Olm Cunha

38

Top reviewers for Environment/Ecology, Publons' global Peer Review Awards. 2018.

Ítalo Braga de Castro

39

Prêmio CBO Ensino Prof. Hilton Rocha, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 2018.

Ivan Maynart Tavares

40

Prêmio de Mérito Fonoaudiológico, XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia. 2018.

Jacy Perissinoto

41

Primeiro Lugar Categoria Mini-Comunicação - 73 Congresso da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia. 2018.

Jane Tomimori

42

Prêmio Jovem Cientista - Categoria Clínico a Aluna Luisa Sisdelli no XVIII EBT, Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. 2018.

Janete Maria Cerutti

43

Best Poster of the Session "Drug Discovery, Medicinal Chemistry and Molecular Modeling", IV
ABCF Congress. 2018.

João Paulo dos Santos Fernandes

44

José Ribeiro Valle Award, Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental.
2018.

João Paulo dos Santos Fernandes
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45

Prêmio Heonir Rocha - trabalho científico intitulado "Clinical outcomes of 11,436 kidney transplants
performed in a single center - Hospital do Rim", Sociedade Brasileira de Nefrologia. 2018.

José Osmar Medina de Abreu
Pestana

46

Best Oral Communication Award, XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal
Disease (ICRNM 2018). 2018.

Lilian Cuppari

47

Primeiro Lugar Apresentação Poster no III Congresso das Ligas de Cirurgia Vascular, Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. 2018.

Luis Carlos Uta Nakano

48

Bisturi de Ouro, Live Plastic Surgery - State of the art - ISAPS. 2018.

Lydia Masako Ferreira

49

Medalha de Honra ao Mérito da Sociedad Colombiana de Cirugia Plástica, XX Curso Internacional
de Cirugia Plástica Estética-Colombia. 2018.

Lydia Masako Ferreira

50

The Cost-effective Wound Management Award, Journal Wound Care, Journal Wound Care. 2018.

Lydia Masako Ferreira

51

Prêmio de excelência em fonoaudiologia - Acoustic Voice Quality Index (AVQI) para o português
brasileiro: análise de diferentes materiais de fala, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 2018.

Mara Suzana Behlau

52

Best Poster Award, FesBE e SBFTE. 2018.

Marcelo Alves da Silva Mori

53

1º Lugar em Artigo Científico - Osmolalidade e Potencial Hidrogeniônico de Soluções de
Manutenção Administrada por Via Intravenosa em Crianças, Infusion Nurses Society - Brasil.
2018.

Maria Angélica Sorgini Peterlini

54

1º Lugar Categoria de Prêmio Jovem Investigador Josef Feher, XXXIX - Congresso da Sociedade
de Cardiologia do Estado de São Paulo - SOCESP. 2018.

Maria Cristina de Oliveira Izar

55

Best Poster Presentation: "Risk and occurrence of vocal paralysis in dysphagic patients with brain
tumors during childhood", apresentado no SLAOP 2018, Socieda Latinoamericana de Oncologia
Pediátrica. 2018.

Maria Inês Rebelo Gonçalves

56

Prêmio José Carneiro de Melhor Ação de Ensino em Biologia Celular, Sociedade Brasileira de
Biologia Celular (SBBC). 2018.

Marimélia Porcionatto

57

Prêmio "Mérito em Audiologia", por seu comprimetimento com a Audiologia e dedicação ao serviço
da Ciência, Academia Brasileira de Audiologia. 2018.

Marisa Frasson de Azevedo

58

Prêmio Walter Takahashi Award: Best Clinical Free Paper - Intravitreal Dexamethasone Implant
Migration Into Anterior Chamber: A Multicenter Study From The Pan-American Collaborative
Retina Study Group, Retina 2018 - 43º Congresso Brasileiro de Retina e Vítreo. 2018.

Mauricio Maia

59

Outstanding Contribution in Reviewing, Sleep Medicine Reviews. 2018.

Monica Levy Andersen

60

IV Prêmio de Inovação Fleury (PIF) na categoria Patente Depositada. Método de Identificação por
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Quimiometria de Biomarcadores para Doenças Mentais
Graves e Usos do Mesmo.

Miriam Haiashi

61

Best Oral Presentation - Nursing, SLAOP - Sociedade Latino americana de Oncologia Pediátrica.
2018.

Myriam Aparecida Mandetta

62

Orientadora da melhor dissertação defendida em 2017 - Maiara Sasso, Adoção das normas de
contabilidade oriundas do processo de convergência às IPSAS: respostas estratégicas de
governos estaduais, PPGCC FEAUSP. 2018.

Patricia Siqueira Varela

63

1o. Lugar Apresentação Oral "Avaliação de parâmetros salivares preditivos da porcentagem de
gordura em adolescentes:, 35a. Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica
(SBPqO). 2018.

PAULA MIDORI CASTELO
FERRUA

64

1o lugar no concurso Fotografia e Arte do CNPq, por imagem de Alexis Bonfim-Melo, CNPq. 2018.

Renato Arruda Mortara

65

Prêmio de Excelência em Cirurgia do Joelho com o tema: "Bicruciate lesion biomechanics ?
diagnosis" no 17º Congresso Brasileiro de Cirurgia do Joelho, Rio de Janeiro, 12 e 14 de abril,
Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joleho. 2018.

Rene Jorge Abdalla
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66

Melhor Trabalho na modalidade Tema Livre Oral: Controle local nos tumores da família Ewing:
Resultados do primeiro estudo no Grupo colaborativo brasileiro (Ewing I)In: XIº Congresso Gaúcho
de Ortop, SBOT RS. 2018.

Reynaldo Jesus Garcia Filho

67

NIH Trainee Travel Award (Mentor of the awarded student - Larissa Berloffa Belardin), American
Society of Andrology. 2018.

Ricardo Pimenta Bertolla

68

Best Abstract for the Session Mechanisms of asthma 1 for the Study "Aerobic exercise reduces
asthma phenotype involving SOCS-JAK-STAT signaling in airway epithelium and peribronchial
leukocytes"., European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). 2018.

Rodolfo de Paula Vieira

69

Best Oral Presentation for the Session Mechanisms of asthma for the Study Aerobic exercise
inhibits asthma phenotype involving inhibition of purinergic signaling and lymphoid organs
hyperactivation, European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). 2018.

Rodolfo de Paula Vieira

70

Prêmio Capes de Melhor Tese - Edição 2018 na categoria Medicina II. Intitulada "Avaliação
Longitudinal dos Transtornos de Humor na Transição entre a Infância e a Adolescência:
Marcadores Psicopatológicos, Genéticos e de Neuroimagem".

Rodrigo Bressan

71

Medalha ao Mérito Oswaldo Cruz, Presidência da República, Ministério da Saúde. 2018.

Rubens Belfort Mattos Junior

72

Medalha Nacional do Mérito Científico - Classe Grã-Cruz, Min. da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações-Conselho da Ordem Nac.do Mérito Científico. 2018.

Rubens Belfort Mattos Junior

73

Melhor Poster Titulo: Protocolo de exercício em ciclo ergômetro melhora a capacidade funcional e
desfechos clínicos em indivíduos, XXXIX Congresso da SOCESP - Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo.. 2018.

Solange Guizilini

74

Fellow da Association for Research in Vision and Ophthalmology (FARVO), Association for
Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). 2018.

Solange Rios SalomAo

75

Distinguished Fellow Award, American Psychiatric Association. 2018.

Thiago Marques Fidalgo

76

Melhor artigo científico, Workshop sobre Educação em Arquitetura de Computadores WEAC/WSCAD 2018.

Tiago de Oliveira

77

Melhor Poster - I Simpósio de Desempenho e Reabilitação Físico-funcional, Universidade
Ibirapuera - UNIB. 2018.

Wladimir Musetti Medeiros
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Anexos
Anexo 01 - Indicadores TCU 2018

Anexo 02 - Plano de Integridade

A responsabilidade pela posição de Unidade de Gerenciamento da
Integridade foi atribuída ao Comitê de Governança, Riscos e Controles da
UNIFESP, criada em 2017 e composta pela Reitora, Vice-Reitor, PróReitores e diretores dos campi e unidades universitárias. Ela deverá realizar
a estruturação do Programa de Integridade na Universidade, bem como
orientação, treinamento e outras ações para a implementação deste plano. A
Assessoria de Gestão e Governança, ligada à Pró-Reitoria de Administração,
foi designada para a função de área executiva, responsável pela avaliação,
monitoramento e atualização do programa, sendo que a Pró-Reitora de
Administração é a agente indicada para a função de gestora responsável.
Essas disposições estão definidas na Portaria nº 2.712 de 21/12/18.
Plano de Integridade completo disponível em
http://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/Governanca/Integridade/Plano%20de%20Integridade%20Unifesp.pdf
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Anexo 03 - Declaração de Integridade
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Anexo 04 - Relatório das Áreas de Correição

TABELA 01
A tabela 01 correspondem ao quantitativo de processos que foram finalizados em
31/12/2017, informa também o quantitativo de processos com status de andamentos na CPP (analise
processual/ Instauração/ instrução) em 31/12/2018.

STATUS
2017

Total de
Processos

108

2018

Total de
Processos
julgados

62

Total Geral
de
Processos

46

Total de
Processos
em
andamento

Total de
Processos
aguardando
Recursos

Total de
processos na
Procuradoria

14

03

14

Total de
Processos
no

Total Geral

Gabinete
8

46

TABELA 02
A tabela 02 corresponde aos tipos de julgamento finalizados em 31/12/2018 e
apresenta as decisões em relação aos números de servidores envolvidos nas investigações dos
processos.
TIPO DE JULGAMENTO

TOTAL

ARQUIVAMENTO

76

ABERTURA DE PAD

10

ABERTURA DE TCA

01

ADVERTENCIA

02

DEMISSÃO SEM DEVOLUÇÃO

05

DEMISSÃO COM DEVOLUÇÃO

02

DEVOLUÇÃO AO ERARIO

01

CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA

02

SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO AO ERARIO
13

SUSPENSÃO SEM DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO
02

SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA

02

TOTAL DE SERVIDORES

116
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TABELA 03
A tabela 03 demonstra o quantitativo de processos em 01/01/2018 e o total de processos em 31/12/2018.

QUANTITATIVO DE PROCESSOS

QUANTITATIVO DE PROCESSOS EM 31/12/2018

EM 01/01/2018

108
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CGU – PAR
A coordenação de aplicação de penalidade em Pessoa Jurídica, implantada pela Pró-Reitoria de
Administração em 2017 para o acompanhamento dos procedimentos a serem adotados nos processos de
Pessoa Jurídica, conta com um processo em andamento (processo nº 23089.106152/2018-25), derivado
das investigações preliminares constante dos processos 23089.035747/2017-16 e 23089.036085/2016-11
e com um processo finalizado que resultou em arquivamento (processo nº23089.036109/2017-12).
Nº do Processo

Tipo de Processo

Órgão/ Entidade

Data
Publicação

Fase do Processo

Instrumento

23089.036109/201712

PAR - Administração
Nacional

Universidade Federal de
São Paulo

04/12/2017

Indiciamento/ Citação/ Defesa
Escrita/ Relatório Final

Portaria/ Reitoria
4717

23089.035747/201716

Investigação
Preliminar

Universidade Federal de
São Paulo

04/04/2018

Indiciamento/ Citação/ Defesa
Escrita/ Relatório Final

Portaria/ Reitoria
1071

23089.036085/201611

Investigação
Preliminar

Universidade Federal de
São Paulo

04/04/2018

Indiciamento/ Citação/ Defesa
Escrita/ Relatório Final

Portaria/ Reitoria
1070

23089.106152/201825

PAR - Administração
Nacional

Universidade Federal de
São Paulo

07/08/2018

Instauração/ Instrução

Portaria/ Reitoria
2464

Fonte: Sistema CGU-PJ
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Anexo 05 - Atuação da Unidade de Auditoria Interna

1. Apresentação
A Unidade de Auditoria Interna – AUDIN da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp
é uma instância interna de apoio à governança da universidade, vinculada ao Conselho
Universitário – CONSU, com atuação especializada na terceira linha de defesa do controle interno
federal, e suas funções são reguladas pela Lei federal nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001,
Decreto federal nº 3591, de 6 de setembro de 2000, Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de
2017, Instrução Normativa nº 09, de 09 de Outubro de 2018, Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro
de 2017 e pelos Arts. 133-A ao 133-C, do Regimento Geral da Universidade Federal de São PauloUNIFESP.
2. Composição e perfil profissional
A unidade de auditoria interna é composta por 4 (quatro) servidores públicos federais, três
advogados e um economista, que exercem o cargo de auditor, previsto na Lei federal nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005 - Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação –
PCCTAE, cujo regime jurídico é a Lei federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
A nomeação do diretor da unidade de auditoria interna está prevista no art. 133-C, §1º, do
Regimento Geral da UNIFESP e na Portaria nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017 da CGU,
competindo à Magnífica Reitora a sua indicação e aprovação pelo Conselho Universitário CONSU, dentre profissionais que atendam aos critérios previstos na referida Portaria, além da
aprovação posterior pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União.
3. Ações de controle realizadas no exercício de 2018
A unidade de auditoria interna - AUDIN mantém como sistemática o encaminhamento dos
instrumentos de controle (relatórios, notas, entre outros) diretamente à Alta administração, de
maneira a conferir plena ciência das ocorrências, fragilidades ou pontos de melhorias dos
processos, possibilitando uma melhor gestão dos riscos inerentes à atividade estatal.
No Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018, a unidade de auditoria interna - AUDIN
planejou ações de auditoria nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; assistência à saúde e
apoio à administração. Durante o exercício de 2018 foi possível concretizar duas ações de
auditoria nas áreas de apoio à administração e uma ação de auditoria na área de ensino.
As ações de controle do exercício de 2018 foram realizadas em:
1) Políticas de governança e gestão de riscos implementados pela Alta administração;
2) Gestão da frota de veículos;
3) Planos de ensino de unidades curriculares dos cursos superiores de tecnologia.
Na execução dos trabalhos realizados pela auditoria interna, nenhuma restrição, condição
ou obstáculo foram impostos aos auditores, tampouco houve influência indevida ou necessidade
de autorização para que fossem realizados os exames necessários. Nesse contexto, verifica-se
que foi observada a independência e objetividade, nos termos do INTOSAI GOV 9140.
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De um modo geral, os relatórios de auditoria evidenciaram que há um incipiente processo
de gestão de riscos na universidade, sendo necessário seu aperfeiçoamento, com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento e monitoramento dos controles internos existentes.
4. Sistemática de monitoramento das recomendações emitidas pela unidade de
auditoria interna
Verificou-se que a Alta administração acompanhou diretamente o atendimento das
recomendações da unidade de auditoria interna, e não existiu nenhuma sonegação de
informações ou recusa no atendimento das recomendações expedidas.
No exercício de 2018, a unidade de auditoria interna emitiu 03 recomendações à Unifesp, que
compuseram o Plano de Providências Permanente - PPP e, no acumulado, existem 15
recomendações em estágio de monitoramento.
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Anexo 06 – Parecer da Audin
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Anexo 07 – Parecer Conselho Curador

139

Anexo 08 – Deliberação Conselho Universitário - CONSU
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