
 
Metodologia para elaboração do Relatório de Gestão 

 

 

Após expedida a Decisão Normativa-TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018, que “Dispõe 

acerca das unidades cujos dirigentes máximos devem prestar contas de suas gestões ocorridas no 

exercício de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 

3º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010”, a Diretoria de Planejamento e a 

Divisão de Estatísticas e Informações da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, iniciaram o 

planejamento para a elaboração do Relatório de Gestão. No dia dezenove de outubro, a equipe 

participou, via web, do seminário “A Evolução das Contas Anuais e o Relato Integrado”, promovido 

pelo TCU, tendo por objetivo apresentar a evolução do processo de prestação de contas, em especial a 

adoção da estrutura internacional de relato integrado. Sequencialmente foi definido o cronograma 

abaixo: 

 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

ATIVIDADES 

MESES 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

 

F
E

V
 

M
A

R
 

Apresentação da nova estrutura do Relatório de Gestão para Administração Superior 29      

Constituição da Comissão para elaboração por meio de Portaria do Reitor 31      

Instalação da Comissão e apresentação do plano de trabalho  08     

Envio dos conteúdos do relatório para cada representante na comissão  12     

Estudo da cartilha da DN 170 e definição dos indicadores em cada área  27     

Reuniões da Comissão: definição das informações, dos indicadores e resultados 

relevantes que comporão o relatório. 
  

04

05 

14 

17 

18 

   

Envio dos conteúdos do relatório para consolidação pela DIESI e análise da 

subcomissão de integração 
    13  

Editoração preliminar do relatório e envio aos membros da Comissão, Dirigentes 

Máximos, Auditoria e Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Integridade 
      

Capítulos 1 a 3     14  

Capítulo 4      01 

              Capítulos 5 e 6      07 

              Capítulo 7      11 

Recebimento do Relatório com a manifestação do Comitê de Governança      14 

Recebimento do Relatório com manifestação da Auditoria Interna      15 

Envio para SEGER para designação de relator no CONDIR      15 

Apreciação do relatório de Gestão pelo CONDIR      22 

Editoração final do relatório e das peças da prestação de contas      27 

Lançamento do Relatório no e-Contas      29 

JA
N

 



 

Como previsto no cronograma, no dia 29 de outubro, o Diretor de Planejamento, Prof. Odorico 

Coelho da Costa Neto, apresentou para a Administração Superior da UFU, a nova estruturação do 

Relatório de Gestão, destacando a necessidade de se constituir uma Comissão com representantes das 

diversas áreas da Universidade para elaboração do documento e pelas demais informações referentes à 

prestação de contas do exercício de 2018. Nessa reunião estavam presentes: o Reitor - Prof. Valder 

Steffen Junior, o Vice-Reitor - Prof. Orlando César Mantese, o Chefe de Gabinete - Prof. Clésio 

Lourenço Xavier, o Pró-reitor de Planejamento e Administração - Prof. Darizon Alves de Andrade, o 

Pró-reitor de Graduação - Prof. Armindo Quillici, o Pró-reitor de Pós-Graduação - Prof. Carlos 

Henrique Carvalho, o Pró-reitor de Gestão de Pessoas - Prof. Márcio Magno Costa, o Pró-reitor de 

Extensão e Cultura - Prof. Helder Eterno da Silveira, a Pró-Reitora de Assistência Estudantil - Elaine 

Saraiva Calderari, o Prefeito Universitário - Prof. João Jorge Ribeiro Damasceno e a Auditora Geral - 

Remilde Lima Souza.  

Na referida apresentação foi ainda destacado os objetivos do Relatório de Gestão, que deve 

conter informações conectadas e interdependentes e cumprir os seguintes objetivos: 

• Melhorar a qualidade da informação disponível a provedores de capital financeiro, permitindo uma 

alocação de capital mais eficiente e produtiva. 

 • Promover uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo, que aproveite as diversas 

vertentes de relato e comunique a gama completa de fatores que afetam, de forma material, a 

capacidade de uma organização de gerar valor ao longo do tempo. 

 • Melhorar a responsabilidade pela e a gestão da base abrangente de capitais (financeiro, 

manufaturado, intelectual, humano, social, de relacionamento e natural) e fomentar o entendimento de 

suas interdependências.  

• Apoiar a integração do pensamento, da tomada de decisão e das ações que focam na geração de valor 

no curto, médio e longo prazos. 

O relatório deve oferecer uma visão da estratégia da unidade prestadora de contas (UPC) e 

como essa se relaciona com a sua capacidade de alcançar seus objetivos no curto, médio e longo 

prazos, bem como o uso que faz de seus recursos, sendo elaborado de acordo as diretrizes descritas no 

quadro abaixo: 

 

DIRETRIZES DESCRIÇÃO 

1 - CONECTIVIDADE 

DA INFORMAÇÃO 

O relatório deve mostrar uma visão integrada da combinação, da inter-relação e da dependência 

entre os fatores que afetam a capacidade de a UPC alcançar os seus objetivos ao longo do 

tempo;  

2 - RELAÇÕES COM 

PARTES 

INTERESSADAS 

O relatório deve prover uma visão da natureza e da qualidade das relações que a UPC mantém 

com suas principais partes interessadas, incluindo como e até que ponto a UPC entende, leva em 

conta e responde aos seus legítimos interesses e necessidades;  

3 - MATERIALIDADE 
O relatório deve divulgar informações sobre assuntos que afetam, de maneira significativa, a 

capacidade da UPC de alcançar seus objetivos no curto, médio e longo prazos;  

4 - CONCISÃO 
O relatório deve ser conciso, ou seja, o texto não deve ser mais extenso do que o necessário para 

transmitir a mensagem e fundamentar as conclusões;  

5 - CONFIABILIDADE 

E COMPLETUDE : 

O relatório deve abranger todos os temas materiais, tanto positivos quanto negativos, de 

maneira equilibrada e isento de erros significativos;  



6 - COERÊNCIA E 

COMPARABILIDADE 

O relatório deve apresentar informações em bases coerentes ao longo do tempo, de maneira a 

permitir um acompanhamento das séries históricas da UPC, bem como uma comparação com 

outras unidades de natureza similar; 

7 - CLAREZA 

O relatório deve fazer uso de linguagem simples e de imagens visuais eficazes para transformar 

informações complexas em relatórios facilmente compreensíveis, além de fazer uma distinção 

clara entre os problemas enfrentados e os resultados alcançados pela UPC no exercício daqueles 

previstos para o futuro. 

 

Objetivando mostrar os elementos que deverão compor o Relatório de Gestão, foram 

sequencialmente apresentados os Temas com as respectivas orientações para sua elaboração.  

 

TEMA 1 - ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃO 

INICIAL COM O 

PRÉ-TEXTO 

 

REDAÇÃO 

INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 

INFORMAÇÃO 

FORMATADA 

 

Elementos que 

antecedem o 

conteúdo do 

relatório de 

gestão 

propriamente 

dito e que 

auxiliarão sua 

leitura pelos 

usuários das 

informações. 

Este é o Relatório de Gestão da UPC- 

Ano 2018. 

O objetivo deste relatório é permitir aos 

cidadãos brasileiros compreenderem o 

que faz a UPC e como é gasto o 

dinheiro dos contribuintes para entregar 

políticas, capazes de promover 

crescimento, consequentemente, 

desenvolvimento social. Este relatório 

apresenta à sociedade, inclusive aos 

órgãos de controle, os valores e 

resultados da UPC produz e entrega, 

além de demonstrar seu nível de 

governança, eficácia, eficiência, 

conformidade, economicidade e 

sustentabilidade econômica e 

ambiental. As informações aqui 

contidas referem-se ao ano de 2018 e 

foram aprovadas pelo órgão colegiado 

de governança da UPC. 

O Relatório de Gestão da UPC– Ano 

2018 está assim estruturado: 

Mensagem 

deverá ter no 

máximo 1 

página, 

infográfico 

com os 

principais 

tópicos do 

Relatório 

GABIR 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e cabível, 

com gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

 

Sub-comissão de 

integração 

 

 

GABIR 

 

 

 

TEMA 2 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃO 

INICIAL COM O 

PRÉ-TEXTO 

 

REDAÇÃO 

INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 

INFORMAÇÃO 

FORMATADA 

 

Apresentação sucinta do 

relatório de gestão, 

abordando especialmente sua 

estrutura e pontos da gestão 

do exercício que mereçam 

destaque, tais como um 

resumo dos principais 

resultados alcançados [UPC 

em números], para posterior 

detalhamento no corpo do 

relatório 

Resumo dos 

principais 

resultados 

alcançados pela 

unidade 

prestadora de 

contas(UPC) 

frente aos 

objetivos 

estratégicos  e às 

prioridades da 

gestão 

Mensagem deverá 

ter no máximo 2 

páginas, 

infográfico com 

os principais 

números do 

resultado da 

gestão, foto e 

assinatura do 

dirigente máximo 

GABIR 

REITOR 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e cabível, 

com gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

Sub-comissão de 

integração 
 

GABIR 

REITOR 
 

 

TEMA 3 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 

DESCRIÇÃO 
COMO 

FAZER 
FORMA 

INFORMAÇÃO 

INICIAL COM O 

PRÉ-TEXTO 

 

A REDAÇÃO 

INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃ

O 

INFORMAÇ

ÃO 

FORMATA

DA 

 



Apresentação das 

informações que 

identificam a 

unidade 

prestadora da 

conta (missão e 

visão), estrutura 

organizacional, 

ambiente externo 

em que atua e 

modelo de 

negócios. 

Responder:  

O que a UPC 

faz e quais são 

as 

circunstâncias 

em que ela 

atua? 
Identificação 

da UPC e 

declaração da 

sua visão, 

estrutura 

organizacional, 

ambiente 

externo, 

modelo de 

negócio (cadeia 

de valor). 

Mensagem deverá ter no 
máximo 5 páginas. 

Organograma com a estrutura 
organizacional. Destaque 

individual com foto e 
descrição resumida de perfil 

de cada dirigente, bem como a 
missão institucional de cada 

órgão. 
Separação entre cenário 

nacional e internacional, uso 
de indicadores, identificação 

clara de oportunidades e 
ameaças, vinculado aos 

objetivos da UPC. 
Diagrama simples e fluxo 

narrativo lógico do modelo de 
negócio da UPC (cadeia de 

valor), com identificação das 
partes interessadas críticas. 

DIRPL 

DIESI 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e cabível, 

com gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

Sub-comissão de 

integração 
 

DIRPL 

DIESI 
 

      

TEMA 4 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃ

O INICIAL 

COM O 

PRÉ-TEXTO 

 

REDAÇÃO 

INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 

INFORMAÇÃO 

FORMATADA 

 

Informações sobre 

como a unidade 

planejou o 

cumprimento da 

sua missão, no 

início e ao longo do 

exercício de 

referência, 

apresentação dos 

principais objetivos 

estratégicos 

estabelecidos, 

descrição das 

estruturas de 

governança e 

avaliação sobre 

como essa estrutura 

apoia o 

cumprimento dos 

objetivos 

estratégicos, 

especialmente 

sobre poder 

decisório e 

articulação 

institucional, assim 

como 

relacionamento 

com a sociedade e 

partes interessadas.  

Responder:  
Como a estrutura de governança 
apoia a capacidade da UPC de 
alcançar seus objetivos? 
Principais objetivos estratégicos, 
com especificação de planos para 
implementar as prioridades 
estratégicas de gestão, descrição das 
estruturas de governança, principais 
canais de comunicação com a 
sociedade e partes interessadas.   
Mensagem clara sobre os objetivos 
estratégicos e das estratégias 
estabelecidas para alcançá-los 
(planos para implementar as 
prioridades). 
Modelo de governança com a 
descrição das estruturas de 
governança e abordando os 
processos específicos para tomada 
de decisões. 
Principais canais de comunicação 
com a sociedade e partes 
interessadas, abordando resultados 
dos serviços da ouvidoria e da LAI, 
formas de participação cidadã em 
processos decisórios, explicação 
sobre como a cultura, a ética e os 
valores refletem nos recursos e 
relações com partes interessadas. 

Mensagem deverá 

ter no máximo 5 

páginas, contendo 

o Mapa estratégico, 

Figura de 

governança e 

infográfico para 

resultados do 

relacionamento 

com a sociedade. 

DIRPL/DIESI 

COMITÊ DE 

GOVERNANÇ

A 

OUVIDORIA 

SIC 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e 

cabível, com 

gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

Sub-comissão 

de integração 
 

PROPLAD 

GABIR 
 

 

TEMA 5 – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃ
O INICIAL 

COM O PRÉ-

TEXTO  

REDAÇÃO 
INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 
INFORMAÇÃO 
FORMATADA 

 

Avaliação dos 

riscos que 

possam 

comprometer o 

atingimento dos 

objetivos 

Responder: 

Quais são os riscos 

específicos que afetam a 

capacidade da UPC 

alcançar seus objetivos 

no exercício e como a 

Mensagem deverá ter no 

máximo 5 páginas. 

Explicação sobre tipos de 

riscos: estratégico, 

operacional, de mercado, 

de crédito, de 

COMITÊ DE 

GOVERNANÇ

A 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e 

Sub-comissão de 

integração 
 

GABIR 
 



estratégicos e 

instituição de 

controles para 

mitigação 

desses riscos.  

UPC lida com eles? 
Vinculação entre os riscos 

e objetivos estratégicos, 

riscos significativos 

quantificados e medidas 

de mitigação de riscos. 

comunicação, de 

conformidade, etc. 

Visão Geral do modelo 

de gestão de riscos, 

atividades de controle, 

sistemas de informação e 

monitoramento. 

Detalhamento 

individualizado  dos 

principais riscos e da 

resposta a cada um deles 

(controles internos) 

cabível, com 

gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

  

 

TEMA 6 – RESULTADOS DA GESTÃO 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃ
O INICIAL 

COM O PRÉ-

TEXTO 
 

REDAÇÃO 

INTEGRADA 
INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 

INFORMAÇÃO 
FORMATADA 

 

Demonstração 

dos resultados 

alcançados para o 

período em 

relação à missão 

institucional e aos 

objetivos 

estratégicos 

finalísticos, por 

meio de 

indicadores sobre 

metas, 

justificativas para 

o resultado, 

expectativas para 

os próximos 

exercícios e 

ajustes 

necessários no 

planejamento 

estratégico para o 

exercício 

seguinte.  

Responder: 

Até que ponto a UPC já alcançou 

seus objetivos estratégicos para 

para o exercício e quais as 

expectativas para o próximo 

exercício? 

Este capítulo deverá abordar o 

seguinte conteúdo: resultados 

alcançados frente aos objetivos 

estratégicos (ou cadeia de valor) e às 

prioridades da gestão; principais 

programas e projetos/iniciativas; 

indicadores de desempenho 

quantificados e alinhados aos 

objetivos; avaliação equilibrada dos 

objetivos alcançados e do 

desempenho em relação às metas; 

monitoramento de metas não 

alcançadas; justificativas para o 

resultado; perspectiva para os 

próximos exercícios: desafios e 

incertezas que a UPC provavelmente 

enfrentará ao perseguir o seu 

planejamento estratégico   

Mensagem deverá ter 

no máximo 30 

páginas. 

Diagrama simples e 

fluxo narrativo lógico 

com formato padrão 

para todas cadeias de 

valor. 

Gráficos dos 

principais indicadores, 

contendo as metas e 

os resultados 

atingidos. 

Diagrama ou 

infográfico para 

resultados 

qualitativos. 

Quadro e infográfico 

com os principais 

desafios e incertezas. 

DIRPL/DIESI 

PROGEP 

PROGRAD 

PROPP 

PROAE 

PROEXC 

PREFE 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e 

cabível, com 

gráfico e sugestão 

de infográfico 

 

Sub-comissão 

de integração 
 

PROPLAD 
 

 

TEMA 7 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃO 
INICIAL COM O 

PRÉ-TEXTO 
 

REDAÇÃO 
INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 
 

VALIDAÇÃO 
INFORMAÇÃO 
FORMATADA 

 

Demonstração da 

alocação de recursos 

com vistas ao 

cumprimento da 

missão e dos principais 

objetivos da unidade 

prestadora de contas, 

abrangendo a avaliação 

sobre áreas relevantes 

da gestão que tenham 

contribuição decisiva 

para o alcance dos 

resultados da unidade, 

tais como pessoas, 

tecnologia da 

informação, licitação e 

contratos, 

infraestrutura e gestão 

Responder: 

Para onde a UPC deseja 

ir e como ela pretende 

chegar lá? 

Este capítulo deverá 

abordar o seguinte 

conteúdo:  estratégia para 

alcançar os principais 

objetivos da UPC e planos 

de alocação de recursos 

para implementar essa 

estratégia no exercício, 

assim como principais 

desafios e ações futuras; 

gestão orçamentária e 

financeira; gestão de 

pessoas; gestão de 

licitação e contratos; 

Declaração do SE e do 

SPOA (ou cargos de 

natureza equivalente), 

com foto e assinatura dos 

responsáveis. 2 páginas. 

Demonstração da 

eficiência e da 

conformidade legal das 

áreas relevantes da gestão 

que contribuíram para o 

alcance dos resultados da 

UPC:  15 páginas e uso 

intensivo de infográficos. 

DIRPL 

DIESI 

DIROR 

DIRAF 

DIRAM 

PROGEP 

DIRCL 

CTI 

PREFE 

DIRIE 

DIRSU 

PRÉ-TEXTO: 

Descritivo, se possível 

e cabível, com gráfico 

e sugestão de 

infográfico 

Sub-comissão de 

integração 
 

PROPLAD 

PROGEP 

PREFE 

GABIR 
 



patrimonial, 

sustentabilidade 

ambiental.  

gestão patrimonial e infra-

estrutura; gestão da 

tecnologia da informação; 

gestão de custos; 

sustentabilidade 

ambiental.  

 

 

TEMA 8 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA 

INFORMAÇÃ

O INICIAL 

COM O PRÉ-

TEXTO 

 

REDAÇÃO 

INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 

 

VALIDAÇÃO 

INFORMAÇÃO 

FORMATADA 
 

Demonstração da 

situação e do 

desempenho 

financeiro, 

orçamentário e 

patrimonial da 

gestão no 

exercício, 

declaração do 

contador/opinião 

dos auditores 

externos, 

demonstrativos 

contábeis e notas 

explicativas.  

O objetivo do capítulo é 

demonstrar a situação e o 

desempenho financeiro, 

orçamentário e 

patrimonial da gestão no 

exercício.  

Este capítulo deverá 

abordar o seguinte 

conteúdo: declaração do 

contador/opinião dos 

auditores externos; 

demonstrações Contábeis; 

notas Explicativas. 

Declaração do contador, 2 

páginas, com foto e assinatura do 

contador. 

Demonstrações contábeis: 

máximo de 10 páginas, uma 

demonstração por página, em R$ 

bilhões, somente informações 

agregadas. 

Notas Explicativas: máximo de 20 

páginas, em bilhões, somente 

informações agregadas, destaque 

para os principais números e para 

as grandes variações, relevância 

aos números das demonstrações 

relacionadas aos resultados da 

gestão, bem como ao desempenho 

na gestão de recursos. 

PROPLAD/ 

DIRAF 

PRÉ-TEXTO: 
Descritivo, se 

possível e cabível, 

com gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

Sub-comissão de 

integração 
 

PROPLAD 
 

 

TEMA 9 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

DESCRIÇÃO COMO FAZER FORMA INFORMAÇÃO 
INICIAL COM O 

PRÉ-TEXTO 
 

REDAÇÃO 
INTEGRADA 

INFOGRÁFICO 
 

VALIDAÇÃO 
INFORMAÇÃO 
FORMATADA 

 

Outras informações 

não relacionadas 

com as demais 

seções do relatório e 

que seja de interesse 

dos dirigentes da 

UPC. 

O objetivo do capítulo é 

esclarecer como a UPC 

determina os temas a 

serem  incluídos no 

relato integrado e como 

estes temas são 

quantificados ou 

avaliados. 

A forma será 

estabelecida de 

acordo com a 

necessidade da 

UPC. Número de 

páginas indefinido. 

TODOS 

PRÉ-TEXTO: 

Descritivo, se 

possível e cabível, 

com gráfico e 

sugestão de 

infográfico 

 

Sub-comissão 

de integração 
 

AUTORIDADE 

SUPERIOR 

DA ÁREA 
 

 

Concluída a apresentação, os componentes da Administração superior da UFU 

comprometeram-se em fazer a indicação de seus representantes para que fosse emitida a Portaria do 

Reitor constituindo a Comissão. Tendo sido indicado os componentes, foi editada a seguinte portaria: 

  



PORTARIA SEI REITO Nº 1037, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a Decisão Normativa - TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018, que "dispõe acerca das 

unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar relatório de gestão e demais informações referentes à 

prestação de contas do exercício de 2018, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos 

termos do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010"; 

CONSIDERANDO as indicações de nomes dos integrantes envolvidos na elaboração do relatório de gestão e 

demais etapas do processo de prestação de contas; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 23117.077297/2018-27; 

RESOLVE: 

Art. 1º Constituir a comissão responsável pela elaboração do Relatório de Gestão 2019 (ano-base 2018) e pelas 

demais informações referentes à prestação de contas do exercício de 2018. 

§ 1º A Comissão será presidida pelo Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Darizon Alves de Andrade, 

e composta pelos(as) seguintes integrantes: Túlio Gonçalves Gomes (Gabinete do Reitor, Serviço de 

Informação ao Cidadão e Comitê de Governança, Gestão de Riscos, Controles e Integridade), Ricardo de 

Oliveira Máximo (Pró-Reitoria de Graduação), Thiago Gonçalves Paluma Rocha (Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação), Denilson Carrijo Ferreira (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura), Allyne Rodrigues Ribeiro 

Felix (Pró-Reitoria de Assistência Estudantil), Valéria de Oliveira Silva (Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas), Raquel Borja Peppe (Diretoria de Orçamento), William Rosa de Lima (Diretoria de Administração 

Financeira), Humberto Peres de Oliveira (Diretoria de Compras e Licitações), Aline de Sousa 

Martins (Diretoria de Administração de Materiais), Odorico Coelho da Costa Neto (Diretoria de 

Planejamento), Nelson Barbosa Junior (Diretoria de Sustentabilidade Ambiental), Flavia Fernandes 

Carvalho (Diretoria de Infraestrutura), Adriana Alves dos Santos Costa (Diretoria de Logística), Fábio 

Lemos da Cunha (Centro de Tecnologia da Informação), Thiago Callado Kobayashi (Ouvidoria Geral) e José 

Magno Queiroz Luz (Diretoria de Avaliação Institucional/Comissão Própria de Avaliação). 

§ 2º Para o desenvolvimento de suas atribuições, a comissão contará com o apoio dos(as) servidores(as) Taiza 

Rita Bertoldi Buzatto, Adriana dos Reis Patriarca, Lucas Silva Barreto e Tainah Freitas Rosa, da Divisão 

de Estatísticas e Informações (DIESI). 

 

Art. 2º A apresentação do relatório de que trata o Art 1º deverá estar em conformidade com as normas que o 

regulamentam e as demais orientações e prazos apresentados na supracitada Decisão Normativa e nas 

configurações estabelecidas em seu Anexos. 

 

Art. 3º A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração oferecerá o espaço físico e os recursos materiais para 

os trabalhos da comissão. 

 

Art. 4º Todos os órgãos e servidores da UFU, quando solicitados, deverão fornecer todas informações 

necessárias ao trabalho da comissão. 

 

Art. 5º A participação nos trabalhos desta comissão não enseja remuneração de qualquer espécie, sendo 

considerada serviço público relevante. 

 

Art. 6º Esta Portaria em entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Valder Steffen Junior 

 

 

 

 



INSTALAÇÃO DA COMISSÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

Em 08 de novembro ocorreu a instalação da Comissão responsável pela elaboração do 

Relatório Integrado, ocasião em que foi: 

1 - apresentada a nova forma de estruturação do Relatório Integrado; 

2 - apresentado alguns indicadores de desempenho para que os representantes pudessem discuti-los em 

suas respectivas áreas, para posterior apresentação na Comissão; e  

3 – apresentado o cronograma de atividades para a elaboração do Relatório 

 

REUNIÃO DA COMISSÃO PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS INDICADORES E 

RESULTADOS RELEVANTES QUE COMPORÃO O RELATÓRIO 

 

Com a finalidade de articular o PIDE com a análise de indicadores que possam apontar 

resultados relevantes e de forma integrada para o Relatório de Gestão foram feitas apresentações das 

áreas, de acordo com o quadro abaixo: 

DATA HORÁRIO ÁREA INDICADORES PARA O RELATÓRIO 

04/12 14:00-17:00 Gabinete 

Diretoria de 

Planejamento  

Mensagem do Dirigentes Máximo 

 Serão apresentados os números mais relevante de 2018 tendo como 

fonte o boletim da Diretoria de Comunicação. 

Visão geral organizacional e ambiente externo 

 Organograma com a estrutura principal da UFU e hiperlink da 

resolução 01/2002 

 Foto do reitor e pró-reitores com a titulação e unidade acadêmica 

 Quadro com a descrição do ambiente externo distribuídos nas 

grandes áreas 

 Cadeia Valor com base no mapa estratégico 

05/12 14:00-17:00 Gabinete 

Diretoria de 

Planejamento 

Planejamento Estratégico e Governança 

 Mapa Estratégico do PIDE com as diretrizes  

 Hiperlink com as metas do PIDE para cada diretriz 

 Apresentação da estrutura de governança da UFU 

 Métricas do SIC e Ouvidoria 

Gestão de Riscos e Controles Internos 

 Descrição dos trabalhos realizados, resultados alcançados e 

cronograma de trabalho do Comitê de Governança.  

14/12 8:30-11:30 Graduação, Pós-

graduação e 

Extensão  

Resultados de Gestão 

 Diretriz e descrição da diretriz – PIDE 

 Metas para 2018 e seus resultados alcançados 

 Métricas e indicadores para cada diretriz do PIDE com o objetivo de 

demonstrar os resultados alcançados no exercício: 

Número de cursos de Graduação - G01  

Número de vagas oferecidas na Graduação - G 02  

Número de alunos matriculados na graduação - G03  

Número de alunos concluintes na graduação - G05  

Índice de Alunos Matriculados em Relação ao total de alunos vinculados - G08  

Índice de concluintes por ingressantes - G13  

Conceito ENADE médio  

Número de vagas ofertadas 

Número de Programas Stricto Sensu - P08 

Número de Cursos de Doutorado - P09 

Número de Cursos de Mestrado - P10 

Número de Cursos de Mestrado Profissional - P11 

Número de Cursos de Especialização - P12 

Número de Alunos em Cursos de Doutorado - P14 

Número de Alunos em Cursos de Mestrado -  P15 

Número de Alunos em Cursos de Mestrado Profissional -P16 

Número de Alunos em Cursos de Especialização - P17 

Número de Titulados em Programas de Pós-Graduação - P19 

Número de Especialistas - P20 

Taxa de Sucesso do Curso de Doutorado - P22  



Taxa de Sucesso do Curso de Mestrado - P23  

Número de Programas de Residência Médica - P13  Número de Alunos em 

Programas de Residência Médica - P18  

Número de Residentes Titulados - P21  

Número de Programas de Pós-Graduação com avanço na Avaliação da CAPES 

- P24 

Índice de Programas de Pós-graduação com Nota Máxima - P28 

Índice de Programas de Pós-graduação com Nota Mínima -P29 

Número de Programas e Projetos, Cursos, eventos,  Publicação e Prestação de 

Serviços 

Taxa de Volume de Recursos Financeiros disponibilizados por Editais internos 

Número de Certificados de Extensão Emitidos - E14 

Índice de aprovação de projetos e valor destinado a Programas Extensionistas 

em editais internos (com fomento) 

Público (diretamente) beneficiado pelos  programas/projetos/cursos/eventos – 

E16 

Recursos do orçamento anual público voltado para extensão 

Proporção de estudantes de graduação envolvidos em extensão  

 

17/12 14:00-16:30 Agência Intelecto, 

Prefeitura, 

Fundações de 

Apoio, CTI 

Número de Parceria empresa privada/UFU para pesquisa e desenvolvimento de 

inovação tecnológica  

Número de Parceria empresa privada/UFU para licenciamento de inovação 

tecnológica  

Número Spin-off  

Número de Patentes Vigentes – N05 

Número de Marcas registradas 

Número de Desenho Industrial  

Número de programas de computador 

Número de cultivares 

Gastos com vigilância patrimonial por metro quadrado (dividido por área 

urbana e rural) 

Gastos com transporte por quilômetros rodados 

Gastos com limpeza por metro quadrado construído 

Número de projetos desenvolvidos em parcerias com as fundações de apoio  

Valor destinado à financiamentos de projetos de pesquisa provenientes dos 

cursos de especialização administrados pela FAU  

Índice de Investimentos em Tecnologia da Informação (sobre investimentos e 

sobre total geral da matriz andifes) – GE45 

Índice de Espaços Físicos contemplados por Planos Diretores atualizados e em 

execução – I02 

Índice de Prédios com Plano de Proteção de Prevenção de Incêndios – I04 

Índice de Área Anual Construída reformada – I05 

Índice de Área Anual construída adicionada – I10 

Índice de Prédios com Plano de Prevenção de Combate a Incêndios – GE52 

Índice de Ambientes com adequação a acessibilidade – GE56 

Índice de Recursos não Executados por Ação Orçamentária – O08 

Tempo Médio entre Data de Empenho e Data de Liquidação de Despesa 

Percentual de gastos com pessoal 

Percentual de gastos com outros custeios 

Percentual de gastos com investimentos 

Índice médio de redução de valor nos processos de compra 

 

18/12 14:00-16:30 Gabinete 

Diretoria de 

Relações 

Internacionais 

Pró-reitoria de 

Graduação 

Diretoria de 

Biblioteca, 

Entensão, Pós-

Número de agentes (docentes, técnicos e discentes) nomeados para atuações 

para além dos muros da Universidade, em fóruns que tenham o potencial de 

modificar a realidade em questão. 

Número de acordos bilaterais 

Número de acordos de duplo diploma 

% de concluintes que participaram de mobilidade interinstitucional 



Graduação. 

Diretoria de 

Sustenatibilidade, 

Assistência 

Estudantil , 

Diretoria de 

Comunicação 

% de concluintes que participaram de mobilidade internacional 

Número de alunos de graduação estrangeiros recebidos 

Relação aluno por professor – RAP (TCU) GE 19 

Número de projetos pedagógicos revisados/número total de projetos 

pedagógicos 

Número de Obras no Acervo Bibliográfico disponível em meio eletrônico- I01 

Taxa de Alunos Extensionistas  - E03 

Taxa de Alunos com Bolsa de Extensão – E04 

Número de editais internos e propostas aprovadas; 

Montante dos recursos obtidos em propostas aprovadas por Agências de 

Fomento (Outros órgãos de financiamento)  

Número de coordenações de extensão criadas e em funcionamento 

% de concluintes de graduação que participaram de projetos de Iniciação 

Científica 

Número de projetos que envolvam ações conjuntas entre ensino, pesquisa e 

extensão - PIAEV 

Número de alunos de mestrado e doutorado que participaram de atividades de 

tutoria com alunos de graduação 

Consumo per capita de água  

Consumo per capita de energia 

Consumo per capita de papel 

Consumo per capita de descartáveis  

% de alunos atendidos por modalidade de bolsa 

Número de alunos que recebem mais de uma modalidade de bolsa 

Recurso orçamentário PNAES 

Público atendido nos eventos de divulgação de pesquisas 

Horas de conteúdo veiculado na TV e rádio 

Número de edições do Jornal da UFU 

Número de edições do Boletim Comunica UFU (TVU/Facebook/Instagram) 

Número de edições do Boletim Comunica UFU (FM Universitária) 

Índice de Capacitação de Técnico-administrativo – GE27 

Índice de Qualidade de Vida no Trabalho – GE25 

Índice de Servidores com Licença – GE36 

Índice de Qualificação do Corpo Técnico-administrativo – GE18 

Índice de Qualificação do Corpo Docente – GE17 

Índice de Servidores Licenciados para Tratamento de saúde – GE24 

Professor equivalente – GE13 

Funcionário Equivalente de uma IFES incluindo os Hospitais Universitários – 

GE14 

Funcionário Equivalente de uma IFES excluindo os Hospitais Universitários – 

GE15 

Gasto médio com docente e técnico administrativo por aluno, incluindo HU 

 

Obs. No cronograma inicial estava previsto apresentações apenas para os dias 04 e 05/12, mas devido a necessidade de se ter uma 

discussão mais ampla e aprofundada, foram agendadas mais três reuniões.  

 

 Em 19 de novembro de 2018 foram enviados, via Memorandos no SEI, as solicitações para as 

diversas áreas e o prazo para resposta foi 14/01/2019. Mas a medida que o Relatório foi sendo 



construído, novas informações foram sendo solicitadas e a última informação foi recebida dia 

13/02/2019. 

 A DIESI juntamente com a Sub-comissão de Integração realizou a compilação e análise das 

informações recebidas e algumas vezes foram necessários esclarecimentos por parte da área que 

construiu o item. Finalizada a análise, os capítulos foram sendo enviados para gráfica para construção 

dos infográficos e diagramação. 

 Finalizada a diagramação, os capítulos foram enviados para: o Reitor, Vice-reitor, Chefe de 

Gabinete, Pró-reitores, Membros da Comissão, Auditoria e Comitê de Governança, Gestão de Riscos e 

Integridade para que fossem revisados e sugestões de melhoria fossem apresentadas.  

 No dia 14/03/2019 o documento final do Relatório de Gestão, bem como as demais peças da 

Prestação de Contas foram encaminhadas à Secretaria Geral para reunião do Conselho Diretor marcada 

para dia 22/03/2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 


