
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UNIRIO

RESOLUÇÃO SCS N' 5.367, DE 22 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a Prestação de Contas da
Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), Relatório de Gestão -
2020, referente ao exercício de 2019.

O Conselho Universitário (CONSUNI), em sessão ordinária remota, em conformidade
com o Decreto do Governo Federal n' l0.416, de 7 de julho de 2020, e o Parecer n'
00066/2020/SEJUR da Procuradoria Federal junto à UNIRIO, realizada no dia 28 de agosto
de 2020, e transmitida com os devidos pronunciamentos em tempo real ]nedianteacesso ao
link , conforme notícia disponível no link

.;. {li..l. diante
convocação e respectiva pauta, item 6, na forma do Memorando Circular n' 007/2020/SCS.

de 21 de agosto de 2020, em atendimento ao Memo. n' 001/2020 - GTRG, e em
- :' ' '-)

cumprimento
ao disposto na Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU/n' 178. de 23 de
outubro de 2019, e em cumprimento ao Decreto n' lO.139, de 28 de novembro de 2019. de
acordo coill a revisão realizada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n' 705 .A. de
14 de outubro de 2020, e em conformidade com a Instrução Normativa GR n' 003. de 10 de
novembro de 2020, e com a Instrução Normativa GR n' 002, de 5 de fevereiro (ie 2021.
deliberou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. I' Fica Estabelecido que a Resolução SCS n' 5.312, de 28 de agosto de 2020,
passa a ser reconhecida como Resolução SCS n' 5.367, de 22 de março de 2021, na forma e
conteúdo a seguir:

Art. 2' Fica aprovada a Prestação de Contas da Universidade Federaldo Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO) (Relatório de Gestão - 2020), referente ao exercício de 2019, que a esta
acompanha, em confomlidade com o disposto na alínea «b", art. 8', do Estatuto da UNIRIO

Art. 3' Esta Resolução entra em vigor nesta data

va
ítor

Rimar-

I'TDD: 057
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1. MENSAGEM DO REITí3R

A Comunidade UNIRIO, ao egrégio Conselho Universitário, aos órgãos de

controle. e, em especial, à sociedade civil.

Apresento Q Relatório de Gestão Integrado (RGI)
da UniversidaddêIFederal do Estado do Rio de Janeiro

(UNIRIA), referente ao ano de 2019, pelo qual os

dirigentes das Unidades administrativas e acadêmicas

expõem @ e$ asseveram,©l :diante 11: das$ji normativas
estabelecidas !apela Decisão Normativa (DN)-TCU

178/2019. a visão,iia governança, Q desempenha, os

resultadosg$ e as :!j#oncepções $$da ;!, Universidade.
formulados em períodos diferentes pela gestão de 2a15

a 2019 e a atua]a partir de 18 de junho de 20]-9.

Ricardo Silvo Cardoso
Reitor

A metodologia determinada:ljbela Tribunal de
Contas da União (TCU) na formulação de um relatório
integrado,;.lgestabelecida . .,por meio da abordagem
baseada no modelo:.da$jEstruturaglnterna:cional para
Relato !ntegrado IEIRI), desenvolvido pelo Conselho

Internacional ;,apara Relato Integrador(International

Integrated Reporting Council -- lIRC), por certo, fez com

que $o Reitora desta @Universidade$ nãos somente
cumprisse, g mas,@jjêfundamentalmente,jgjformulasse
estratégias necessárias a sua realização.

Benedito, Fonseca
e Souza Adeodato

Vice.Reitor

Para tanto, instituiu-se um Grupo de Trabalho, por meio da Portaria GR no 168. de

11 de fevereiro de 2020, para elaborar e sistematizar o Relatório de Gestão 2020, ano-

base 2019,{% da Universidade Federal do Estado do Rio de JaneiroÊ (UNIRIA).



Evidencio a responsabilidade da gestão ao garantir a integridade deste RGI e,

fundamentalmente, acatar a aplicação do pensamento coletivo na sua elaboração, o
qual, por consenso, não somente se adequa às normativas, mas, também, apresenta a
inserção das informações, a convicção e o empenho necessário em dinâmicas
alternativas, na melhoria do desempenho institucional.

Por fim, reafirmo o compromisso com a Universidade pública e gratuita, cbm a

superação de paradigmas não somente condizentes com a nossa missão, visão e
princípios institucionais, e, especialmente, com o interesse público.

Ricardo Silvo Cardoso
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2.1 Identificação da Ulhidade Prestadora de
Contas

}ituída peloA Universidade Federàldo Estado do Rio de JbneiÉo(UNIRIO) é uma fundação
de ;Ensinomã FódPoder Público, vinculada ao Ministério d io, e integra o S
Gtlanàbarafederais Isoladas EstadoFederação dasSuperior. Origin

informada emóécreto-Lei ng 773, d ;agosto de 191(FEFIEG), criada
finalidade deUniversidade do Rio de .janeiro pela Lei ne C.(F5, qe 5 de junho dei979r coi

produzir e disseminar ojconhecimento nos dÍversPs campos do saber, contribuindo para o

exercício pleno da; cidadania, mediante formal:ão tjumanística, crítica e reflexiva, preparando
profissionais competentes e atualizados paréló fundo do trabal e para àl melhoria das

:dadecondições de vida da

Idas e aprovadas por-áml ãcardadas, delif"ónfnrrna A cai l cuiag norm:as
la:em 19 deunanimidade pelos Concelhos Superiores dãl IRljO, em sessão co

abril de 2018, a UNIRIA,i para cumprir com süijfjn#lidade, apresenta os segui objetivos
as campos do conhecimento; formar cidadãosproduzir, difundir e preservaro saber em t

com consciência humanista, crítica e jeflex :omprometidos t:om&a sociedade e sua

profissional; p(opiciar e estimular otransformação,X qualifi para o exen
;pecialmente as Vinculadas aos Programasdesenvolvime nto de juisas de base e apl

ób os benefícios dalcriação cultural, artística;ensu; estenderá s.de Pós-Graduação sh
éter intercâmb:io coh; entidades públicas,científica e tecnológica gerada na Instituição;

privadas, organizações e tnovimentos sociais

O Plano de Desenvdlvi111qntQ :lDstituciolti4t 2(}ã:7>2021 (PDI), aprovado pelos Conselhos
1017, e elaborado nos moldes do art;1.6 doSuperiores da Universidade em 9 de maio d

iio de 2006. Ip dézemb ro de 2007, é oltb ng 6.303. ;dé 12Decreto ng 5.773, de 9 d i'
Universidade.ies empreendidosdocume fito balizado

nhecÊda8como deferência nê produção. ,e

ã.s::;(⑩m'
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ala«adani , mediante formação humatttsta. «íüca e
ér③pêtaõdóê:@⑩ãii@nãi$" i4$⑩i@t$iiwsÊ ®

ida da sociedade.
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2.2 Estrutura Organizacional
A estrutura orugBIZêçlgDêLdê..l:!bUBlQ, atualizada em 13 de fevereiro de 2020, envolve os

Conselhos Superiores -- Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão(CONSEPE) -, a Administração Supe dor, os Centros Acadêmicos, os Órgãos de Controle
Internos e as Unidades Suplementares.

Figura l : Organigrama geralda UNIRIO
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Os Cargos de Direção(CDs), as Funções Gratifícadas(FGs) e as Funções de Coordenação de
Curso(FCCsl, dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, estão distribuídos com o seguinte
quantitativo na atualestrutura organizacionalda Universidade:

67 CDs;
84 FGs;
73 FCCs

⑩

 
 
   
 



A distribuição dessas Funções de Confiança, com a identificação dos normativos que as
autorizaram, está apresentada no quadro a seguir:

Quadro 1 - Número de Funções de Confiança, segundo os atos legais e quantitativos
distribuídos(fevereiro de 2020)
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Fonte : COPLADI/ PROPLAN, 2020

2.3 Estrutura de Governança
A Estrutura de Governança da UNIRIO foi planejada em atendimento ao Decreto n9 9.203, de

22 de novembro de 2017, que dispõe sobre normas de políticas de governança na
Administração Pública federal, fundacional e autárquica. Segundo o referido Decreto,
governança pública é o "conjunto de mecanismosde lideran ça, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionare monitorara gestão, com vistas à condução de políticas públicas
e à prestaçãode se rviçosde interesse da sociedade" kart. 2g, inciso 1), e seus princípios basilares

1- capacidade de resposta;
11 - integridade;
111- confiabilidade;

sao
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IV - melhoria regulatória;
V - prestação de contas e responsabilidade; e
Vl- transparê ncía (art. 3P).

Na UNIRIO, o atendimento ao Decreto n9 9.203/2017 se dá a partir de mecanismos de
lide rança, estratégia e controle, com vistas ao di recionamento de ações para o eficiente retorno
de resultados para a sociedade, buscando simplificação e modernização administrativa e
monitoramento de desempenhos, sempre com o apoio e participação coletiva.

Nesse sentido, o Modelo de Governança da UNIRIO, apresentado na figura a seguir,
representa os diferentes atires internos e externos que atuam nas funções de governança e
gestão da Instituição, além da forma de interação entre eles, na promoção da missão e no
alcance da visão desejada da Universidade, com base em seus princípios e valores estatutários.

Figura 2 - Modelo de Governança da UNIRIO
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A Administração Executiva da Universidade, composta pela Reitoria e Unidades
Suplementares, coordena a governança da Instituição, com a colaboração das instâncias
internas de apoio e de controle interno, que se aproximam da Gestão em seus níveis tático e
operacional. As decisões colegiadas são referendadas pelos Conselhos Superiores, na busca do
melhor serviço para as organizações superiores e para a sociedade.

Na prática, as Ações de Governança pautam-se pelo marco regulatório da Universidade, a
partir da implementação do planejamento estratégico, composto pelo PDI, Plano Diretor de
Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação IPDGTIC), Plano de Governança,
Gestão de Riscos e Controles Internos, Plano de Integridade e Plano de Dados Abertos(PDA).

Todos os Planos supracitados foram elaborados de forma coletiva e aprovados pelos
Conselhos Superiores. Da mesma forma, as Estruturas de Governança possuem membros de
diferentes instâncias, e o monitoramento e controle desses planos cabem, igualmente, a
diferentes Unidades, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento IP ROPIAN).

No ano de 2019, foram monitorados o EDI.BlgDO de Governança, Gestão de Riscos e
Controleslnternos(PGERCI) e PDGjlÇ, com seus resultados divulgados na página eletrânica da
PROPLAN. Além disso, como de praxe, a comunidade acadêmica foi convidada a proceder à
revisão do PDI, com ajuste de suas ações e metas para o exercício seguinte, o que gera
anualmente uma nova ve rsão do plano estratégico. Afora essas ações, fo ram disponibilizados os
dados pertinentes do !3PA.



g31: :TÍ:.: :'gF;: : :':;:;$=1:

2.4 Modelo de Negócios
Compete à UNIRIO, segundo a Lei ne 6.655, de 5 de junho de 1979, ministrar o ensino

superior de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, e executar atividades de pesquisa, de
divulgação científica, tecnológica, cultural e artística, podendo, também, prestar serviços
técnicos e hospitalares à comunidade e a instituições públicas e particulares e organizar sua
estrutura e métodos de funcionamento, gozando de autonomia didático -científica, disci planar,
administrativa, financeira e patrimonial.

.Figura 3: M
UNIRIA - MODELO DE NeGóCiOS
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2.5 Cadeia de Valor
A UNIRIO, como universidade pública federal, tem em seu fundamento o trabalho

desenvolvido em três grandes dimensões: ensino, pesquisa e extensão, sobre os quais o Modelo
de Negócios e a Cadeia de Valor de universidades são estruturados.

A Cadeia de Valorda UNIRIO reflete adinâmica das atividadesque a Instituição acredita que
são determinantes para fortalecer os elos entre as suas dimensões e sua relação de causa e
efeito com a sociedade, por meio de docentes, discentes e técnicos-administrativos.

A Cadeia de Valor da UNIRIO tem como objetivos, sobretudo, a formação humanística, o
estímulo ao desenvolvimento científico e a aplicação dos seus resultados para benefício nos
diversos campos da sociedade. Para isso, apresenta como macroprocessos finalísticos o
gerenciamento da produção do conhecimento, da formação acadêmica e da disseminação do
saber. Tudo isso apoiado em processos de suporte que envolvem tecnologia, infraestrutura e
finanças e também e m processos de governança e estratégia.

É por essa estrutura que todas as relações internas e externas da UNIRIO são orientadas,
criando um conjunto de processos por meio dos quais a Instituição busca atingir sua visão e
cumprir a sua missão. Essa organização é profundamente necessária, pois sua consolidação
garante o máximo de desenvolvimento institucional, gerando os resultados desejados em todos
os seus diversos planejamentos e ações internas e externas.

Figura 4: Cadeia de Valor da UNIRIO
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Com base no Modelo de Negócios da UNIRIO, apresentado no subitem 2.4, e na Cadeia de
Valorda universidade,que busca refletiros processosdegestão da Universidade, as Figuras 5e
6 ilustram os principais números e resultados da UNIRIO.

Figura 5 - UNIRIO em Números
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2.6 Políticas e Programas de Governo
No ano de 2019, a UNIRIO foi contemplada pelos seguintes Programas de Governo, aqui

apresentados por Pró-Reitorias:

2.6.1 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis(PRAE)
Programa Nacionalde Assistência Estudantil: Decreto-Lei n9 7.234, de 19 de julho de 2010,

com financiamento. O Programa Nacionalde Assistência Estudantil(PNAES), executado no
âmbito do Ministério da Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência
dos jovens na educação superior pública federal.

Nesse sentido, com a verba recebida em 2019, a UNIRIO pagou
4.701 cotas de Bolsas de Incentivo Académico;
7.901 cotas de Auxílio-Alimentação;
1.000 cotas de Auxílio-Moradia.

Além disso, subsidiou 160.222 refeições(almoço ejantarjno Restau unte Unive rsitário

2.6.2 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas(PROGEPE)
Com relação à Gestão de Pessoas, os principais Programas foram: o Programa dqlncenljygà

Qualificação (PRIQ) e o Tais
Programas possibilitaram, ao longo de 2019, que 116 servidores obtivessem maiores
qualificações para o desenvolvimento das atividades na UNIRIO.

Esses Programas estão de acordo com o Decreto ng 9991, de 28 de agosto de
2019, que dispõe sobre a Política Nacionalde Desenvolvimento de Pessoas da Administração
Pública federaldireta, autárquica e fundacional.
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2.6.3 Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e
Inovação (PROPGPI)
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI), mediante as ações das

suas três Diretorias, obteve em 2019 o resultado apresentado a seguir, em números
cons oli dados :

Outros programas

2.6.4 Coordenadoria de R-ilações Internacionais(CRI)
11 Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA)

Mobilidade Out
ditados

⑩

Quadro 2 - Resultados dos Programas de PÓs-Gi;adüàção, iiêiijuisa e Inovação

  INDICADOR PROGRAMAS
R6ULTAD  

 
Número de alunos matriculados
em Cursos de Especialização,
M estrado e Doutora do:

Res idêncía em Enfermagem 309

 
Residência Multi proflssionalem Saúde 28

Resi dêncía Médica 175

Especializações na área desaúde 60

M estro d o 788

Douto ra d o 301

  Número de Grupos de Pesquisa Diversos 188  
  Número de orientações

M es tra clo 788  Do utora d o 301

  Número de defesas realizadas
M entra clo 396  Douto ra d o 105

  Número de produções científicas
Artigos publi cados em periódicos 766

 Capítulos de Livros publi cados 275

Trabalhos completos pu bli cados em Anais
de Congressos

179

Resumos publicados 348

  Número de registros de
P ropri edadelntelectual

Em vigor 2  Em a nda mento 3

Fonte: PROPGPI, 2020.



O Programa foi desenvolvido e implementado pelo Setor Educacionaldo Mercosul, para
atender a duas prioridades do planejamento estratégico do setor: a melhoria da qualidade
acadêmica, por meio de sistemas de avaliação e acreditação; e a mobilidade de estudantes,
docentese pesquisadoresentre instituições e países. No ano de 2019, a Universidad Autónoma
GabrieIRené Moreno, da Bolívia, recebeu um estudante bolsista do Curso de Bacharelado em
Enfe rmage m da UNIRIO.

2) Programa de Cooperação Brasil-Colõmbia (BRACOL)

Esse Programa é uma iniciativa do Grupo Coimbrã de Universidades Brasileiras (GCUB),
responsáveldireto da gestão do mesmodentro daquela rede. Propicia a mobilidade acadêmica
de estudantes de Graduação oriundos de Instituições de Ensino Superiordo Brasile da Colâmbia
conveniadas com o Programa.

a. Mobilidade /n (Estudantes Estrangeiros)

No anode 2019, a UNIRIO recebeu, noCurso de Bachareladoem Direito, l(umjestudante da
Universidad Palmara, e, no Curso de Bacharelado em Enfermagem, l (um) estudante da
Universídad Católica de Manizales.

b. Mobilidade Out (Estudantes da UNIRIO)

A UNIRIO teve 2(doisjde seus estudantes participando desse tipo de mobilidade:l(um)
estudante do Cursode Bacharelado em Direto foi para a Universidad Católica de Colombia; e o
outro, do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção, foi para a Universidad Palmira.

3) Programa de Bolsas lbero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander
U nave rsidades

A UNIRIO passou a integraresse Programa a partir de 2014, e, no Editalrealizado em 2018, a

CRI selecionou e oportunizou, em 2019, bolsas -- no valor de 3 mileuros financiadas pelo
Santander - a 4 jquatrol estudantes dos Cursos de Bacharelado em Administração Pública,
Ciências Sociais, Direito e Música - Instrumento, para, respectivamente, a Universidade do Porto

IPortugall, Universidad de La República (Uruguai), Universidade de Caimbra (Portugall e
Universidade de Évora(Portugal), renomadas universidades do cenário internacional.
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2.7 Canais de comunicação com a
sociedade e de acess⑩ à informação
da UNIRIO

2.7.1 Comunicação Social
A UNIRIO possui diferentes canais de comunicação com a sociedade, cujos objetivos são:

divulgaro conhecimento produzido na Unive rsidade, bem como as atividades desenvolvidas no

âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da cultura; estreitar os laços e possibilitar maior
interação com a comunidade interna e externa; acolher as demandas advindas de diferentes
setores da sociedade e buscar atendê-las.

O principalcanalde comunicação é o site da UNIRIO, que reúne as principais informações
institucionais, acadêmicas e administrativas, além de notícias sobre os acontecimentos da
Universidade (em 2019 foram mais de 600 notícias publicadas). Naquele ano, houve uma
reformulação da página principal do site, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da
Informaçãoe Comunicação(DTIC), com foco na melhoria da usabilidade e facilidade no acesso
aos conteúdos.

Outras viasde comunicação com o público externo e interno são as redes sociais, utilizadas
por várias Unidades da Instituição. Algumas delas estão listadas na página yNJRJO nas Redes .
Em 2019, o perfilda UNIRIA, no Twitter, obteve um aumento de cerca de 30% no número de

seguidores(de 4.648 para 6.036). No1nstagram, o pe rfilconquistou mais de 2.000 seguidores ao
longo daquele ano.

Também atuam como canais de comunicação os informativos eletrõnícos Em Foco, publicado
pela (COMSO), e PU blicado

pela Diretoria de Pesquisa (DPq), com o objetivo de divulgar pesquisas científicas e projetos
acadêmicos desenvolvidos na Universidade.

2.7.2 Acesso à informação
Com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, de acordo com a Lei de Acesso à

!!!!g11Ugçgg, a UNIRIO disponibiliza as informações de interesse coletivo e geral, produzidas ou
custodiadas no âmbito de suas competências, e, para tanto, faz uso da página Acesso à
!DÍgl.Ugçgg, na qualtais informações podem ser acessadas.

⑩



A ÇgBê.dg.Sg.rvicos ao Usuário possibilita ao cidadão obter informações precisas e claras
sobre os serviços prestados pela UNIRIO, constituindo-se assim num consistente instrumento
de transparência organizacionale de acesso à informação institucional.

Para monitoraras açõesde transparênciaorganizacional, em especialàs referentes à Lei de
Acesso à Informação, a Universidade conta com a Comissão Permanente de Transparência
Organizacional (CPTO), responsável pela condução da transparência ativa da Instituição. O
resultado dotrabalho de monitoramento desta Comissão está apresentado em seu Bglglór o de
Atividades 2019.

No exercício de 2019, com relação à transparência organizacional, 80% das ações foram
concluídas parcialou integralmente

2.7.3 0uvidoria
A C)uvido111g é outro canalde comunicação entre a Universidade e a comunidade externa e

interna. Entre suas atribuições, a Unidade é responsávelpor receber reclamações, elogios e
sugestões, examina-los e dar andamento aos mesmos, e, se for o caso, proporá instauração de
sindicânclas e processos administrativos.

Acumulando as funções de Serviço de Informação ao Cidadão, a Ouvidoria também monitora

o andamento da transparência ativa e passiva na Universidade

No ano de 2019, foram registradas 69 manifestações, com 228 pedidos de acesso à
informação, distri buídos conforme o quadro abaixo.

Figura 7 - Manífestaçõesjunto à Ouvidoría
da UNIRIO

Figura 8 - Prazo de resposta às
manifestações
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DENUNCIA

24 {34,8%)

B (a,0%)

1 (1,4%)

100%

0 (Q,0%)

Fonte: Ouvidoria, 2020. Fonte: Ouvidoria, 2020
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Parte consideráveldas manifestações recebidas diz respeito a reclamações e denúncias, o
que demonstra que a Ouvidoria da UNIRIO se caracteriza como um importante meio de acesso
ao registro de irregularidades, portanto, voltada à eficiência e probidade da Administração
Pública.

Na categoria Universidades/Institutos Federais de Ensino, a Ouvidoria da UNIRIO ficou na
segunda colocação do ranking nacional de "tempo de resposta". O SIC, por sua vez, ficou
empatado em primeiro lugar, considerado o mesmo ranking e categoria.

A série histórica 2013-2019 das manifestações e dos demais dados registrados pela Ouvídoria
encontra-se na seção Resultados de Transparência Passiva, que integra o Bglqtório de Atividades
2ü19 da CPTO.

2.8 Ambiente Externo
A UNIRIO, como as demaislnstituições Federais de Ensino Superior(IFESI, sofreu com as

consequências advindas dos indicadores macroeconómicos nacionais no ano de 2018, que
atingiram de forma significativa o fluxo de recursos para a manutenção dessas instituições no
ano de 2019. A Emenda Constitucionaln9 95, de 2016, criou o regime fiscale instituiu o teto
dos gastos, que tem limitado o orçamento federale impactado o sistema universitário federal,
sobretudo com relação aos recursos de custeio, com reflexos no auxílio estudantil, bolsas de
ensino, pesquisa e extensão, abertura de novos Cursos e de novas vagas de servidores,
internacionalização e também, drasticamente, com relação aos recursos de investimento em
obras e aquisição de equipamentos.

Apesar do contexto macroeconómico do ano de 2018, um processo de diálogo das IFES
com o Ministérioda Educação garantiu o repasse de custeioe capitalà UNIRIO. Em que pese tal
repasse, destaca-se que os recursos de capitalnão foram suficientes, como exemplo, pa ra a
conclusãodas obrasde expansão do Campus 458. A insuficiência dos recursos resultou, dentre
outras, numa ameaça caracterizada pelo impacto na avaliação dos Cursos de Graduação que
aguardam por nova edificação. Tais Cursos têm recebido menor pontuação na dimensão
Infraestrutura quando da visita dos avaliadores designados pelo Instituto Nacionalde Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira jINEP), do Ministério da Educação, para a avaliação /n
/oco, na medida em que não atendem aos critérios estabelecidos
Cursos de Graduação, foram também impactadas as demais ativi
Graduação, Pesquisa e Extensão realizadas naquele campus.

para a diQ)4nsão. Alé m dos
cas de PósJade

⑩



Ainda que num cenário desfavorável, de muita dificuldade, a Universidade trabalhou
estrategicamente na busca por novos recursos via fomentos, a exemplo das Emendas
Parlamentares(Anexo 11 : Proietos Interinstitucionais).

2.9 Materialidade
Para determinar os temas materiais que foram incluídos no Relatório de Gestão, a UNIRIO

realizou um processo de trabalho, no qualcomissões, Unidades administrativas e acadêmicas:,
provocadas pelo Grupo de Trabalho IGT) designado pela Portaria n9 168/2020 para coordenar o
processo de elaboração do presente Relatório, apresentaram uma seleção dos assuntos
consideradosde maior relevância e impacto para a gestão em 2019. A seleção feita foi pautada
pelo PDle alinhada com a missão e objetivos institucionais. Além daquelas citadas acima,
Diretorias e Coordenadorias da Universidade também ofereceram material para compor o
documento.

Dado que a composição do GT contemplou a representatividade das áreas de gestão da
Universidade, o materialrecebido foi tratado de modo integrado em discussões que tiveram o
propósito de identificar os temas mais significativos, geradores de valor para a Instituição.
Todos esses assuntos estão apresentados com os devidos detalhes ao longo do Relatório, e os
documentos encontram-se disponíveis no site da Universidade

) istân cia . Co m issãcAuditoria Interna, Arquivo Central, Bi blioteca Central, Coordena dona de EqáJZãgirÍD istância, Com issão P rópria de Avaliação,

Comissão Pemtanente de Transparência Orça nizacional, Coordenadoria de Rel6#68s Internacionais, Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação, Coordenadoria de Engenharia, Coordenadoria de Cd'municação Sociale as Pró-Reitorias de Graduaçãol
Pós-Graduação, Pesquisa elnovação; Extensão e Cultura; Assuntos Estudantis; Administração; Gestão de Pessoas; e Planejamento

l

⑩





3.1 Estratégia e Alocação de Recursos

3.1.1 Planejamento para o cumprimento da missão,
principais objetivos estabelecidos para o exercício
2019
A UNIRIO planeja sua estratégia de atuação a partir de seu Plano de Desenvolvimento

InstitucionaljPDI), principal instrumento de planejamento estratégico e base de seu marco
regulatório. O PDlvigente foi planejado para o quinquênio 2017-2021, para ser utilizado como
instrumento gerencialque agrega ideias, no universo da diversidade acadêmica, para realizar
esforços e mobilizar recursos de maneira coerente, perseguindo objetivos discutidos e
estabelecidos por todos os segmentos da Universidade.

O PDlda UNIRIO, previsto no art. 16 do Decreto n9 5.773, de 9 de maio de 2006, e do
Decreto ng 6.303, de 12 de dezembro de 2007, foi construído com a finalidade de ser um
instrumento de gestão e tomada de decisões. Além disso, presta-se ao atendimento das
exigências legais para o recadastramento da Universidade perante o Ministério da Educação
IMECI, no sistema eletrõnico de acompanhamento dos processos que regulam a Educação
Superior do Brasil(e-MEC).

O PDlestabelece 14 objetivos estratégicos, apresentados no Mapa Estratégico da UNIRIO e
agrupados de acordo com as três perspectivas do planejamento estratégico do setor público:

- RESULTADOS INSTITUCIONAIS, representando as entregas para a sociedade do

conhecimento produzido, que apontam para a visão de futuro da Instituição;

- PROCESSOSINTERNOS, incluindo a identificação dos recursos e das capacidades necessá rias
para elevar o nívelinterno de qualidade;

- PESSOAS E RECURSOS, contemplando a infraestrutura e o orçamento necessários para o
cumprimento da missão.
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Na matriz de responsabilidades de elaboração e acompanhamento do PDI, 22
macrounidades, aí incluídos os cinco Centros Acadêmicos e as três Unidades Suplementares,
formularam os seus planos para os próximos anos, propondo tanto ações alinhadas com as
metas do IHano NacíonaLde Eduçgçêg (Pl\JE) quanto com ações próprias. Além disso,
contribuíram também sugerindo e aprovando novoslndicadores de Desempe nho dalnstituição.

Importante salientar que o PDlserviu de base para os demais planos estratégicos da
Universidade, específicos em sua área de atuação, representados na figura a seguir:

Figura 9 - Mapa Estratégico da UNIRIO

C:Qg3UNi.iü': MAPA E$TRATEGICO tolnstitucional- PD120't7 - 2021
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Fonte: PD12017-2021.



figura 10 - Articulação do PDlcom os demais planos estratégicos da UNIRIO
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Fonte: Relatório de Monitoramento do PD12019, p. 5

Na governança institucionaldestacam-se ainda a orientação e operacionalização do Emana.dg
ge$!ãedg..Bgilglilg, q ue leva e m conside ração os dife rentes aspectos ge re nciais da Unive rsi dade,

buscando uma execução equili brada das diferentes políticas.
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3.1.2 Planejamento dos recursos necessários
Os recursos necessários ao desenvolvimento institucionalforam captados conforme o

planejamento orçamentário disponívelno Quadro de Detalhamento da Despesa(QDD)( Anexo.2
- Quadro de Detêlh ). A elaboração do QDD é um trabalho

coorde nado pela Dlrelerlade.Qlçamenle(DORC) da Pró-Reitoria de Planejamento(PROPIAN) e

tem por objetivo subsidiar a tomada de decisão, nortear o processo de execução e dar
transparência na aplicação dos recu rsos.

O orçamento da UNIRIO é composto por despesas relacionadas com pessoal, recursos do
Tesouro para manutenção dalnstituição e recursos diretamente arrecadados. Para 2019, o QDD

apresentou os seguintes quantitativos, aprovados pelo Conselho Universitário(CONSU Nll, na
forma da



Valor Total

Recursos

Bolsas de desenvolvimento acadêmíco

Bolsas de Assistência Estudantil

Fomento atívídades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Diárias, Passagens e Despesas com Locomoção

Recursos Específicos

Capacítação e Qualificação de Serv

Vigilância, Limpeza e Conservação

Ma nutençã o e Conservaçã o de Bens Imóveis

Serviços de Comunicação em Geral

Serviços de Apoio ao Ensino

Serviços de Telecomunicaçã o

Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Gás

Anuidades e Contri buíções

Tecnologia da Informação e Comunicação

Serviços Diversos

Materí al de Cona umo

Seguros

Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas de Exercícios Anteriores

Tr\TA l

idores

48.814.230,00

5

4

l

2

14

2

084

682

663

025

858

900

.976

096

110

904

232

392

100

410

328

373

55

122

500

.814

800,00

352,00

550,00

ooo,oo

555,00

ooo,oo

ooo,oo

ooo,oo

ooo,oo

ooo,oo

ooo,oo

ooo,oo

100,00

ooo,oo

923,00

ooo,oo

ooo,oo

950,00

ooo,oo

230.00

5

l

2

l

2

l

l

48 48.814.230.00

Quadro 3 - QDD ZU19 resumido            
ORÇAMENTO 2019 - QUADRO DE D ETALHAMElqTO DA DESPESA (QDD) CUSTEIO RECURSOS DO
TESOURO            



ORÇAMENTO 2019 - QUADRO DE DETALH
DO TESOURO

Valor Total

Investimentos 2.945.517,00

Material perma nente 1.125.797,00

Obras 310.700,00

932 .900,00TI - Materi a l Perma nente

Tl- Softwa re 185.700,00

Manutenção da coleção do Herbário UNIRIO 6.250,00

15.370,00Ma nutençã o da softwa re Sophia

Manutenção, preservaçã o e ampli ação do acervo bi blíográfíca 368.800,00

TOTAL 2.945.517,00 2.945.S17,00

Fonte: QDD 2019, adaptado por DORC/PROPLAN, 2020

O orçamento aprovado não se mostrou suficiente para atender plenamente às despesas
estimadas para o exercício. Foi identificada uma insuficiência em Custeio na ordem de R$
20.100.000,00. Em vista da necessidade de equacionaras despesas estimadas com o orçamento
previsto, foram realizados ajustes considerando, dentre outros, os seguintes aspectos:

⑧

⑧

⑧

preservação da totalidade das estimativas das despesas cuja criação ou
continuidade é parte da política institucional, como, por exemplo, as bolsas de
desenvolvimento acadêmico e as bolsas de assistência estudantil;
preservação da totalidade dos recursos destinados a ações específicas como,
por exemplo, o Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior
IPROMISAES) e o Programa de Acessibilidade na Educação Superior;
atendimento da totalidade das despesas que, por sua característica, não
admitem fracionamento, como, por exemplo, seguros e manutenção de
software;

atendimento da totalidade das despesas de exercícios anteriores;
previsão para atendimento de oito meses das despesas contratuais e
continuadas(limpeza e higienização, guarda e vigilância e telefonia);
redução na ordem de 50% das demais despesas, como diárias, passagens e
serviços de engenharia e reformas

⑩
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Cabe lembrar que, em 30 de abril de 2019, a Secretaria de Orçamento Federal(SOF), do
Ministério da Economia, realizou um contingenciamento no orçamento das universidades e
Institutos Federais. Na UNIRIA, foi realizado um bloqueio no valor de R$ 15.262.123,00 (30%) no
orçamento de Custeio -outras despesas correntes - e R$ 883.655,00(30%) no orçamento para
despesas de capital-- investimentos.

Além disso, uma importante ação que visou garantir os recursos necessários para o alcance
dos objetivos estabelecidos para o exercício foi a constante atualização dos sistemas externos
ISIORG/ SIAPE/ SIGEPE) com i nformaçõesinstitucionais referentes à estrutura, cargos e chefias
e recursos humanos. Destacam-se ainda as ações referentes à Tecnologia de Informação e
Comunicação, com o totalde investimentos aplicados em Tecnologia da Informação (TI), em
2019, da ordem de R$ ]..618.310,00.

3.1.3 Principais Programas, Projetos e iniciativas
Os recursos alocados, no ano de 2019, oriundos de Programas de Governo, ocorreram no

âmbito de dois Programas -- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação e
Programa Educação de Qualidade para Todos -- e 12 Ações de Governo. Tais Programas de
Governo e respectivas Ações estão demonstrados no quadro abaixo, e o detalhamento
encontra-se no Anexo 3 - Anões, Programas. Proietos e Iniciativas - UNIR10 2019 e no Anexo 4
=.Anões.Programas. Prgíeto$ e Iniciativas - HUGG 2019.



Quadro 4 - Principais Programas de Governo e respectivas Ações, com recursos alojados no
ano de 2019

Fonte: Grupo de Trabalho do Relatório de Gestão (GTRG), 2020

 
Educa çã ode Qualidade

pa ra Todos
20GK fomento às Ações de Graduação, Pós-

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 34 .7 ll .277 .00 7.831.800.00 7.831.800.00

Ed uca çã ode Qualidade
pa ra Todos

20RK Funcionamento das Instituições
Federa is de Ensino Superior 25 .599 .269 .00 21 .597 .9 14 .00 21 .265 .2 62 .00

Ed ucaçã ode Qualidade
pa ra Todos

4002 Assistência ao Estudante de Ensino
Superior 7.464.432.00 7.384.309.00 7.384.30g.00

Ed uca çã ode Qualidade
pa ra Todos

8282 Reestruturação e Modernização das
Instituiçõe s Federais de EnsinoSuperior 15.288557.00 14 .968 .989 .00 14 .968 .989 .00

Educa çã ode Qualidade
pa ra Todos

8282 Reestruturação e Modernização das
Instituições Federais d e EnsinoSuperior 400.000.00    

Educaçã ode Qualidade
pa ra Todos

20RX Reestruturação e Modernização dos
Hospitais Universitários federais 999.945.00 305.157,00 25.721.00

Educa çã ode Qualidade
pa ra Todos 20RX Reestruturação e Modernização dos

Hospitais Universitários federais 249.965.00 219.634,00 216.609.00

Educa çã ode Qualidade
pa ra Todos

20RX Reestruturação e Modernização dos
Hospitais Universitários Federais 562.987.00    

Educa çã ode Qualidade
pa ra Todos

4086 fu ncionamento e Gestão de Instituições
Hospitalares Federais 5.973.846.00 2.988.306.00 2.690.175.00

Educaçã ode Qualidade
pa ra Todos

4086 Fu ncionamento e Gestão de Instituições
Hospitalares federais 499.992.00 496.331,00 496.029.00

Ed uca çã ode Qualidade
pa ra Todos

4086 Fu ncionamento e Gestão de Instituições
Hospitalares Federais 114.789.00    

Progra ma de Gestão e
Ma n ute nçã o do

Ministéiioda Educação
2004

Assistênci a Médica e Odontológica a os
Se rvidores Cais, Empregados, Milita res

e seus dependentes
1.559.671.00 1.559.671.00 1.429.429.00

Programa de Gestão e
Ma nutenção do

MinistéHoda Educação
212B

Benefícios Obrigatórios aos Servidores
Civis, Empregados, Milita res e seus

Dependentes
11 .58 1 .9 00 .00 11.581.9(D.00 l0.624.547.00

Progra ma de Gestão e
Ma nute nçã o do

Ministérioda Educa ção

216H Ajuda de Custo pa m Moradia ou Auxílio-
Mora dia a Agentes Públicos l0.298.00 l0.298.00 l0.298.00

Programa de Gestão e
Ma nute nçã o do

Ministéríoda Educação
4572

Ca pacita ção de Servidores Públicos
cedera is em Processo de Qualificação e

Req u alificaçã o
900.000.00 605.142.00 508.107.00

Progra ma de Gestão e
Ma nutençã o do

Ministédoda Educação
2004

Assistência Médica e Odontológica a os
Servidores Cüís, Em pregados, Milita res

e seus Dependentes
663.064.00 645.106.00 590.068.00

Progra ma de Gestão e
Ma nutençã o do

Ministédoda Educa ção
212B

Benefícios Obrigatórios aos Servidores
Civis, Empregados, Milita res e seus

Dependentes
8.591.331.00 8.117.267.00 7.470.507.00
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3.1.4 Como a Estrutura de Governança apoia o
cum primento dos objetivos estratégicos

A Gestãoda UNIRO, durante o ano de 2019, intensificou suasações no projetode qualificar
o conceito institucional da Universidade, buscando atacar os pontos fracos de modo a
consolidaro caminho na di reção de tornar-se uma Instituição de excelência. A atuação conj unta
dos dife re ntes setoresinstitucionais possibilitou resultados eficientes de gestão, considerando
os níveis estratégico, tático e operacional.

Para tanto, foi necessário dialogar com as Unidades acadêmicas, principalmente vía
Câmaras de Graduação, de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, e de Extensão e
administrativas, em reuniões e trabalhos conjuntos, em cumprimento às normas em vigor.

Dentre as várias ações empreendidas

Foi criado um grupo de trabalho na Pró-Reitoria de Administração IPROADI, com o
propósito de elaborar um cronograma de execução de obras de manutenção e recuperação, a
partir das necessidades levantadas pelo grupo, a saber: reforma do Casarão do Centro de
Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP); obras no espaço do Centro de Letras e Artes (CLA); novo
andar sobre o prédiodo Programa Renascerno HospitalUniversitário Gaffrée e Guinle(HUGG);
novo andar no prédio anteriormente ocupado pela Coordenadoria de Educação a Distância
ICEAD); e edificação ocupada pelo Banco do Brasilno Campus 296 da Universidade;

- Buscou-se uma aproximação com os naves membros da Comissão Própria de Avaliação
ICPA), visando ao monitoramento e acompanhamento das fragilidades institucionais, como
instrumento de gestão e de ação acadêmico-administrativa de melhoria da UNIRIO, com vistas à
avaliação institucional;

- Foram ampliados os recursosde Tecnologias de Informaçãoe Comunicação, de modo que
possam assegurar a execução do PDI, viabilizar as ações acadêmico-administrativas, garantir a
acessibilidade comunicacionale apresentar soluções tecnológicas inovadoras;

No segundo semestre de 2019, foi elaborado o esboço, em forma de minuta, para a
implantação de um Escritório Institucionalde Projetos( EIP), a serapreciado pelo CONSUNI. Vale
registraraqui que talescritório terá como objetivo a gestão e desenvolvimento de programas e
projetos financiados poremendas parlamentares, termos de execução descentralizada e outros
fi nana amentos externos. ,z.7.k7

⑩



3.1.5 Garantia da legalidade, economicidade,
eficiência, eficácia e a legitimidade de atos processos
e procedimentos
A UNIRIA tem em sua estrutura Unidades Organizacionais, aAuditoria Interna e a Ouvidoria,

incumbidas de monitorar e assessorar a Reitoria na orientação, controle e fiscalização das
atividades acadêmicas e administrativas da Universidade, contribuindo para a efetividade da

governabilidade institucional.

Por meio da Resoluçãong 5.090/2018, os Conselhos Superioresaprovaram o Plano de Conduta
e de Integridade,noqualse fundamentam os princípios, valores e padrões normativos do setor
público e a adoção de uma abordagem baseada em riscos.

Nesse sentido, o fortalecimento das instâncias de Integridade tem em seu escopo a
instituição de comissões permanentes, tais como:

i. a Comissão de Ética;

ii. o Comitê de Governarlça de jecnojQgjg dç lílfpr qçêo e ComylljçgçêQ;
iii. o Comitê Permanente de Governançq, Gestão dQBj$ço$ e ÇQDtroleslntgrnos;
iv. a Comissão Permanente de ProcessoAdministrativo na Apuração de Casos de

Abandono de Ca rgo, Inassiduidade Habituale Acum ulação de Cargos.

Os dados referentesao acompanhamento das ações processuais ocorridas no ano de 2019
são apresentados no Apêndice 1 -- Acompanhamento de processos -- 2019.

3.1.6 Medidas adotadas em relação aos Indicadores
de Governança levantados
Os Indicadores de gestão e de desempenho foram captados pela PROPLAN, em 2019, com

base nos resultados obtidos por suas Unidades Organizacionais no ano de 2018, a partir do
monitoramento do PDI

Esses resultados foram apresentados e discutidos continuamente com as Unidades
correlacionadas às fontesde dados nas reuniõesdoGrupo Gestor da Universidade. As reuniões
periódicas visam nortear ações futuras que possam otimizar os resultados dos indicadores nos
próximos exercícios, fortaleceros pontos fortes detectados e di ri mir as fraquezas identificadas,
contribuindo para o desenvolvimento institucional.



3.1.7 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
A Auditoria Interna (AUDIN) é um órgão técnico de apoio ao sistema de Governança da

UNIRIO e está subordinada ao Reitor, por força do art. 12, inciso Vlll, do Estatuto da
Universidade, conforme a Portaria ng 2.176, de 5 de outubro de 2001.

A AUDIN compõe a terceira linha de defesa da Gestão e tem como missão contribuir, de
forma independente, para adicionar valor às operações e melhora-las, analisando e
aprimorando a eficácia dos processos, do gerenciamento de riscos, dos controles internos, da
integridade e da governança da UNIRIO, além de fornecerassessoramento técnico à Reitoria no

exe rcício da supe rvisão e controle das atividades de administração contábil, financeira, técnica e
administrativa, no âmbito da Instituição, e prestar apoio aos órgãos de controle interno e
externo.

O relatório completo (RAINT 2019) encontra-se disponibilizado na página eletrõnica da
AUDIN.
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4. RISCOS,í OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS



No exercício 2019, deu-se o monitoramento do Plano de Governança. Gestão de Riscos
CÇontroles Internos {PGEjlCQ: pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional (COPIADll, a partir da finalização do monitoramento do Plano de
Desenvolvimentolnstitucionalt PDI) 2017-2021, tendo e m vista a vi nculação das ações dos dois
planos

4.1 Principais riscos e oportunidades e
identificação de suas fontes

O monitoramento e o controle de 2018 permitiram concluirque os riscos que atingiram
a UNIRIO se configuram como de natureza especulativa ou dinâmica, isto é, envolvem a
incerteza de ocorrerem ou não, de acordo com a mudança inesperada de cenário.

Mais especificamente, esses riscos foram, em sua maioria, de categoria administrativa,
relacionados ao processo de tomada de decisão.

Houve ainda, em menorproporção, aqueles que se referem a Leis, Decretos, Portarias,
Resoluções, entre outros, emanados do Governo Federal, Estadualou Municipal, os quais
puderam ameaçar os interesses e objetivos da Instituição. Na prática, são riscos que
comprometem a consolidação da qualidade do ensino, pesquisa e extensão universitários,
prejudicam a transparência das informações públicas e envolvem falhas nos processos de
trabalho e na captação e aplicação de recursos.

Em relação às oportunidades, buscou-se aumentarsua probabilidade e impacto. Além
das oportunidades administrativas e políticas, o PGERClidentificou também oportunidade de
inovação, com estímulo ao desenvolvimento -:le produtos associados à proteção intelectual.

As fontes dessas oportunidades foram combinadas, ou seja, envolveram tanto o
ambiente externo em que a Universidade transita quanto a própria estrutura desta, seus
processos, governança, quadro de pessoal, orçamento ou ambiente de tecnologia, com esses
ativos sendo utilizados de forma conjunta e proativa.

2 Monitoramento realizado noanode 2019, relativo abano-base2018
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4.2 Avaliação da possibilidade de risco ou
oportunidade e a magnitude de seu efeito

Com a escolha das ações de maior re]evância no PD] 20].7-2021. as Unidades

propositoras atribuíram uma classificação a essas ações, segundo a probabilidade de execução e
oimpacto destas, gerando resultados categorizados conforme a Matri z de Risco apresentada no
PGERCI. Para cada uma das ações do PGERCI, são avaliadas tanto a possibilidade de ocorrência
do risco como o impacto de seu efeito, o que está demonstrado na matriz de classificação do
risco

Figura 12 - Matriz de Risco adotada na UNIRIO

NÍVEL DE
RISCO

IMPACTO

Médio
(3)

Muito Baixo
(1)

Baixo
(2) Alto (4)

Muito Alto
(5)

Muito
Alta ISI

<

0
a.

Alta (4)
Alto Risco
(20)
Alto Risco
(u)
Médio

Risco (lO)

Média
(3)

Baixa

l2)

Baixo l@W$ Baixo lgW#:ã3aixo
Riscat2) lg Risco(3) l$ Riscot4)

Probabilidade: Muito Baixa(1); Baixa(2); Média(3j;Àíta(4); e Muito A ta(9
Impacto: Muito Baixo (ll; Baixo (2l; Médio (3); Alto (4); e Muito Alto (5j
Nívelde Risco(Impacto x Probabilidade): Baixíssimo Risco - 1; Baixo Risco - 2 a
de 5 a 10; Alto Risco - de 12 a 20 ; Altíssimo Risca - 25.
Fonte : PGERCI, 2017, p. 39

uafxis$imo Médio
Risco (5)

4; Médio Risco

Médio Risco Médio Alto Alto
(5) Risco (lO) Risco {15) Risco (20)

Baixo Risco Médio Alto Alto
(4) Risco (8) Risco (12) Risco (16)

  Médio Médio  
(3) Risco (6) Risco (9) Risco (U)

  Médio   Médio
(2) Risco (4) Risco {6) Risco (8)
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4.3 Resultado do pianejamento de riscos,
exercício 2018

O resultado do monitoramento do PGERClpara o exercício 2018 retornou os seguintes
quantitativos de ações, seguindo a categorização aditada na Matriz de Riscos da Universidade.

Fonte:

A seguir, o gráfico demonstrativo de concretização das ações por categoria de risco

Figura 13 - Concretizacão das acões nor categoria de risco

"""'«'

a-
HI..
10

Altís sí m o Alto

R SIM

Ba i xís cimo

r-ante: Kelaiono ae lvlonltoramento ao p t:Kci, zulu, p. /
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O próximo quadro detalha o resultado das ações por categoria de risco e por Unidade
o rganizacional.

ro de concretização das ações por categoria de risco eQuadro 6 - Demo
macrounidade

Fonte: Relatório de Monítoramento do PGERCI, 2019

Esses resultados alcançados em 2018 foram analisados por grupos de Unidades
administrativas e acadêmicas. Dentre estes, no caso das Pró-Reitorias acadêmicas: (a) a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPljconcluiu integralmente 78,5% das
suas ações, aíincluídas as de altíssimo risco;(bja Pró-Reitoriade Graduação(PROGRADje a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis(PRAEI apresentaram desempenho similar quanto às ações
propostas, concluindo 61,5% delas; a PROGRAD concluiuintegralmente a ções de altíssimo risco
e a maioriadas ações de alto risco no período;(cja Pró-Reítoriade Extensãoe Cultura IP ROExCI
apresentou o percentualde 93% na consecução de suas ações.

No caso das Pró-Reitorias Administrativas, também em 2018, a consecução das ações de
alto e altíssimo risco foi limitada particularmente pelas dificuldades técnicas e de i nfraestrutura
na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), pela falta de recursos humanos na Pró-
Reitoria de Administração (PROADI e de investimentos em Tecnologia da Informação (Tll,
relativa à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), com resultado de 35,7%, 57% e 45,5%,
re spect ivame nte

A Ouvidoria vem cumprindointegralmente suas ações propostas, ações estas de médio
risco. o Arquivo Central(ACI e a Coordenadoria de Relações Internacionais ICRljalcançaram,
respectivamente, 66,7% e 60% das ações cumpridas integralmente. As ações de altíssimo risco,
propostas pela Coordenadoria de Comunicação Social (COMSOI e pela Auditoria Interna
IAUDIN), foram cumpridas integralmente, tendo sido finalizado40% e 50%, respectivamente, do
conjunto de suas ações.



4.4 Como a UNIRIO lida com seus riscos e
oportunidades: tratamento dos riscos

Para cada ação proposta, foi dada uma resposta ao risco, seja ele negativo (quando a
ação não foi concluída ou somente parcialmente) ou positivo (quando a ação foi concluída
integralmente), de acordo com a solução a ser adotada pela Universidade quanto ao risco. O
Quad ro consolidado com o tratame nto do risco está detalhado no Apê!!dlçe 2: Mgnitoramento

cimento do risco - ano base 2018.

⑩

Quadfi;

ACEn'AR {+) COMPARTILHAR t+}

Nenhuma medida é adotada para afetar a
proba bilidade ouo grau deimpacto dos riscos, ou não
se conseguiu ídentíficaroutra estratégia de resposta
adequada.

A proba bilidade ou o ím pacto dos ri ecos são re duzidos
pela transferênda ou pelo compartilha mento de uma
porçã o do risco para outra pa rte, mas sem eli mina -lo.

EVITAR  
As atividades quegeramos riscos são suspensa s ou
produtos são substituídos, ou até mesmo projetos são
d e s co nti n u a d os.

São adotadas medidas para diminuir a limites
aceitáveis a probabilidadee/ou o impacto dos riscos. l

Fonte: Adaptado do PGERCI, 2018.

Quadro 8 - Respostas aos

ACn?AR {+) COMPARTILHAR e+) :1ilWIÍli$1③lW$1

Aproveitara oportunidade,caso ela ocorra, mas não
persegui-la aviva mente

formar parceria para transferir, integral ou
pa rcialmente, a oportunidade a um terceiro que tenha
mais capacidade de aproveita-la em benefício da
U ni ve rs id a d e .

EXPLORAR  
Concretizará oportunidade, procu ra ndo eli minar a
incerteza associada,garantindo que a oportunidade
realme nte a conteça .

Aumentar a probabilidade e/ouvi mpacto positivo de
uma oportunidade de modo a Impulsionar a sua
o co rrê n ci a .

fonte: PGERCI, 2018.



A resposta aos riscos positivos (oportunidades) e riscos negativos corresponde à forma
como a UNIRIO lida com estes, de acordo com a identificação da solução mais adequada,
atribuída a cada ação no monitoramento do PGERCI. Essassoluções e respostas, como ações de
controle, estão presentes no Bglatório de Mon toramento do PGERClano-base 2018 e servem
para orientar posicionamentos gerenciais, de forma a aumentar as oportunidades e reduzir as
ameaças aos objetivos estratégicos i nstitucionais.

Excluindo as ações com metas não programadas para 2018, observou-se que 57,8% das
ações propostas foram finalizadas integralmente e mais 19,8% estiveram em andamento
durante o exercício. Cabe ressaltar que, além cle a UNIRIO conseguirfinalizar integralmente a
maior parte de suas ações propostas, 64% delas foram identificadas como de alto e altíssimo
risco





5.1 Resultados alcançados frente aos
objetivos estratégicos e às prioridades da
gestão
Este subítemtraz os principais resultados alcançados pela Gestão em 2019, conside rando os

objetivos estratégicos estabelecidos pelo PD12017-2021, a missão institucional, o trabalho de
monitoramento do PDI realizado, assim como, as perspectivas para os próximos anos e os
pontos que necessitam ser ajustados.

Assim, são apresentados, a seguir, os Objetivos Estratégicos dOEs), cujas Iniciativas
Estratégicas (IEsl e respectivas ações garantiram a concretização das atividades planejadas e
constantes no PDlvigente, e apontadas no Bglglério do Monitoramento Parcialdo PDI ano-
base 2019.

Tendo em vista a natureza do Relatório Integrado, adotou-se um procedimento
metodológico que envolveu o trabalho de 17 Unidades da UNIRIO. O Grupo de Trabalho IGTI
entendeu serimportantedestacarasAções Estratégicas(AEsl, e assim solicitou a cada uma das
Unidades que indicasse até 3 0Es considerados os mais representativos do desempenho do
setor, bem como a(s) principaljisl ação(ões) do OE indicado. Além dessas indicações, ainda
solicitou a justificativa para a escolha de cada ação, os principais resultados, além das causas
e/ou impedimentos, e desafios remanescentes. Após essa etapa, o GT, de posse do material
recebido, discutiu o conteúdo do mesmo e o ordenou de modo a possibilitar uma visão de
conjunto da Instituição, a partir de seu PDI.

O relato, a seguir, portanto, está focado em cada uma das AEs apontadas pelo conjunto dos
setores que as selecionaram. Estão, assim, posicionadas em seus respectivos IE e OE
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5.1.1 Principais resultados alcançados

OE 1. Garantir a produção, difusão e preservação do saber em todos os
campos do conhecimento.

Preservar e fomentar a produção acadêmica (IE ]..l)

Dentro dessa iniciativa, as seguintes ações foram empreendidas por diferentes Órgãos
e Unidades institucionais:

a) Disponibilização e povoamento do Repositório Institucional(RI) com os itens
dos últimos dez anos (artigos, trabalhos para congresso, capítulos ou livros) -
Essa ação garante a preservação e difusão do conhecimento institucional, visto que o
p[eno funcionamento do R[é um (]os instrumentos de organização de informação
mais significativos das Bibliotecas Universitárias e um poderoso instrumento de
acessoe à CíênciaAberta e sua avaliação no país e no mundo. Talação possibilitou um
totalde]..610 acessos ao Riem 2019 -- provenientes de países como Paraguai, Peru,
Holanda, Canadá, Argentina, Índia, Estados Unidos e Portugal-, demonstrando, com
isso, a importância e o alcance dessa ação, em prolda divulgação da produção de
conhecimento de nossa comunidade. Além disso, por meio dessa ação, também foi
feita a oferta de conteúdos completos de Teses, Dissertações e Trabalhos de
Conclusão de Cursos(TCCs) dos Cursos da Universidade, assim como, a produção de
sua comunidade de técnicos e docentes defendida em outras instituições, de talmodo
que foi encerrado o ano de 2019 com 2.148 itens disponíveis para consulta em texto
completo. Embora não se tenha progredido nos nove formatos predefinidos(sendo
necessário, para isso, avanços na oferta de novos formatos de documentos
disponibilizados no Rle um melhormonitoramento do uso dos recursos), atingiu-se a
meta em dois formatos -- teses e dias;e nações --, com crescente ampliação e m relação
aos TCCs

b) Estímulo da produção científicalno campo da Educação a Distância (EaD)
(trabalhos em eventos e artigos em periódicos) - A EaD tem se mostrado uma
modalidade cada vez mais alinhada com as demandas do século XXI, no qualos
avanços tecnológicos vêm se impondo progressivamente no cotidiano de todos.
Relatos de experiências, vivencíadas tanto no Brasil quanto em outros países,
apontam para o caráter inclusivo da EaD, principalmente no que diz respeito à
redução de distâncias entre instituições nos centros urbanos e àqueles que buscam
acesso a um Curso de educação superior. Assim, essa ação torna-se fundamentalpara
que haja mais pesquisas e, consequentemente um perfílmais realista da qualidade
dos Cursos, de sua abrangência, das dificuldades de inserção dos profissionais



formados pela EaD no mercado de trabalho, entre outras questões. Todas essas
questões estão além de questionários, implicando uma relativização e
contextualização das condições envolvidas, e demandam reflexões teóricas para a
proposição de possíveis e eventuais soluções. Com isso, a pesquisa científica pode
fornecer cenários mais confiáveis sobre essa modalidade de ensino. Tais pesquisas
podem ser desenvolvidas tanto por projetos de pesquisa nas Bolsas Território e
Trabalho como portrabalhosde TCC dos Cursos EaD. Noque diz respeito às pesquisas
realizadas pelos bolsistas Território e Trabalho, considera-se que as metas têm sido
alcançadas, obtendo como principal resultado o crescente número de professores
interessados pela orientação desses bolsistas, cujos estudos desenvolvidos passam a
serincorporados aos projetos de pesquisa dos professores orientadores.

c) Monitoramento e estímulo da produção científica qualificada - Por meio do
Programa de Apoio à Publicação, desenvolvido no âmbito da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI), ressalta-se a importância da produção
científica para indicadores nacionais e internacionais das universidades, bem como, a
produção de conhecimento, que está relacionada à missão da UNIRIO, com vistas à
me[horia da ava]iação quadriena]da CAPES. Por meio dessa ação, em 20].9, obteve-se
um aumento da quantidade de artigos publicados em periódicos qualificados. Assim,
foram publicados 1.046 artigos -- destes, 361 foram publicados em periódicos com
Qua[is A -, sendo atingida ]-00% da meta prevista no PD], com aumento de 2,5% em
relação ao ano anterior.

ii. Realizar eventos de promoção e integração em todos os campos do conhecimento. (IE
1.3)

a) A ação Consolidação da Semana de Ensino de Graduação(SEG) é aqui destacada
por ter resultado na ampliação da participação da comunidade acadêmica e na
valorização da própria SIA. Houve um aumento dos programas de Ensino de
Graduação, que anteriormente englobavam apenas o Programa de Monitoria, tendo
contado no ano de 2019 com os programas Monitoria, PET Incubadora, PET MEC e
PIBID. Também ocorreu um aumento do número de inscrições de projetos de ensino
para o recebimento de bolsas, oque sugere umengajamento maiordo corpo docente
e discente

bl O destaque institucionalnoâmbito desta IE é a ação que envolve a Coordenação da
Semana de Integração Acadêmica {SIA), que ocorre anualmentedurante a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia. A SIA congrega iniciativas, projetos e ações de
Ensino, Pesquisa e Extensão, fomentando e difundindo o conhecimento produzido nos
diversos campos do conhecimento, e estimula docentes e discentes na atividade de
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produção e difusão do saber. Além de promover a integração entre docentes e
discentesde todos os Cursos, a SIA também representa a "vitrine" de todo o trabalho
realizado pela UNIRIO noque se refere às atividadese aos Programas de Ensino. A sua
consolidação como um dos eventos centrais na UNIRIO demonstra o acolhimento e

valorização pela comunidade das ações ensino, norteadas pelo tripé
ensino/pesquisa/extensão, além da inovação, tão importantes para a Universidade.

Na SIA aconteceram os seguintes eventos: Semana de Ensino de Graduação,
Encontro de Extensão, Jornada de Iniciação Científica, Jornada de Inovação e Jornada
de Educação a Distância.

A Semana de Ensino de Graduação (SEG) contou com a participação de 628
bolsistas, envolvidos em quatro Programas.

Tabela 1 - Programas de Ensino de Graduação e respectiva participação na SIA 2019

e Quanto à Extensão, no que se refere ao XXIV Encontro de Extensão, as metas
foram alcançadas de acordo com o planejado, diante da realização anualda SIA e
de 50 eventos envolvendo a comunidade externa. Como resultados e ações de
Programas e Projetos de Extensão, obteve-se o seguinte resultado:

Quadro 9 - Apresentações de atividades de Extensão SIA 2019

PROGRAMA
e PROJEIOS

DISCENTES

tbalgstas e não
EQUIPE ;DE EQUiPe

AVALIA 00KCSI, IÊÍllORCANIZAOOm

280

Fonte: PROExC, 2020

. A Jornada de Iniciação Científica (JIC) e a Jornada de Inovação (JIN)

constituem fóruns privilegiados para discussão de questões relativas à pesquisa e
resultados de inovação da UNIRIO, além do intercâmbio entre pesquisadores
nacionais e internacionais, professores e alunos de Gra:luação.e .de Pós
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Monitoria l :      
PETlncubadora : : Mostra 20 02
PETMEC ; t Mostra 48 02
PIBID Roda de Couve rsa 99 02



Graduação. O evento é realizado anualmente e mobiliza um número expressivo
de participantes. Seu objetivo principalé promover maior integração científica
entre docentes e discentes, internos e externos, contribuindo para a divulgação e
a discussãode estudos, inovaçõese produções em todos os ce ntros de e nsino da
UNIRIA.

Quadro 10 - Apresentações de atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (SIA 2019)
DISCENTE

(bolsistas
e nao

balsístas}

DIRETORIA
PROGRAMAS

E PROL ETOS

TIPO DE

APRESEN'RAÇÃO
EQUIPE DE

AVALIADORES
EQUIPE

ORGANIZADORA

Aprece nta $o
Oral
Apresenta çê
de Peste res

Diretoria de Pesquisa

Diret e

Graduação
Diretoria de Inovação
Tecnológica, Culturale

Sacia

rede nta çã
199

de Pâstens

fonte: PROPGPI, 2020

cl A Criação da Jornada de Educação a Distância tem como finalidade estimular a
vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de
Graduação a distância, mediante sua participação em projetos de pesquisa,
preparando-os para o ingresso na Pós-Graduação. Também procura incentivar os
estudantes das graduações presenciais que desenvolvem atividades de pesquisa na
área de EaD.

Os principais resultados alcançados deram-se com a apresentação dos vários
projetos dos bolsistas ligados ao Programa Território e Trabalho, de forma aberta à
comunidade

iii. Promover a organização e acesso à produção científica da UNIRIO em meio digitalde forma
a elevar a sua visibilidade e impacto. (IE 1.4)

a) Quanto a ação destacada, o Monitoramento e estímulo à proteção de ativos
intangíveis, considerando a importância das ações de acompanhamento do
encaminhamento de registros de atívos de Propriedade Intelectualna Universidade,
em 2019 houve o incremento no número de solicitações de registro de ativos de PI,
com dois registros em vigore três registros em andamento.



OE 2. Formar cidadãos com consciência humanista, crítica e reflexiva,
comprometidos com a sociedade e $ua transformação, qualificados para o
exercício profissional

As iniciativas destacadas neste OE concentram-se nas dimensões do ensino de Graduação e
Pós-Graduação; pesquisa e extensão. No sentido, ganham destaque:

Fomentar as ações de inserção dos discentes no mercado de trabalho. (IE 2.2)

a) Essa iniciativa contou como principalação a Ampliação de editais de fomento dos
programas de estágio de graduação, por meio do Programa de Acompanhamento

O PRADIG é um programa de importância na
Universidade, pois proporciona ao estudante de Graduação a aplicação prática de
conhecimentos teóricos adquiridos no seu Curso. No ano de 2019, foram concedidas 50
Bolsas PRADIG.

A possibilidade de realizar um estágio na própria Universidade é um diferencial

para que o estudante minimizeo seu deslocamento e possa aproveitar melhoro tempo
útil. Essa relevância do Programa é refletida pela procura cada vez maiordos estudantes

e pelas unidades receptoras. A meta foi atingida, e, ao longo de 2019, o Progra ma se
expandiu pela comunidade, refletindo numa procura maior das Unidades
Organizacionais, num maior interesse dos alunos por essa modalidade de bolsa e,
atingindo Cursos de todos os centros acadêmicos.

ii. Ampliar o preenchimento de vagas na Graduação de modo a consolidar os cursos
existentes, em todas as modalidades. (IE 2.4)

a) Nessa IE, destaca-se a ação de Recepção dos candidatos do SISU e publicação de
editais de vagas ociosas. No ano de 2019, a UNIRIO alcançou 99,1% de ocupação das
vagas do SISU -- a maior taxa de ocupação, dentre as quatro universidades federais
localizadas no estado do Rio de Janeiro. Foram publicados dois editais: um editalde
Transferência externa, Revinculação e Reingresso; e outro de Transferência Interna.

Quadro 11: Vagas ofertadas e ocupadas (SISU 2019)
Semestre l:.,{l:Vagas alertadas

1.314le
PêrceMuai jle ocupação

99,5%

98,7%

99.1%
Fonte: PROGRAD, 2020



Cabe ressaltar que, no ano de 2019, a Coordenadoria de Acompanhamento e
Avaliação do Ensino de Graduação ICAEG), da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD),
também assumiu a matrícula dos ingressantes peloTeste de Habilidade Específica(THEI
para os Cursos das áreas de Teatro e Música, consolidando, dessa forma, a centralização
de todos os processos de matrícula de ingressantes aos Cursos de Graduação. A meta,
portanto, foi alcançada, incluindo a conclusão do processo de centralização e
uniformização dos procedimentos relativos a todas as matrículas, desde a checagem de
documentos, investigação socialde candidatos a cotas, até o preenchime nto completo
de todo o SIE

As cotas levam em consideração três aspectos: ter estudado em escola pública; ter
rendafamiliarpercap/fa de até 1,5 salário mínimo; pertencera um grupo étnico-raciaisl
jpreto, pardo ou indígena). O primeiro critério, ter estudado em escola pública, é
comum a todasas cotas. Os demais se sobrepõem aeste, de acordo com a figura abaixo.

Figura 14: Vagas ocupadas por ação afirmativa, UNIRIO - 2019

Escola
Pública

1291 ,

13j32

Fonte : SIE, 2020.
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iíi. Gerir a implantação e a permanente atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
de Graduação. (IE 2.5)

a) Uma ação em destaque é o assessoramento da PROEXC à PROGRAD e demais

instâncias, tendo em vista a necessária adequação dos Projetos Pedagógicos dos

Cursos(PPCs) dos Cursosde Graduação ao novo Plano Nacionalde Educação. Tal
empreendimento ocorreu em função da Reso]ução MEC Ng 7, de].8 de dezembro de
2018, que estabelece as diretrizes para a Extensão na educação superior brasileira e
regimenta o disposto na Meta 12.7da Lei ne 13.005/20]-4. As diretrizes para a Extensão
regulamentam também que as atividades acadêmicas de Extensão devem fazer parte
de, no mínimo, 10% da carga horária curricular estudantildos Cursos de Graduação na
forma de componentes curriculares. Assim, foi elaborada, internamente, uma Ordem de
Serviço conjunta de duas Pró-Reitorias (PROGRAD/PROEXC), em 22 de maio de 2019,
que dispõe sobre a normatização das atividades de Extensão nos currículos e que
fundamenta as ações nesse sentido.

lv. Aumentar a oferta de bolsas para discentes (IE 2.6)

a) No universo variado de modalidades de bolsas disponíveis para os alunos da Graduação,
destacam-se aquelas que procuram garantir tanto a permanência quanto a mobilidade
desses estudantes. Assim, com relação a essa IE, foram estabelecidas ações de
Ampliação das ofertas de Bolsas de Incentivo Acadêmico, de Auxílios Moradia
e de Auxílios-Alimentação. Assim, por meio do Programa Nacionalde Assistência
Estudantil, foram atingidos, em 2019, 650 discentes beneficiados com 4.701 cotas de
Bolsa de Incentivo Acadêmico; 134 beneficiados com 1.000 cotas de Auxílio-Moradia e
898 beneficiados com 7.901 cotas de Auxílio-Alimentação. Além disso, nesse sentido,
destaca-se também outra ação, que é a de Bolsasde apoio para a mobilidade acadêmica
internacional no contexto da UNIRIO. No ano de 2018, a Universidade criou a Bolsa de
Apoio a Estudantes em Mobilidade Acadêmica Internacional IBRACOL), como
compromisso junto ao Grupo Coimbrã de Universidade Brasileiras. No ano de 2019
foram contemplados dois estudantes colombianos com a Bolsa BRACOL.

v. Incentivar a mobilidade estudantil(IE 2.8)

a) Nessa IE, destacam-se algumas ações que foram iniciadas no ano de 2019, como a
proposição de novas normativas para a mobilidade acadêmica discente na
UNIRIO e a participação na elaboração de normativas para regulamentar a
mobilidade acadêmica internacionalem nívelde Pós-Graduação, as quais estão
em andamento e seguindo os trâmites acadêmicos administrativos. C)utras oes
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também cabem serdestacadas aqui, taiscomo: aumento do número de estudantes
em mobilidade acadêmica em IES conveniadas no cenário internacional e
aumento do número de estudantes estrangeiros na UNIRIO. Por meio dessas
ações:oportunizou-se adoisdiscentes cla Universidade maior qualificação por meio da
realização da mobilidade internacional; e foi possível receber dois estudantes
estrangeiros na Universidade, o que proporciona maior visibilidade à Instituição no
cenário ante rnacional.

VI Melhorar os indicadores dos Cursos de G raduação (IE 2.10)

a) Para essalniciativa, a principalação realizada foi e m relação a promoverum auxílio aos

Cursos de Graduação na atualização de seu registro acadêmico, visto que o
conhecimento não é estanque. Dentro dessa ação, considerou-se extremamente
importante que os currículos se mantenham atuais e relevantes, executando as
alterações e reformas quando necessário. Pois, mediante demandas do governo e dos
órgãos que regulamentam as atividades profissionais, são criadas diversas di retrizes que
se apresentam de dife re ntes formas e levam à necessidade de revisão curricular. Assim,
além da vigilânciainterna, várias instâncias extrauniversitárias monitoram os currículos.
Com isso, foi alcançada uma atualização dos currículos e projetos pedagógicos de curso
IPPCsl perante as demandas externas de modernização, tais como: PNE, DCNs, entre
outros. Acrescenta-se que tal ação se desenvolve por meio do acompanhamento dos
NDEs na elaboração de reformas e ajustes curriculares. Em 2019, a UNIRIO iniciou um
trabalhode revisão e reforma de ll PPCs de Cursos de formação de professores e dois
Cursos de Bacharelado. Estas atualizações curriculares não foram encerradas em 2019,
tendo em vista a necessária adequação às novas diretrizes, estendendo-se em
continuidade para o ano de 2020.

v/í. Combater a evasão de alunos durante os Cursos de Graduação, com ações inclusivas
que visem diminuir as suas causas (IE 2.11)

a) Nessa IE, foi realizada a ação de indicação de um responsávelpela mobilidade
acadêmica internacionalem cada um dos centros acadêmicos, de talmodo que
se estabelecesse uma corresponsabilidade acadêmica no processo de
internacionalização discente na UNIRIO. Mediante talação, foi possívelter um maior
controle na obtenção dos resultados advindos da Internacionalização discente

bl Como combate à evasão e como ação ínclusiva, em 2019, a UNIRIO destacou a
manutençãode todos os Programas de bolsas voltados à Graduação(oriundas das Pró-
Reitarias de Graduação, Extensão e Assuntos Estudantisjque possibilitam ao discente
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uma renda mínima para continuidade dosestudos. Umadessas modalidades de bolsa é
a Bolsa PROTES (Programa de Tutoria Especiall que tem como objetivo atender aos
estudantes recém-ingressos na Instituição a fim de mitigar deficiências de
conhecimentos básicos e, por consequência, diminuíra retenção e a evasão.

Destacam-se, também, o desenvolvimento dos projetos ligados ao apoio
psícopedagógico e à manutenção do Restaurante Universitário que, em 2019, ofereceu
8.733 refeições(almoço e jantar). As informações apresentadas no item 2.4e os dados
indicados no item 2.5 são exemplos de ações no campo da aderência aos Cursos. Por
fím, as discussões desenvolvidas nos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), que
redundam e m reformulações curriculares, objetivam, sobretudo, a melhoria do ensino
para aderência estudantile a contínua atualização do pe rfildo egresso às necessidades
do mercado.

As bolsas de Extensão e de Iniciação Artístico e Culturalsão também um importante
investimento no desenvolvimento acadêmico dos discentes. Além desse aspecto, outro
a serdestacadoé o maiorengajamento dos alunos nos projetos e, consequentemente,
uma menor evasão. Os bolsistas são estimulados a uma série de práticas e conteúdos
que auxiliam no desenvolvi me nto de outras habilidades fundamentais cada vez exigidas
pelo mundo de trabalho.

OE 3. Estender à sociedade os benefícios da criação cultural, artística,
científica e tecnológica

Esse OE apresenta duas importantes IEs, que deram maiorvisibilidade às ações da UNIRIO,
assim como, procuraram ampliar os canais de comunicação com a sociedade, incluindo
díferentesformas de expressão e as possibilidades derivadas das mídias sociais. Nesse sentido,
destacam-se o uso mais intensivo das formas eletrânicas e digitais, e a diminuição do uso
massivo de materialimpresso em papel, possibilitando maiorcirculação da informação e menor
impacto a mbie ntal.

Dar visibilidade às ações da U niversidade (IE 3.1)

a) Duas ações favoreceram a divulgação de informações sobre o conhecimento produzido
na Universidade, tanto para a comunidade interna como para o público em geral:
publicação do informativo eletrõnico fm Foco; e destaques aos principais
conteúdos produzidos e às principais atividades da UNIRIO no site institucional.
Isso por meio de formatos mais voltados ao público em geral, que incluem linguagem
jornalística, maior apelo visuale de mais fácilentendimento. Assim, foi possívelnão
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somente dar maior visibilidade às ações desenvolvidas na Universidade, como ter
retorno dos envios por e-mail para a comunidade interna, e via re/Cases para a
l mp re nsa .

b) Ainda noâmbito dessa IE, vale destacara ação de Coordenação da agenda cultural,
relacionada à forte vocação na área culturale artística da UNIRIO. Nesse sentido, é
necessário um esforço coordenado no sentido de divulgar o que é produzido e atrair a
sociedade para conhecer essa produção. Em 2019, algumas iniciativas foram tomadas
neste sentido, tais como: organização de exposições na Biblioteca Central, atividades
culturais realizadas durante a Semana de IntegraçãoAcadêmica ISIA) e criação nas redes
sociais(Facebook,Instagram e YouTube) dos perfis da Cultura.Proexc e Proexc.Unido.

Os principais resultados são as três exposições realizadas no segundo semestre de
2019, que atingiram um público totalde 565 pessoas, com 25 apresentações culturais
durante a realizaçãoda SIA, a atuação nas redes sociais teve início no finaldaquele ano,
e o número mais expressivo foi o perfilda Cultura no facebook com um totalde 1.095
seguidores.

c) Outra ação destacada para além do PDldeu-se com a Ampliação da atuação nas

redes sociais, com a criação do pera! no Instagram e mais interação via Twitter.
As mídias sociais são, atualmente, importantes plataformas de comunicação com
diferentes públicos, o que amplia o alcance das informações produzidas e divulgadas
pela Coordenadoria de Comunicação Social(COMSO). Além disso, a interação com o
público promove de forma positiva a imagem da Instituição. O perfil da UNIRIO no
Twitter obteve um aumento de cerca de 30% no número de seguidores, passando de
4.648 no início do ano para 6.036 seguidores ao finalde 2019. No 1nstagram, o perfil
chegou rapidamente a mais de 2.000 seguidores.

d) finalmente, no que díz respeito à prestação de contas à sociedade e às políticas de
transparência, ressaltam-se três ações: publicação e divulgação do Relatório de
Gestão Anual pela Diretoria de Avaliação e Informações Institucionais, em
atenção às recomendaçõesdo TCU: o qualserve como uminstrumento de prestação de
contas da Instituição Federal de Ensino Superior jIFESI e permite evidenciar os
resultados alcançados a cada exercício pela Universidade; publicação e divulgação do

Plano de Gestão da Reitoria para o período de 2019-2023, sob coordenação dos
professores Ricardo Salva Cardoso e Benedito Fonseca e Souza Adeodato, Reitore Vice -
Reitor, respectivamente; a divulgação desse Plano permite à comunidade acadêmica a
visibilidade das propostas da Reitoria para gestão da Universidade; publicação do

Plano de DadosAbertos, que permite divulgar as ações e estratégias organizacionais



que norteiam as atividades de implementação e promoção da abertura de dados
institucionais, seguindo as determinações do Governo Federal.

íí. Criar fóruns de discussão entre a Universidade, a comunidade universitária e a sociedade
Visibilidade às ações da Universidade (IE 3.2)

a) Nessa Iniciativa, ressalta-se a ação para a criação de exposição para divulgação de

ações culturais de extensão. Uma das formas de prestar informações sobre os
projetos de pesquisa e dar conhecimento à sociedade sobre os acervos que estão
disponíveis para consulta na Universidade é o Programa de Exposições da Biblioteca
Central. Por intermédio desse Programa são realizadas exposições consideradas
tradicionais na unidade e na comunidade de entorno da UNIRIO. No ano de 2019.
destacam-se três exposições em parcerias:(1) Representações da 2' Guerra Mundialna
UNIRIO, parceria com o PPGENFBIO/Lacuiden; l2) Sementes da Esperança: visões de
sustentabilidade, passos rumo às mudanças, em parceria com a organização BSGl; e(3)
Egíto: a antiguidade com olhares de modernidade, em parceria com a Startup Nabuco
Incorporation, de alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e o
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federaldo Rio de Janeiro (UFRJ). Estas três
exposições geraram palestras, visitas de escolas e visitas de nossa comunidade,
chegando a mais de 600 visitantes externos. O Programa de Exposições uma das
atividades que mais movimenta o voluntariado na equipe da Biblioteca e alunos.
Naquele ano, a UNIRIO contou com uma parceria com a Coordenação de Cultura, que
ajudou enormemente a universidadena execuçãoda atividade de divulgação. Com isso,
a Instituição recebeu mais de 600 visitantes específicos para as exposições e cerca de
500 visitantes em atividade cruzada com a Biblioteca infantojuvenil.

OE 4. Garantir a transparência organizacional
As iníciativasdesenvolvidas neste OEe que são apresentadasa seguirestão, em sua maioria,

relacionadas às políticas de acesso à i nformação e aos projetos de transparência organizacional,
abarcando a Lei ng 12.527/2011 e o Decreto n.9 9,094, de 17 de julho de 2017.

Desenvolver ações de Transparência Organizacionale de estímulo ao Controle Social(IE 4.2)

a) Em relaçãoa essaIE, foi realizada aação visandoao cumprimento dasdeterminações
do Governo Federal para Transe,arência de Informação. Com base nisso, a
Comissão Permanentede Transparência Organizacional(CPTO) elaborou e divulgou um
relatório anual, com todas as ações desenvolvidas no âmbito do Projeto de universidade
pública, gratuita, i nclusiva e transparente. .fçf7/t? ,
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Promover a transparência das informações institucionais para a sociedade. (IE 4.3)

Conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei n9 12.527, de 18 de novembro de 20ill,
regulamentada pelos Decretos n9 7.724, de 16 de maio de2012, e 9.690 de 23 de janeiro de

2019, a divulgação, independentemente de requerimento, de informações produzidas
institucionalmente, de dados e metas alcançadas é obrigatória para todas as IFES. Nesse

sentido, a adoção das ferramentas on-/fne e demais recursos tecnológicos foi
fundamental na consolidação dos dados e sua respectiva disponibilização para consulta
pública .

Dessa forma, algumas ações foram concretizadas com sucesso no ano de 2019, tais
como:

ja) atualização de dados orçamentários sobre os auxílios, bolsas e serviços
direcionados aos discentes no âmbito da Assistência Estudantil;

jbjdisponibilização de todos os Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria
Interna(RAINT), a partirdo exercíciode 2014, no site da Auditorialnterna(AUDIN);

lc) atualízação mensalda página institucionalde acesso à informação;

Idjelaboração e disponibilização da Carta de Serviço ao Cidadão, instituída pelo
Decreto n.9 9.094, de 17 dejulhode 2017, com a finalidadede simplificaroacesso de
todos os usuários diretos e demais interessados às informações sobre os serviços
prestados pela Universidade em suas Unidades, bem como, seus compromissos e
padrões de qualidade. A partir da obrigatoriedade legal, a Carta de Serviços ao
Cidadãoé um instrumento de transparênciaorganizacionale de acesso à informação
institucional, em consonância com o Estatuto e o Regimento Geralda Universidade;

e) disponibilização de ates normativos e atas das atividades on-//ne em
obediência à legislação que trata da gestão de documentos;

fl consolidação dos s/tes como veículos de informação com a divulgação dos
editais e normatizações internas.

111 Construir políticas e práticas para comunicação organizacional. (IE 4.4)

a) A criação de política de comunicação institucional é uma das principais ações, a
serem desenvolvidas pela COMSO, voltadas à transparência organizacional. O setor
ainda não instituiu a Política de Comunicaçãolnstitucional, masaolongo do ano de 2019
houve discussões sobre o tema, pesquisa acerca dos instrumentosjá criados poroutras
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IFES e o i nícioda construção de uma proposta a ser desenvolvida. No primeiro semestre
de 2019, a equipe responsávelesteve envolvida com um projeto robusto - a publicação
UNIRIO em Retrospectiva -, que demandou a dedicação de todos os seus membros,
além da organização das ações de comemoração dos 40 anos da Universidade e da
posse da nova Gestão, que se somaram à rotina usualda Coordenadoria.

b) Porfim, outra ação não prevista, mas realizada, foi a reformulação da página inicial

do site da UNIRIA, pensada com o objetivo de permitir maior usabilidade na
navegação e mais facilidade no acesso aos conteúdos, ampliando a visibilidade das
informações mantidas no portal da Instituição. Com isso, ocorreu a melhoria na
percepção sobre o aspecto visuale na navegação do site. Segundo pesquisa de opinião
realizada após a reformulação, que contou com 86 respondentes, 61,6% atribuíram
notas entre 8 e 10 para a harmonia visualdo site, e 60,5% atribuíram notas entre 8 e IO
para a usabilidade e organização das informações.

OE 5. Garantir o desenvolvimento de pesquisas de base e aplicadas,
especialmente as vinculadas aos Programas de Pós-Graduação str/cto
senso

/. Melhorar os Indicadores de Pós-Graduação e Pesquisa. (IE 5.4)

Dentro dessa IE, duas ações tiveram grande incremento, acompanhando o
desenvolvimento da política de inovação estabelecida recentemente na UNIRIO.

a) O estímulo à produção qualificada com vistas à publicação em periódicos
qualificados. Refere-se ao monitoramento de alternativas que possibilitem melhorar
os conceitos dos Programas de Pós-Graduação e as condições necessárias ao
desenvolvimentode Projetos de Pesquisa. Para isso, houve um aumento da quantidade
de editais de fomento - quatro ern 2019 -, além do aumento da quantidade de
pesquisadores bolsistas de produtividade doCNPq e semelhantes da FAPERJ. Com isso,
a UNIRIO possui atualmente 35 bolsistas Produtividade CNPq, o que representa um
aumento de 10% em relação ao ano anterior, tendo sido o Programa Apoio à Pesquisa
IPPlnst e PPQ-UNIRIOjfundamentalnesse processo.

b) Quanto ao estímulo ao desenvolvimento de produtos passíveis de proteção
intelectual, buscou-se alcançar uma melhoria do posicionamento da Universidade no
ranking de inovação das instituições federais, com o lançamento de editais de estímulo
a projetos inovadores por meio do Programa Inova.
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OE 6. Manterintercâmbio com entidades públicas, privadas, organizações
e movimentos sociais.

As duas grandesiniciativas abarcadas poreste OEdizem respeito aos fomentos de parcerias,
acordos, assim como, convênios com diferentesinstituições nacionais e estrangeiras, a fim de
subsidiar as atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão da UNIRIO, aumentar e
fortalecer suas relações com outros países.

f. Fomentar parcerias, acordos e convênios a fim de subsidiar as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação. (IE 6.1)

a) Manutenção e estabelecimento de novos acordos de cooperação internacional
visando estimular o diálogo acadêmico no ensino, pesquisa e extensão - por
meio de talação, alcançou-se a ampliação do quantitativo de acordos acadêmicos no
âmbito das Relações Internacionais.

No âmbito da interação entre profissionais, a Coordenadoria de Relações
Internacionais(CRljapoiou a integração de pesquisadores estrangeiros nos Grupos de
Pesquisa Institucionais nas diversas áreas do conhecimento.

Quanto ao relacionamento com outras universidades, a UNIRIO mantém parceria em
vários países, como mostra a tabela abaixo:

Tabela 2 -- U niversidades parceiras

Fonte: CRI, 2020

④

País Quant.
AI e ma nha 5

Argentina 5

Austrá l ia  
ustria l

Bolívia 2
Canadá l
Chile l
Colâmbla 11
Cuja 3

Espanha 17

Estados Unidos l
trança 4
H ola nd a l
ltália 4

Moça mbique l
léxico 2
Polânla l
Portugal 15
Suécia l
Uruguai l

Total 68



/i Fomentar a política de internacionalização, fortalecendo as parcerias existentes com
excelência acadêmica, assim como as relações com a África e a América do Sul. (IE 6.2)

Dentro dessa IE, destacam-se as seguintes ações ao longo do ano de 2019

a) Apoio às açõesda Rede Marca na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto(EEAP)
- tal ação busca o atendimento às necessidades de ampliação de experiências
acadêmicas no âmbito internacionalpara nossos estudantes da Escola de Enfermagem

e obteve no ano de 20].9 um excelente fluxo de estudantes nacionais e estrangeiros
participantes do Programa.

b) Manutenção da participação no Grupo Coimbrã de Universidades Brasileiras
(GCUB) -- com a finalidade de ampliar as possibilidades de Internacionalização da
UNIRIO, esta ação resultou em convênios e acordos com universidades participantes
do GCUB

c) Manutenção da coordenaçãoda UNIRIO no Grupo Tordesillas no Brasil- ação
realizada envolvendo Programas com instituições brasileiras, portuguesas e
espanh olas .

O Programa de Mobilidade Acadêmica Regionalem Cursos Acreditados -
MARCA -- Mobilidade Outfoi desenvolvido e implementado pelo Setor Educacional
do Mercosul, com a finalidade de atender a duas prioridades do planejamento
estratégico da CRl: a melhoria da qualidade acadêmica, por meio de sistemas de
avaliação e acreditação, e a mobilidadede estudantes, docentes e pesq uisadores entre
instituições e países.

No ano de 2019, dentro do Programa de Bolsas Ibera-Americanas para
Estudantes de Graduação Santander Universidades, foram selecionados quatro
estudantes das áreas da Administração Pública, Ciências Sociais, Direto e Música, com
bolsa no valor de 3 mil euros, financiadas pelo Banco Santander para realizar
mobilidade acadêmica em renomadas universidades do cenário internacional.

OE 7. Promover melhorias na estrutura organizacional

Em relação a esse OE, a UNIRIO compreende que a promoção da melhoria organizacional
passa por diferentes aspectos, tanto pelas normatizações e regulamentações internas, que
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orientam a conformidade da estrutura da organização, pelas ações empreendidas entre os
dife rentes setores.

Í. Revisar os marcos regulatórios da U niversidade (IE 7.1)

a) Nessa IE, ressaltam-se as ações de Atualização de Regulamentos das Unidades
Organizacionais, visto que os Regulamentos e Regimentos dessas Unidades são
importantes por vergarem sobre sua organização, forma de funcionamento e
estrutura. Assim, foram conduzidos, aolongo do ano de 2019, processos de elaboração
e atualização desses documentos. Com isso, foi desenvolvido um modelo de
Regimentolnterno para todasas Unidades, incluindoo acompanhamento da criação e
atualização dos Regimentos pertencentes a quatro Unidades Organizacionais da
Universidade, sendo elas: DTIC, COPIADI, PROPLAN e CRI.

/i Implementar ações voltadas para melhorias organizacionais (IE 7.3)

No âmbito dessa IE, cinco ações objetivaram a melhoria organizacional

a) Revisão da estrutura organizacional para propor mudanças necessárias ao
melhor funcionamento da organização. Tal ação, tendo como base a
disponibilidade de funções comissionadas, permite a expansão da Universidade com
vistas ao desenvolvimento pleno de suas ações e identificação dos gargalos que
dificultam sua atuação. Nesse sentido, as seguintes reordenações e ajustes foram
efetuados: (1) Subordinação e ajuste de nomenclatura da Coordenadoria de
Engenharia; (21 Estrutura DTIC; l31 Denominação da CRl; (41 Criação do Escritório
Institucional de Projetos; e l5) Criação do cargo de Procurador Institucional da
Universidade, conforme Portaria a ng 396/2019.

Ainda nessa ação, foram cadastrados, na estrutura do SIE, 64 laboratórios e
núcleos de ensino, pesquisa, extensão e multidimensionais, atendendo à Resolução
UNIRIO n9 4783/2017. Também foi realizado um estudo da estrutura com base o
Decreto ng 9.725/2019, que extinguiu Funções Gratificadas - FG-4 a FG-9 das IFES, em
atenção à demanda da Defensoria Pública da União. Assim como, estabeleceu -se que,
quinzenalmente, a estrutura da Universidade seria atualizada conforme Resoluções e
Portarias publicadas no seu Boletim(sendo igualmente atualizados a estrutura interna
da Instituição no SIE e os respectivos novos organogramas na página eletrânica da
COPIADI). Além disso, foi revisada a estrutura da UNIRIO no SIORG, de acordo com o
novo Estatuto e as funções comissionadas existentes na Universidade -tratando-se de
uma ação associada a um projeto de Universidade pública, laica, plural, atualizada,
gratuita, inclusiva e transparente.
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bjPublicação e divulgação do PDI e (c) Avaliação do alcance das metas do PDI,
com sua respectiva publicização. Trata-se aqui da segunda e da terceira ações em
conjunto, pois ambas se referem ao PDI. Este é o principal documento de

planejamento estratégico da Unive rsidade e norteia todas as atívidades da i nstituição,
a partir de seu Mapa Estratégico. Baseado em 14 objetivos, possui ações propostas
por 22 macrounidades, sendo realizadas anualmente revisões das ações e metas
propostas, bem como o monitoramento do ano anterior. No ano de 2019, houve a
publicação da versão revisada do PDlreferente ao período 2017-2021.

Ainda em relaçãoa essas ações, cabe ressaltarque a análise do alcance das metas

do PDlpossibilita a identificação de pontos fortes e fracos da Gestão, por grupos de
Unidades Organizacionais e, consequentemente, reorganização de suas ações, com
isso, é possívelelaborar um relatório consistente de monitoramento. Além disso, a
divulgação do alcance das metas do PDlpode e deve orientar ações estratégicas dos
gestores. Para tanto, a UNIRIO disponibiliza os resultados e demais informações
referentes a todas as ações que tiveram como foco o PDI na página eletrânica da
COPIADI/PROPLAN( e desenvolvímento-
i11$!i! ucional) .

d) Publicação e divulgação do Plano de Dados Abertos (PDA). Esta constitui a
quarta ação direcíonada à melhoria organizacional. Mediante o PDA, a Universidade
apresenta à sociedade anualmente um lote de indicadores que demonstra o
crescimento e desenvolvimento da Instituição. Em 2019, foi realizada a publicação e
divulgação do BlêOa.de..Dêde$.:âbeüQâ.2Q19=2Q21, disponívelno site da PROPIAN.

í#. Promover, junto aos Órgãos do Governo federal, a fundamentação e argumentações
técnicas para ampliação dos cargos comissionados. (IE 7.5)

al Essa IE teve seu foco voltado, no ano de 2019, principalmente para a ação de realizar o

levantamento dos cargos comissionados atuais e sua distribuição. Com a
atualização da estrutura da UNIRIO, foi possívellevantar os cargos comíssionados
existentes, ocupados e vagos, para melhor distribuição na sua estrutura. Isso permitiu
observar o emprego dos cargos por Unidade Organizacionale propor reestruturações
que atendessem aos objetivos estratégicos do PDI, para expansão ou otimização da
Unive rsidade, como a divulgação de Unidades Organizacionais sem função comissionada
vinculada e proposição de reestruturação, de acordo com a conveniência para o
planejamento estratégico dalnstituição. Também foi realizado um estudo da estrutura
em obediência ao Decreto nQ 9.725/2019, que extinguiu as FGs FG-4 a FG-9 das IFES, o
que totalizou em 110 funções extintas na UNIRIO, interferindo em unidades de
diferentes níveis hierárquicos.
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OE 8. Promover melhorias no processo organizacional

Esse OE, que visa à promoção de melhorias no processo organizacional, encontra-se
estreitamente ligado ao OE anterior(Promoção de melhorias na estrutura organizacional), tendo
sido destacados aqui cinco IEs: (1) aperfeiçoar a gestão do processo orçamentário; (21
aperfeiçoar os processos arquivísticos;(3japerfeiçoar a gestão dos processos administrativos;
j4jape rfeiçoaro processo de avaliação institucional; e(5jconsolidaraim plantação de comitês e
comissões similares de âmbito institucional, previstos na legislação vigente para órgãos da
Administração Pública Federal.

1. Aperfeiçoar a gestão do processo orçamentário. (IE 8.1)

a) Para essaIE foi iniciada a ação de Implementação do módulo de Orçamento no

Sistema de Informações para o Ensino, a fim de concentrar as informações
orçamentárias da Universidade no sistema acadêmico, possi bilitando a orientação de
ações mais assertivas de planejamento e administração financeira. No ano de 2019,
foram iniciados os estudos para a implementação, identificando as informações
pertinentes para inserção dos dados, porém a consecução da ação foi interrompida,
devido à suspensão do contrato com a empresa que atuava com o suporte do SIE
para a implementação de novos módulos.

Aperfeiçoar os processos arquivísticos. (IE 8.3)

Nessa Iniciativa, as seguintes ações foram adotadas

al Supervisão das atividades de gestão de documentos. Tal ação torna-se
relevante devido à compreensão da importância dos documentos e do papelque eles
desempenham dentro da Instituição, o que garante uma melhor gestão dos
processos porparte dos servidores. Por meio dessa ação dessa ação, a Universidade
conseguiu alcançar uma gestão de documentos eficiente

b) Organização da massa documentalacumulada. Essa ação permitiu avaliar a
urgência e condições do acervo acumulado. Por meio dela, o Arquivo Central
empreendeu uma avaliação das condições do acervo acumulado, chegando à
organização de 95% desse contingente

c) Aperfeiçoamento dos servidores nos procedimentos de gestão de
documentos eletrõnicos. Nesse sentido, foi possívelalcançar uma maior dinâmica
nos trâmites, um maior nível de atualídade, utilizando um baixo investimento
financeiro. Talação resultou na formação de uma equipe do Arquivo Centralcom
sólido conhecimento sobre gestão de documentos eletrânicos.

@
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/#. Aperfeiçoar a gestão dos processos administrativos. (IE 8.5)

O aperfeiçoamento da gestão dos processos administrativos é um fator importante para
a política e ações de governança em diferentes aspe ctos. Nessa IE, destaca-se a elaboração
de documentos cujas construções implicam avaliação, organização e sistematização de
procedimentos, bem como, o mapeamento de processos, com vistas à melhoria das
práticas, à economia e à sustentabilidade. Nesse sentido, há um conjunto de ações
pn ncipals:

al Registro e mapeamento dos processos executados pela AUDIN . A atividade
de Auditoria Interna governamental está submetida constantemente a
atualizações normativas e de procedimentos, razão pela qualse faze m necessárias
a revisão e a atualização dos processos internos e procedimentos adotados pela
Unidade na consecução de sua missão institucional. Assim, com esta ação na
AUDIN, foi desenvolvida uma rotinaque permite a finalização de recomendações
via assunção de risco pela Gestão, a elaboração de planilha de acompanhamento

do atendimento das recomendações da AUDIN para facilitação da quantificação
dos benefícios decorrentes e a criação de rotina visando elencar os principais
motivos para cancelamento/ finalização das recomendações AUDIN .

b) Acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento do Plano

Diretor de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação
(PDGTIC). Para esta ação, foi elaborado, em 2019, o Relatório Anual das
atívidades associadas ao PDGTIC, que é importante para o aperfeiçoamento da
governança de Tecnologia de Informação e Comunicação da UNIRIO e para o
acompanhamento dos projetos e atividades que envolvem o planejamento
estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação(TIC).

c) Elaboração do Plano de Integridade da UNIRIO. Talação se fundamenta em
princípios, valores e padrões normativos do setor público e adota uma abordagem
baseada em riscos, de acordo a Política de Gestão de Riscos. Com a sua adoção, a
UNIRIO obteve a versão do Plano de Integridade prevista para 2019 de forma
antecipada, tendo sido aprovada pela Resolução ng 5.090, de 12 de dezembro de
2018

d) Controle de gastos com o consumo de: energia elétrica, gás canalizado,
água e esgoto. Com esta ação, observou-se que pequenas estratégias tiveram
forte impacto Os resultados alcançados incluíram o estabelecimento de algumas
rotinas, adotadas pela PrÓ-Reitoria de Administração (PROAD), quanto ao
consumo de Energia Elétrica e da Água na Universidade, conforme apresentado
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no Apêndice 3 - Rotinas adotadas pela PROAD relativas ao consumo de energia
elétrica e de água.

e) Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações. Para
essa ação, houve uma preocupação com a aquisição de bens/produtos que
colaboram para o menor consumo de energia elétrica e/ou água - por exemplo,
lâmpadas sem a necessidade de reatores -, respeitando-se os determinantes
legais. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levam à economia da manutenção, à
redução do consumo de energia e à utilização de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental. Assim, por meio dessa ação, nos termos de
referência, é verificada a existência de certificação ambiental por parte das
empresas participantes e produtoras, também é feita a aquisição de
bens/produtos reciclados, além disso, a UNIRIO passou a dar preferência pela
aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou
reabasteci mento Irefile/ou recarga).

Aprimoramento da execução financeira da Universidade. Por meio dessa
ação, foram operacionalizados: o controle dos valores recebidos, oriundos de
Fonte do Tesouro, Receita Própria, Convênios e outros; a emissão das ordens
bancárias relativas aos pagamentos das despesas; a realização de todo o serviço
bancário, conciliação bancária e de todas as contas existentes; a organização do
movimento diário de caixa e fornecimento à Gerência de Controle Contábile
Financei ro(GCCFjdos elementos necessários à Escrituração; o e nvio diário à GCCF

de todos os documentos emitidos para serem anexados à "conformidade diária";
o controle da receita arrecadada, por meio de Guia de Recolhimento da União
IGRU); o acompanhamento e elaboração de demonstrativos da receita
arrecadada; e a operacionalização das transações de câmbio perante as
instituições bancárias.

fv. Aperfeiçoar o processo de avaliação institucional(IE 8.6)

Nessa IE, as ações que se destacam são

ajlmplantação de Auditorias Baseadas em Risco (ABR). A realização de ações
de auditorias baseadas em riscos configura atividade precípua da Unidade de
auditoria interna, bem como o monitoramento do atendimento das

recomendações expedidas nos relatórios da Unidade e demais órgãos de controle
internoe externo. Noexercíciode 2019, foram realizadas cinco, das oito ações de
auditoria planejadas para o exercício. Realizou-se o monitoramento das



recomendações expedidas pela AUDIN, por meio de plano de providências
permanentes enviados aos gestores através de processo administrativo próprio,
bem como foi promovido o acompanhamento do atendimento das
recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União ICGU) e
determinações do Tribunalde Contas da União(TCU), mediante a elaboração do
Relatório Ge rencialde Monitoramento e acesso e acompanhame nto dos sistemas

informatizados, além das comunicações internas com os gestores. Os principais
resultados alcançados e a situação das recomendações expedidas foram
apresentados no RAINT 2019, publicado no site da AUDIN.

b) Acompanhamento das c⑩missões de avaliação nas avaliações de Curso e
da Universidade. Nesta ação, foi realizado o acompanhamento das avaliações /n
/oco de Cursos, sempre que convocado pelas Comissões de Avaliadores para
Renovação de Reconhecimento do Curso doINEP, com os membros disponíveis
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) (mínimo de dois membros) para
saneamento de dúvidas da equipe visitante e em atendimento à forma legal.

c) Facilítação de informações entre a Comissão Própria de Avaliação(CPA) e
a Instituição. A participação dos setores que compõem a Administração maior
da UNIRIO na composição da autoavaliação institucional é de extrema
importância, visto que o resultado da autoavaliação é útil para as áreas
administrativa e acadêmica em suas decisões. Com a adição dessa ação, o
resultado da autoavaliação pode ser mais be m aproveitado pela Instituição, se ndo
utilizado não somente para fins de atendimentos regulatórios. Com base nisso,
foram realizadas reuniões pela Coordenação da CPA com os responsáveis pelos
setores Gabinete da Reitoria, DAINF/PROPLAN, DTIC/PROPIAN, Procuradora
Educacional Institucional IPI), DDA/PROAD e PROGRAD, além das reuniões
ordinárias da CPA (todas registradas em ata e disponíveis na Secretaria da
Comissão).

djPromoção de avaliação ínstitucíonalpela CPA, de caráter participativo e
emancipatório. A participação dos setores administrativos da UNIRIO, da
comunidade em geral, bem como dos membros que compõem a atualformação
da CPA é primordialpara a realização da Autoavaliaçãolnstitucionalda UNIRIO de
forma participativa e emancipatória. Assim, porintermédio dessa ação, em 2019,
foi conclu ída a Avaliaçãolnstitucionalda Universidade, ano-base 2018, e realizada
a Autoavaliação Institucional da Universidade 2020, ano-base 2019, Ciclo
Avaliativo 2018-2020, cujo relatório, o BAA!..2Q2Q, encontra-se na página
eletrânica da Comissão.
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v. Consolidar a implantação de Comítês e Comissões similares de âmbito institucional,
previstos na legislação vigente para órgãos da Administração Pública Federal(IE 8.7).

No ano de 2019, acompanhou-se o fortalecimento da CPA e a implantação e
consolidação da Comissão Permanente de Transparência Organizacional (CPTO).
Considerando isso, para essa IE em questão, são destacadas as seguintes ações:

al Fortalecimento das ações da Comissão Própria de Avaliação -- CPA. Em
2019, houve a recomposição parcial da CPA, condição a ser superada, dada a
demanda de atuação da Comissão. No aspecto da infraestrutura, houve avanços
no sentidoda adequaçãodoseu espaço físico próprio, com os devidos mobiliários
e equipamentos em perfeito funcionamento, e a disponibilidade de uma
secretária para atender às demandas administrativas da CPA.

b) Fortalecimento das ações Comissão Permanente de Transparência
Organizacional-- CPTO. Essa Comissão é composta por membros de toda a
Universidade, trabalha participativamente e consegue dar transparência às ações
desenvolvidas em cada Unidade Organizacional. Através dessa ação, procedeu -se
a uma mudança do/ayoute a uma atualização permanente da página de acesso à
informação, inclusive com informações relevantes, mas não obrigatórias pela lei,
que estão disponíveis no endereço eletrânico:
http://www.u ni ri o. b r/acessos nformacao .

OE 9. Melhorar condições de estudo e convivência dos alunos de
Graduação, Pós-Graduação e Extensão

Dentro desse OE, destacam-se duas IEs relativas à adequação do espaço físico existente à
realidade institucionale à ampliação do Programa de assistência estudantil.

z. Ampliar o acervo bibliográfico e o programa de manutenção permanente. (IE 9.1)

a) A ação de manutenção das assinaturas de bases.de..dados (Up to Date, Jstor,
Gedweb, Urich's, WebDewey, ABNT, Italiana, Filosofias garantiu, para a
comunidade acadêmica, recursos atualizados de pesquisa. A UNIRIO conseguiu
manter algumas assinaturas apontadas como essenciais e que atendem a vários
Cursos ao mesmo tempo, num percentualda ordem de 70% das assinaturas
previstas.



b) Quanto à manutenção dos Programas de depósito de obras (Capes Artes,
FaperÍ e OMT), a participação nestes Programas garante o recebimento de
publicações atualizadas em várias áreas do conhecimento, em sua maioria de
forma contínua. Nessa ação, obteve-se a continuidade de participação em 33%
dos Programas.

Ampliar programa de assistência estudantil. (IE 9.4)

As ações de assistência estudantilcontam com financiamento via Programa Nacional
de Assistência Estudantil(PNAES), estabelecido pelo Decreto ne 7.234, de 2010, e têm
como foco os estudantes de graduação presencial, exclusivamente. A verba PNAES é
distribuída entre Auxílio-Moradia, Auxílio-Alimentação e Bolsa de Incentivo Acadêmico,
além de financiara Restaurante Universitário. São objetivos do PNAES: democratizar as
condiçõesde permanênciadosjovens na educação superior pública federal; minimizar
os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da
educaçãosuperior; reduziras taxas de retenção e evasão; e contribuir para a promoção
da inclusão socialpela educação.

Além disso, ainda cabe ressaltar que há ações que são financiadas pela própria
UNIRIO. Assim, mesmo sem um financiamento direto do PNAES, em 2019, a
Unive rsidade efetuou a am pliação de se u P rograma de Assistência Estudantilatravés das
seguintes ações, que também contribuíram, indiretamente, para o alcance de objetivos
principais do PNAES:

ajAmpliação dos roteiros do !r311sporte inrercamp/ para atendimento da
demanda. Apesar da ação Transporte não ser financiada pelo PNAES, é uma área

definida nalegislação como ação de assistência estudanti](art. 39, $].Q, do Decreto
ne 7.234/2010 - PNAES). As rotas, em 2019, foram mantidas, dentro do possível.

bjAmpliação dos serviços de Psicologia . A assistência psicológica e a pedagógica
é compreendida como "atenção à saúde" e o apoio psicológico configura um dos
componentes fundame ntaís do bem-estardo discente, impactando na qualidade de
sua inserção no espaço acadêmico. Assim, por meio dessa ação, obteve-se uma
melhoria no atendimentoaos alunos, com oaumento no número de atendimentos

realizados, atualização da metodologia aplicada e redução do tempo de espera.

cjAmpliação da assistênda socjê!. A assistência socialconsiste na seleção de
todos os estudantes que receberão auxílios e bolsas financiados pelo PNAES e no
seu atendimento. Com base nessa ação, houve a chegada de mais um funcionário
para o setor de serviço social e foi possível obter um aumento no número dos
atendimentos re alizados.
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d) Ampliação da alimentação coletiva. O Restaurante Universitário, financiado
com verba PNAES, aumentou o número de discentes atendidos.

e) Ampliação do Apele...Bedagéglçe. Com essa ação, foram alcançados um
aumento no número dos atendimentos, a atualização da metodologia de
atendimento ao alunoeoestabelecimento de um canalque atuou na interface com
Escolas e Cursos.

OE 11. Fomentar política de qualificação e capacitação de servidores,
docentes e técnicos-administrativos

Quanto a este OE, foram destacadas três Iniciativas: consolidar Programas de capacitação
permanente para servidores; consolidar Programas de qualificação pe rmanente para se rvidores;

e promover Planos de qualificação de servidores. Tais IEs seguem apresentadas em conjunto.

j. Consolidar Programas de capacitação permanente para servidores (IE ll.l)

al No ano de 2019, a capacitação de servidores foi realizada de acordo com o
Decreto n9 9.991/2019, que trata sobre a Política de Desenvolvimento de Pessoas
na Administração Pública Federaldireta, autárquica e fundacional, com o objetivo
de promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências
necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da
Administração Pública Federal. Assim, diante da IE inerente a talquestão, no
âmbito da consolidaçãode Programasde capacitação permanente de servidores, a
UNIRIO obteve, em 2019, 33 professores do Magistério Superior qualificados com
doutorado ou pós doutorado e 14 técnicos-administrativos qualificados com
mestrado ou doutorado.

b) Ainda dentro dessa IE, a ampliação da oferta de oficinas e cursos de
capacitação permanente para docentes, em parceria com a Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas (PROGEPE), visando à oferta de melhores serviços e

metodologias para a elaboração das atividades, resultou em 119 servidores que
participaram de cursos de capacitação realizados dentro da Instituição com base
nas necessidades identificadas pela Unidade



li Consolidar Programas de qualificação permanente para servidores

a) Quanto ao fomento à qualificação e capacitação de servidores técnicos-
administrativos, existem, na UNIRIO, dois grandes Programas de incentivo à
qualificação dos servidores: o Programa de Incentivo à Qualificação (PRIQ) e o
Programa de Capacitação em Idioma Estrangeiro (PRIC-IE). Em 2019, foram
qualificados 72 servidores no PRIQ e 44 servidores no PRIC-IE. O valor total
destinado a esses Programas foi de R$ 433.899,42, sendo R$ 321.908,52 para o
PRiQ e R$ 11]..990,90 para o PRIC-IE.

OE 12. Assegurar a execução dos projetos de otimização da infraestrutura
fís ica .

Esse OE torna-se uma meta fulcralpara atingimento de outras que procuram concretizar o
trabalho institucional. Com isso, em 2019, destacam-se as ações concretas no campo da
infraestrutura física e de tecnologia dainformação e co municação que garanti ram uma melhoria
na Graduação.

Quanto a esse OEforam destacadas cinco iniciativas:(1) implantarlaboratórios temáticos de
ensino, pesquisa, extensão e inovação;(2) adequaro espaço físico existente à nova realidade
institucional, garantindo a sua devida manutenção preventiva e a sustentabilidade ambiental;
l3) ampliar o espaço físico para atender às demandas do crescimento acadêmico;(4jdotar os
espaços físicos de mobiliário e outros materiais permanentes adequados à sua destinação; e(5)
adequara frota de veículos oficiais para atenderà nova realidade institucional.

i.Implantar laboratórios temáticos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. (IE 12.1)

Dentro dessa Iniciativa, a principalação foi o Incentivo à criação de laboratórios de
ensino de Graduação, visto que o aproveitamento do ensino baseado e m prática e obse rva①o

representa um fatorde grande importância para o aprendizado. Assim, a partirda Resolução ng
4.783/2017 jque dispõe sobre a criação, monitoramento e acompanhamento de Laboratórios e
de Núcleos de Ensino, Pesquisa, Extensãoe Cultura e Multidimensionalnoâmbito da UNIRIO), a
UNIRIO pensou uma política para regulamentar os laboratórios, tendo como foco os que
incluem atividades de ensino, que resultou em 271aboratórios de ensino regulamentados.



/i Adequar o espaço físico existente à nova realidade institucional, garantindo a sua
devida manutenção preventiva e a sustentabilidade ambiental. (IE 12.2)

Para talIE, destacam-se as seguintes ações:(a) Adequação dos espaços e equipamentos
para garantir acessibilidade;(b) Manutenção da contratação de empresa especializada
em manutenção predial para melhorar as condições das instalações físicas; e (cl
Manutenção preventiva de equipamentoslaboratoriais e administ rativos, por meio de
contrato a ser firmado com empresas especializadas, buscando evitar/minimizar
interrupções de ações acadêmicas e administrativas. Nesse sentido, mantiveram-se as
ações de manutenção dos prédios, considerando, para isso, que a Universidade possui contrato
com e mpresaque realizam manutenção de todas as Unidades com relação a estrutura física das
instalações, desdea parte elétrica até alvenaria e pintura, mantendo as estruturas devidamente
adequadas e com baixo nívelde risco de acidentes.

í/í. Ampliar o espaço físico para atender às demandas do crescimento acadêmico (IE 12.5)

Nessa IE, ressalta-se a ação de Monítoramento da construção do Prédio Anexo do
Centro de Ciências Humanas(CCH), onde foi dada continuidade ao projeto de finalizaçãodas
obras do novo Prédiodo CCH, cuja conclusão causará um i mpacto extremamente positivo tanto
na questão da ampliação do espaço físico quanto do desenvolvimento das atividades
acadêmicas e de ensino e pesquisa.

/v. Dotar os espaços físicos de mobiliário e outros materiais permanentes adequados à sua
destinação (IE 12.6)

a) Embora não constando do PDI, a ação Implantar serviço de outsourcing de
impressão vai além da meta de infraestrutura física, e impacta positivamente a
estrutura de serviços e trabalho na Instituição. A implantação do serviço de oufsot/rc/ng
de impressão possibilitou a redução do custo de impressão na Universidade, além de
garantir uma produtividade de nívelmais elevado e a qualidade das apresentações dos
impressos. O serviço permitiu também agestão nos processos de impressão da UNIRIO,
pois somente usuários de grupos específicos podem utilizar talserviço, o qualmerece
destaque uma vez que gerou, em consequência, o cancelamento de gastos com a
aquisição de insumos para impressoras e reparos dos equipamentos.

v. Adequar a frota de veículos oficiais para ai:ender à nova realidade institucional. (IE 12.7)

NessaIE, foram executadas as seguintes ações:(al contrato com empresa especializada
em manutenção preventiva e corretiva dos veículos integrantes da frota da UNIRIO; e
jbl contratação de Empresa Especializada em Sistema de Transporte de Servidores
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Públicos por meio de agencíamento de táxis. Ambas as ações foram realizadas no ano de
2019, por meio da manutenção dos contratos que a UNIRIO possui com as empresas que
executam os respectivos serviços.

OE 13. Assegurar o desenvolvimento de soluções de Tecnologia de
Informação e Comunicação

f. Adequar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação à nova realidade
institucional. (IE 13.2)

Foram pontuadas duas principais ações nestaIE:(1) Atualização tecnológica das estações
de trabalhos; e (2) Atualização tecnológica do Data Center.

a) A atualização tecnológica das estações de trabalho não só possibilita um melhor
desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas como também, devido
aos novos hardwares e se/teares, pode garantir uma melhor segurança para a
informação. Com base nisso, foram substituídos/distribuídos 100 novos equipamentos
para diversasáreas da UNIRIA. Esse número não corresponde ao percentualplanejado
no PDI(20%), mas apresenta um percentualde impacto correspondente a 10% do total
da meta planejada.

b) Também foi efetuada a atualização tecnológica do Data Center, que visa à aquisição
de equipamentos de tecnologia atual que possibilitam uma maior performance dos
sistemas implantados, bem como, uma maior capacidade de administração de usuários
da i nformação e guarda de dados. Além disso, talatualização possibilita a i mplantação
de camadas de segurança da informação mais elevadas, a fim de preservar os dados e
acervos hospedados na UNIRIO. Esse projeto também contempla a implantação de um
site de contingenciamento na Universidade. Através dessa ação, foram adquiridos
equipamentos Storages, pa ra implantação do se rviço de recupe ração de desastres e alta
disponibilidade, tendo sido essa meta alcançada em sua totalidade.



5.1.2 Causas/impedimentos para o alcance dos
objetivos

As principais dificuldades observadas no período de abrangência deste Relatório não são
novidade, nem para a Instituição nem para a sociedade: carência de recursos financeiros e de
pessoal.

A Universidade depende majoritariamente de recursos do Tesouro Nacional, com uma
capacidade muito reduzida de captação própria. Além do orçamento anual, também são
disponibilizados Programas de fomento de agências externas e verbas específicas para algumas
áreas. Em 2019, houve contingenciamento de recursos e descontinuidade de importantes
Programas de fomento. Por exemplo, em relação à Educação a Distância, a dificuldade de
lançamento de editais porparte dasagências financiadoras foi um elemento impeditivo para o
alcance de suas metas no ano de 2019.

Essa situaçãoimpacta di retamente na distribuição e i mplementação do orçamento i nterno;
trazendo a necessidade de remanejamento dos recursos.

No tocante a pessoal, em 2019, além de não terem sido supridos pelo Governo federados
cargos para as Unidades Organizacionais criadas sem vinculação de funções comissionadas,
foram excluídas 110 funções gratificadas (FGs). Isso desestruturou várias dessas Unidades,
comprometendo o planejamento estratégico e atividades de rotina de forma geral.

Somando-se à falta de recursos com o déficit de pessoal, ocorre uma situação de
instabilidade no planejamento e nos fluxos das ações mais diversas, o que exige, em tempo
exíguo, a reestruturação e a mudança de paradigma na execução das ações.

Toda a situação relatada até aqui gera uma tensãoem diversos setores organizacionais, mas
gera também uma alça de retroalimentação positiva: a escassez no binómio orçamento/pessoal
gera a demanda de criação de novos caminhos, fluxos e processos que esbarram na escassez
inicialpara seu desenvolvimento e implementação.

Com isso foram observadas demandas não atendidas em diversas áreas de apoio, como na
área de Tecnologia dalnformação(TI), sistematização e planejamento de ações e comunicação
i nte rna.

Em resumo, para orientaras ações estratégicas futuras, necessita-sede constante avaliação e
reestruturação das demandas internas, que, por sua vez, depende de um eficaz processo de
monitoramento. Pa ra tanto se rá preciso encontrar caminhos que evite m as ca rências, sejam elas
de natureza orçamentária, de pessoalou organizacional.



5.1.3 Desafios remanescentes e próximos passos
O maiordesafioque se coloca é a constante revisão e adaptação dos procedimentos diante

das demandas internas, da legislação suprauniversitária e dos anseios da sociedade

Vale destacar que o importantíssimo desafio que se coloca é o de darsuporte adequado e
suficiente aos discentes, garantindo a permanência e o sucesso acadêmico.

As inquietações e perspectivas para o futuro giram em torno de nossos produtos: alunos
formados, conhecimento gerado, patentes, inovação, ações culturais, entre outros. Necessário

se faz aumentar sua divulgação, receber/eedback da sociedade no tocante a esses produtos,
atrair clientes para estes produtos e integrar os diversos clientes e os diferentes campos de
produção de saber. As ferramentas e ações para garantiresse objetivo perpassam diversas áreas
e vão desde o aumento do engajamento do corpo docente em ações de Extensão até a maior
presença da Universidade nas redes sociais.

Obviamente, para que sejam alcançados os objetivos, aqueles obstáculos apontados
Ifinancei ros e de pessoal) devem ser mitigados. Isso pode serfeíto pordive rsos caminhos, como
a melhorada dos processos internos e de TIC referentes ao Programa, normatização
suplementar, interação entre as Unidades da Instituição, consolidação de comissões para
auxiliar a pensar a Universidade como um todo.

Quanto à EaD, está colocada como desafio a construção de um prometo que envolva os
diferentes Cursos EaD, para que, em conjunto, eles tenham a possibilidade de se adequar a
distintas perspectivas de pesquisa, visando cada vez mais qualifícaressa modalidade de ensino.

Os desafios que se colocam exigem um conjuntode ações integradas que incluem - mas não
se restringem a -

reavaliar os formatos existentes;

elaborar novos formatos para atrair mais o ante resse do público inte rno, extemo
e da imprensa pelas informações da Universidade;
ampliar a comunicação via redes sociais, com a criação de campanhas que
ampliem o engajamento do público e a entrada em novas plataformas;
manutenção e incremento da qualidade da coleta, análise e divulgação dos
dados produzidos na Universidade;
manter a divulgação das informações relacionadas aos resultados e
desempenho da Unidade de auditoria interna, a fim de fomentara cultura da
transparência organizacional;
buscara manutenção do orçamento para a abertura dos editais=



revisara distribuiçãoorçamentária da Universidade e o redesenho de estrutura
e processos internos para facilitar a captação de recursos;
buscar soluções para os problemas de infraestrutura física.
construir um projeto que envolva os diferentes Cursos EaD, para que, em
conjunto, eles tenham a possibilídadede se adequar a distintas pe rspectivas de
pesquisa nessa modalidade de ensino.

Para a definição de novos passos, é premissa que as dificuldades e desafios devam serde
conhecimento amplo, para que as dive rsas Unidadesdentro da Instituição possam contribuirde
modo integrado para que os objetivos colocados sejam atingidos. Isso requerum a universidade
em constante mutação, tendo por base um permanente processo de autoavaliação. Tal
processo funcionará como mola motriz entre a apresentação das demandas e o atendimento
delas. E assim novas demandas surgirão, e o ciclo recomeçará.
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5.2 Demonstração da eficiência e
conformidade legalde áreas relevantes de
gestão que contribuíram para alcance dos
resultados da UNIRIO em 2019

5.2.1 Gestão orçamentária e financeira
As despesas previstas e executadas pela UNIRIO em 2019 totalizaram R$

594.558.224,00 (quinhentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil,
duzentos e vinte e quatro reais) para a despesa prevista e R$ 535.006.914,91jquinhentos e
trinta e cinco milhões, seis mil, novecentos e quatorze reais e noventa e um centavos) para as
despesas executadas do orçamento. Esse valorequivale a 0,02% do totaldos gastos públicos no
Brasi la

Em torno de 89% da despesa executada se relaciona ao grupo relacionado com pessoal
e encargos, como servidores ativos, capacitação e previdência de inativos e pensionistas,
abarcando os valores pertinentes à folha de pagamento e seus encargos sociais. As despesas
atinentes à vigilância, limpeza, manutenção e conservação ficaram porvolta de 3,3% da despesa
executada. O apoio administrativo ficou em torno de 1,2%. As despesas peru ne ntes ao consumo
de energia elétrica, água, esgoto e gás giraram em torno de 0,5%, já as bolsas de assistência
estudantile o Restaurante Universitário aproximadamente 1,5%. Na área de Tecnologia da
Informação o investimento foi próximo de 0,3%. Telefonia 0,3%. Para despesas de capita10,8% e
consumo 0,4%. Passagens e diárias 0,20%. 1% para locação de máquinas copiadoras,
assinaturas, pagamento de condomínios, anuidades de entidades nacionais e internacionais,
Imprensa Nacional, manutenção de acervo bibliográfico, obras nos campa, entre outros. Bolsas
de desenvolvimento acadêmíco e dentre outras ações em torno de 1,5%.

As açõesorçamentárias, em cumpri relento às finalidades estabelecidas em lei e como
partesintegrantes da Lei Orçamentári a Anual( LOA), apresentam finalidades específicas, que, no
caso da UNIRIO, estão relacionadas às atívidades finalísticas - ensino, pesquisa e extensão -,
além daquelas destinadas à manutenção e operação das atividades administrativas, pagamento
de pessoal, encargos, e demais obrigações.

Com relação aos restos a pagar, (Apêndiçe4= Execução de restos a pagar. UNIRIO ano
2Q19 ) bem como os adimplementos já realizados destas despesas, além dos cancelamentos,
temos para pagamentos realizados das despesas de anos anteriores R$ 59.174.604,02
jcinquenta e nove milhões e cento e setenta e quatro mne seiscentos e quatro reais e dois
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centavosje para cancelamento de inscrições em restos a pagar R$ 9.583.503,48(nove milhõese
quinhentos e oitenta e três mne quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos).

Na UNIRIO, a captação de recursos para as áreas de ensino, pesquisa e extensão conta
com três principais fontes de recursos: 1) aqueles diretamente arrecadados por projetos das
Unidades Acadêmicas (parcerias com empresas privadas, cursos de pós-graduação, etc.); 21
recursos provenientes de Termos de Execução Desce ntralizada(TED); e 31 recursos captados por
meio de Fundações de Apoio. Os recursos captados, tanto os recursos próprios como aqueles
provenientesde TED, foram destinados às áreas de ensino, pesquisa e extensão, bem como as
atividades de apoio à infraestrutura da universidade.

O aporte com o Cartão de Pagamento do Governo Federal(CPGF) totalizou R$
20.242,81 jvinte mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavosl no exercício,
sendo o gasto médio por portador de R$ 10.121,40 Idez mne cento e vinte e um reais e
quarenta centavos), basicamente para gêneros alimentícios destinados às aulas práticas da
Escola de Nutrição e para artigos de cenografia para a Escola de Teatro e para o Cartão de
Pagamento de Compras Centralizadas ICPCC) R$ 176.790,58 (cento e setenta e seis mne
setecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) com passage ns aéreas.

A fim de mitigar eventuais impactos futuros, a Administração Superior da UNIRIO
tomou uma série de medidas estratégicas de economia, tais como a revisão e repactuação de
contratos, reduçãodas despesas com passagens e diárias, redimensionamento dos serviços de
tecnologia da informação e comunicação.

Não houve fatores intervenientes substanciais que impactaram na execução
orçamentária decorrente do contingenciamento de valores, a exemplo de anos anteriores,
quando ocorreram sistemáticas reduções ou atrasos significativos na liberação doslimites de
empenho.

Não houve obrigações assumidas em 2019 sem que houvesse a autorização ou
disponibilidade orçamentária. Todas as obrigações contaram com sua devida previsão
orçamentária.

5.2.2 Gestão de pessoas
Na Unido, a Unidade de referência para as atividades que envolvem os servidores é a

, que tem como atribuição o planejamento, a
coordenação e o acompanhamento de ativídades e políticas voltadas ao desenvolvimento do
se rvidor com vias a melhoria da q ualidade do se rviço prestado à sociedade.
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A força de trabalho da Universidade é composta de aproximadamente 2.345 servidores
ativos, sendo 942 docentes e 1.403 Técnicos-Administrativos em Educação(TAEs), incluindo os
servidores que atuam no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (ressalta-se uma pequena
variação em virtude aposentadorias e reposições mediante concurso público realizados). Tal
força de trabalho está distribuída em duas carreiras distintas, a de Docente do Magistério
Supg!.!er e Técnicos-Administrativos e m Educação (TAEs) . Incluindo esses se rvidores efetivos há
uma variação de profissionais que fazem parte da Universidade como professores visitantes,
professores e TAEs cedidos de outras instituições para o desenvolvimento de atividades
específicas, assim como servidores que originalmente faziam parte de órgãos extintos no
Governo Federal.

No ano de 2019, o gasto com pessoal ativo e inativo, incluindo os pensionistas dos
servidoresda Uniriofoi de R$ 364.022.652,85. Abaixo apresentamos um histórico dos últimos 3
anos referente a folha de pessoalativo e inativos:

Quadro 12: Despesas com pessoalativo, inativo, pensionista e cedido, UNIRIO
- anos 2017 a 2019

fonte: PROGEPE, 2020
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DESPESAS DEPESSOAt @nVOS}   Exercícta 2018 Ekeníciü Z019

Docentes R$ 149.110.990,04 R$ 139.630 .634,60 R$ 139.545.250,93

TAEs R$ 108.435.272,23 R$ 109.779.160,16 R$ 110.637.321,66

TOTAL R$ 257.546.262,27 KS 249.409.794.76 R$ 250.182.572,59

       
OESPESA$ OE POSSO'&l 11NÀTIVaS} l:xerez ó 2017 ExeRÍCió ZQ18 Exe rcíàió 2019

TAEs inativos R$ 49.077.804,21 R$ 50.780.284,59 R$ 41.304.447,79

Docentes inativos ns 44.151.764.1S R$ 42.740.095.72 R$ 53.267.692.38

TOTAL R$ 93.229.S68.37 R$ 93.520.380.31 R$ 94.572.140,17

       
DESPESAS OE PEssoAL: ?eNsioNlnAS   Exercícit} 2018 Exe téíéiõ 20X9

Pensionistas de TAEs R$ 10.276.663.81 R$ 5.363.988,73 R$ 9.953.260,44

Pensionistas de Docentes R$ 5.923.704,67 R$ 3.824.457.40 R$ 7.317.892,70

TOTAL R$ 16.200.368,48 R$ 9.188.446.13 R$ 17.271.153.14

       
OSPESAS DE P6SCAtjCSPioQS) [he rê íeíó 2a17 Exercício ZOi8  

TAEs cedidos R$ 400.620,94 KS
1.484.080.04 R$ 1.031.229,59

Docentes cedidos KS 680.677.16 R$ 682.938,20 R$ 965.557,36

TOTAL R$ 1.081.298.10 2.167.018.24 R$ 1.996.786,95



Quanto ao investimento feito pela Unido em qualificação e capacitação dos servidores,
levando em consideração a os dispositivos apontados na Lei 8112/90, em agosto de 2019, foi
publicado pela Presidênciada República, o Decreto n9 9991 que dispõe sobre a Política Nacional
de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional. Esta normativa serviu de referência para a reestruturação do Elêng. de
Desenvolvimento de Pessoas da Unido.

A PROGEPE vem pautando suas ações de qualificação e capacitação nos preceitos da
Legislaçãoatravésde dois programas: Profira ed i centivoàQualificação (PRIQ) e o Programa
de capacitação em Idiomas Estrangeiros (PRIC-IE).

O P RIQ, voltado exclusivamente para servidores técnicos-administrativos e m educação,
destina-se a custear a qualificação destes através de cursos de Graduação e Pós-Graduação -
/afo senso e str/Giro senso, com vistas às metas institucionais estabelecidas no Plano de

Desenvolvi mento InstitucionaljPDlje melhoria da qualidade da assistência prestada ao pú bloco
alvo da Universidade. Nesta mesma linha o PRIC-IE, voltado para todos os servidores, visa
custear a capacitação através de Cursos de Idiomas Estrangeiros.

A estratégia adotada peia PROGEPE-Unírioem 20].9, e que também foi inclusa no Plano
de Desenvolvimento de Pessoas, foi a solicitação que os servidores indicassem cursos de
atualização, independente da natureza, com relação direta às atividades desenvolvidas na
Universidade. A partir dos dados obtidos, identificou-se profissionais capacitados dentro da
própria Instituição ou noutra IFES, que foram então convidados a ministrar cursos voltados às
temáticas apresentadas como prioritárias pela própria comunidade acadê mica. Esta ação, a
curto prazo possibilitou a redução de custos, já a médio e longo prazo espera-se que traga
melhoria nos indicadores de qualidade serviços prestados à sociedade. Tais cursos evidenciam o
perfildelineado da instituição através de seus próprios servidores.

Em 2019, o valor totaldestinado aos Programas de qualificação e capacitação foi de R$
433.899,42(quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois
centavos), sendo R$ 321.908,52(trezentos e vinte e um mil, novecentos e oito reais e cinquenta
e dois centavos) para o PRIQ e R$ 111.990,90 (cento e onze mil, novecentos e noventa reais e
noventa centavos) para o PRIC-IE. No total, foram capacitados 116 servidores, dos quais 72 pelo
P RIQ e 44 pelo PRIC-IE

No ano de 2019, mais de 700 servidores da Carreira de Técnicos-Administrativos em

Educação tiverem pli991ieâêêsg na carreira em virtude do mérito alcançado e capacitações
realizadas. Já na carreira Docente do Magistério Superior, pouco mais de 300 progressões e
romocões foram concedidas com base nos dispostos na Lei ng 12.772, de 28 de dezembro de
2012

A partir do segundo semestre de 20]-9 foram retomadas as ações para viabilizar o
dimensionamento da força de trabalho da Uniria de modo a ter um diagnóstico que permita
trabalhar a gestão por competência como uma vertente da política de gestão de pessoas e dar



I'i3r :: í:w:!71

subsídios para solicitar diretamente ao MEC cargos que deem conta do perfile do avanço da
Universidade tanto com a ampliação de cursos de graduação e laboratóriode pesquisas, quanto
nos investimentos tecnológicos e processuais.

Além disso, essa ação teve como base o [çlatório feito de acordo com os dados
coletados no exercício de 2019, onde evidenciamos que 11,5% da força de trabalho em
atividade da Unido possui critérios para aposentadoria, sendo a carreira dos TAEs a mais
afetada. Identificamos que há possibilidade de perdas de pessoal especializado, sem a
possibilidade de reposição imediata, o que pode trazer impacto financeiro no número de
colaboradores contratados pela unidade para víabilízarsuas ativídades finalísticas sem prejuízo.

Outra importante atuação da PROGEPE refere-se à questão que envolve a Atenção à
Saúde dos Servidores. Ao longo de 2019, realizaram diversas çampanbaS..e..evenles com
temáticas voltadas aos motivos de maior prevalência e incidência de afastamentos de servidores

da Unido. O histórico a seguir aponta o número de atestados de saúde entregue pelos
se rvidores seja pormotivos de desviosde saúde próprios ou pordoenças de algum familiarque
necessite de seus cuidados diretos.

Quadro 13: Histórico de atestados de saúde apresentados por servidores, UNIRIO -- 2014 a
2019

Fonte:PROGEPE, 2020

Os númerosdescritos nãotraduzem o quantitativo de servidores ausentes no período .
No entanto, se considerarmos que a média de tempo de glggJlgnÊ111çg dos servidores, por
atestadoapresentadoé de cinco dias e a jornada de trabalhosemanalé de 40h, concluímos que
em 2019, 523 atestados foram apresentados, traduzindo-se em 20.920 horas de ausência dos
servidores nas atividades por motivos relacionados à saúde(ocupacionalou não).

Para o ano de 2020, esperamos avançar no dimensionamento da necessidade de força
de trabalho da Universidade, ampliar as ações que envolvam capacitação e qualificação do
corpo de trabalhadores, melhorando assim a qualidade dos serviços prestados pelos se rvidores
da Unido, einvestiremaçõesque melhoremaqualidade de vida de cada um daqueles que são
considerados o património maior da Instituição. Pretende-se também, em parceria com os
Programas de Pós-graduação da Universidade, estímulo a abertura de Editais voltados à
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Ano / Motivos Pela prol)ria saúde Pordoença de hmilíar
2014 119 22

2015 140 20

2016 122 12

2017 136 14

2018 209 15

2019 231 92



qualificação strfcto e /ato senso dos servidores quando pertinentes, estreitando assim as
relações acadêmicas, ampliando o desenvolvimento de ações praticadas e minimizando custos.

Na mesma linha, torna-se premente a ampliação da visibilidade das atividades
executadas pela PROGEPE-Unido através de indicadores que deem conta da Política de Gestão
de Pessoas praticada na Universidade

5.2.3 Gestão de licitação e contratos
1- CONFORMIDADE LEGAL

A UNIRIO atende os requisitos legais na consecução dos procedimentos licitatórios e
na execução de suas avenças contratuais, obedecendo aos ditames presentes na Lei ng
8.666/1993, Lei ng l0.520/2002 e Lei n9 12.462/2011; Lei Complementar n9 123/2006; Decreto
nP 7.892/2013; diversas Instruções Normativas, a exemplo da mais recente, que trata das
contratações de serviços continuados, a IN n9 05/2017.

A atuação dos setores envolvidos é pautada pelos princípios norteadores da
Administração Pública, com aperfeiçoamento constante dos controles internos e gestão de
riscos, e atualização em relação aos Acórdãos e demais orientações provenientes dos órgãos de
controle e de assessoramento.

2 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES EM 2019
As contratações diretas abrangem as modalidades de dispensa e inexigibilidade de

licitação, exceções com base legale normativa estampada nos artigos 24 e 25 da Lei ng
8.666/93. Ressalta-se que as aquisições e contratações da UNIRIO são balizadas, principalmente,

nos princípios da eficiência e economicidade, tendo em vista também os casos em que o rito
licitatório não se aplica ou pode onerara Administração Pública. Além disso, a diversidade das
compras da UNIRIA, muitas vezes, implica em múltiplas aquisições de diferentes objetos em
pequenas quantidades, de forma a atender às especificidades das áreas de ensino, pesquisa,
extensão, inovaçãoe gestão, todo procedimento balizado por estudos preliminares e mapa de
riscos
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A seguir temos a distribuição por forma de contratação no ano de 2019:

Tabela 3 - Formas de contratação e valores contratados, UNIRIO - ano de 2019

Fonte: PROAD, 2020

Em seguida a distribuição por grupos de objetos de compra:

Tabela 4 - Objetos de compra e valores contratados, UNIRIO - ano 2019
GRUPO

Se rvi ço s

Sem i nformação

Ma te ri a i s

VALOR CONTRATADO

R$ 23.250.118,70

R$ 4.858.280,57

R$ 396.430,00

PERCENTUAL

80.95%

16.91%

1.38%

R$ 217.194,10

R$ 28.722.023,37

0.76%

Fonte: PROAD, 2019

FORMA DE CONTRATAÇÃO VALOR CONTRATADO PERCENTUAL

Pre gã o R$ 21.628.110,02 75.30%

Pregão - Registro de Preço R$ 5.804.673,73 20.21%

Dispensa de Li cita ção R$ 878.144,10 3.06%

Inexigi bili dade de Li ci ta ção R$ 411.095,52 1.43%

Total R$ 28.722.023,37 100,00%



O Portal da Transparência informa o por
modalidade, conforme gráfico a seguir:

Figura 15: Quantidade de licitações por modalidade de licitação

QUANTIDADE DE LICITAÇÕES POR MODALIDADE DA LICITAÇÃO

6E Dispensa de Licitação e Inexigibllldade de Licií8çào

e Píegãa - Reqistío de Preço e Pregão

fonte: Portalda Transparência - CGU, 2020

O quadro a seguir aponta as contratações mais relevantes a sua associação aos objetivos
estratégicos da Unive rsidade
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Quadro 14: Contratações mais relevantes e respectivos objetivos estratégicos, U NIRIO - ano
2019

Fonte: PROAD, 2020

3- PRINCIPAIS DESAFIOS

Em virtude do desconhecimento dos solicitantes quanto aos procedimentos a serem
adotados, emque pese a disponibilidade das instruções na página da universidade, se faz
necessária a devida orientação e o acompanhame nto dos requisitantes, por exemplo, no
preenchimento do Termo de Referência.
Num cenário de constantes atualizações normativas e jurisprudenciais apresenta-se o
desafio de atuar os procedimentos de aplicação das referidas atualizações.

⑧

PRiNCiPAiS CONTRATOS IFUNCIONAMENTa

TIPO(S) DE SERVIÇOS DBJETIVOS ASSOCIAD OS VALORES

fornecimento de combustíveis

l.Ga rantir a produção, difusãoe preservaçãodo
sa ber em todos os campos do conhecimento.

2.Formar cidadãos com consciência humanista.
crítica e refleüva , comprometidos com a
sociedade e s ua tm nsforma ção, q ualificados
pa ra o exercício proa ssional

R$ 83.022,93

Ma nute nçã o de ve óculos R$ 138.574,80

Ma nutençãQ preventiva,
corretlva e emergenci al R$ 2.8a4.443,68

Li mpeza e Conserva ção R$ 4.589.027,3

Vigilância Pa tri moniàl R$ 7.690.655,04

Apoio Admi nistra ti vo R$ 8.947.582,72

Segura Veicula r R$ 17.043;1S

Serviço desuportetécnico, operacionale gerencial
pa ra módulos pertencentes ao SIE R$ 172.395,51

Segura de :vida para alunos
e estagiá rios da UNIRia R$ 59;191;74

Servi ços de Portagem R$ 48.281,80

Ma nutençã o preventiva
e correu va de êieva dores R$ 256.104,90

Assinatu ra dos servi ços da
versãostandard da Plataforma Stella Experta

5. Ga ra ntir o desenvolvimento de pesquisas de base
e a plicada, especialmente a s vinculadas aos
Programas de Pós-Graduaçãostrictosensu. R$ 53.118,14

Pa ssa Bens Aé rea s
11. Fomenürpolítica de qualncação e capacita çãc
de servidores docentes e técn icos ad mi nistrativos R$ 46i:714,45

Outsourcing de i mpressão 13. As s egurar o dele nvotvi mento de soluções de
Tecnologia de Informação e Comunicação.

R$ 164.574,60

Link de da dos R$ iõ7.24õi99



4 - AÇOES FUTU RAS

e Ampliara capacitação dos servidores atuantes nos setores competentes;

⑧ Elaborar e divulgar o normativo interno com aperfeiçoamento do fluxo das
contratações/aquisições e controles internos, com introdução efetiva de noções de
compliance

5.2.4 Gestão patrimoniale infraestrutura
1 - CONFORMIDADE LEGAL

Com relação à gestão do património institucional, a UNIRIO cumpre com toda
legislação pertinente. Na efetivação do controle patrimonial, a instituição dispõe de módulo no
Sistema de Informações para o Ensino (SIE) que acolhe o registro de todos os itens com os
respectivos tombamentos, depreciações, transferê ncias e baixas. A conciliação desses registros
é realizada mensalmente, com os saldos registrados no Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFll.

Em relação à gestão de infraestrutura, a UNIRIO, ao desenvolver seus projetos
arquitetõnicos, adota critérios de sustentabi]idade, baseando-se na Lei n9].2.349/2010, que tem
a finalidade protecionista e de desenvolvimento nacional, incluindo o desenvolvimento
sustentável como diretriz governamental. Segue priorizando as contratações públicas
sustentáveis, conforme Instrução Normativa n9 01/2010-SLTI/MPOG, que dispõe sobre os
critériosde sustentabilidade ambientalna aquisição de bens, contratação de serviços ou obras
pela Administração Pública Federal. Fundamenta-se ainda nas diretrizes do Conselho Nacional
do Meio Ambiente(CONAMA) e demais normas vigentes.

Os orçamentos dos projetos são preparados de acordo com o disposto no Decreto ng
7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de
obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da
União. No tocante à gestãoda infraestrutura, a UNIRIOvisa garantiro cumprimento das normas
relativas à acessibilidade, em especial a Lei n9 l0.098/2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, normatizada pelo Decreto 5.296/2004. Além disso, todos os projetos
devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNTaplicáveis, reunidas na N BR 5090, que
tem como foco a acessibilidade em um projeto, construção, instalação e adaptação de
edificações .

©
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No ano de 2019 foram empenhados R$ 14.796.481,83(quatorze milhões e setecentos
e noventa e seis mne quatrocentose oitenta e um reais e oitenta e três centavos), recursos de
investimento, distribuídos em obras, equipamentos de laboratórios, equipamentos de
tecnologia dainformação e comunicação, mobiliários, livros e outros materiais permanentes, na
forma do q uad ro a seguir.

Quadro 15: Distribuição dos recursos de investimento, UNIRIO ano 2019

fonte: PROAD, 2020

Quadro 16: Principais aquisições e respectivos objetivos estratégicos UNIRIO ano 2019

Fonte: PROAD, 2020

2 - DESFAZIMENTO DE ATIVOS

Não houve no ano de 2019 registro de baixa/desfazimento de ativos, seja por
alie nação, perda ou roubo.

3 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTO)S
Em atendimento aos ditames da Secretaria de Tecnologia da l

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (STI/MP), a UNIRIA
nforq4çãq, do Ministé rio

serviço de'e

⑧

CÓDIGO HPECIF]CAÇÃO VALOR

449139 Outros serviços de terceiros PJ OP.INT.ORC. R$ 298,00

449040 Serviços deter. DalnfonTiaçãoe Comunicação P R$ 5.734,40

449051 Obras e Instalações R$ 3.501.624,55

449052 Equipa mentos e materialpermanente R$ 11.270.729,64

449092 Despesas de exercícios a nteriores R$ 18.095,24

PRINCIPAIS AQUISIÇÕES j:INFRAESTRUTURA

MATERIAL PERMANENTE OBJETIVOS ASSOCIADOS VALORES

[ra n s ce i ve r

. Garantira produção,difusãoe presewação do sabei
em todos os campos do conhecimento;

Forma rcidadãos com consciência humanista . crítica e
reflexiva, comprometidos com a sociedade e sua
tra nsformação, q ualificad os pa ra o exercício profissionall
. Estenderà sodedadeos benefícios da criaçãocultural
a rtística, ci entífica e tecnológica gera da na Instituiçã o

5. Ga ra ntirodesenvolvimentodepesquisas de base e

a plicada, especialmente as vi nculadasa os Programa s de
Pós- G ra dua çã o stricto s e nsu;

8. Promover melhorias no processo organizacional.

R$ 16.930,00

B a cku p/Sto ra ge R$ 869.900,00

Se rvi dor de vi rtualiza çã o R$ 267.000,00

Swicth topo de ra ck R$ 90.400,00

Po nto de a ce s s o i nte rno

R$ 342.300,00

Impressora s Bra ile
9. Melhorar condições de estudo e convivênda dos aluno

de Gra dua ção, Pós-Graduação e Extensão R$ 91.172,00



oufsourc/ng de impressão, pelo quala empresa fornece as impressoras e a devida assistên cia
técnica, gerando enorme economia e maior agilidade no atendimento as demandas
i nstitucionais.

4 - MUDANÇAS E DEMOBILIZAÇÕES RELEVANTES

Não houve no ano de 2019 registro de mudanças e desmobilizações relevantes

5 - PRINCIPAIS DESAFIOS
Gerir a execução dos projetos de otimização da infraestrutura física à nova realidade

institucional, garantindo a sua devida manutenção preventiva e a sustentabilidade ambiental,
bem como adequar as instalações físicas das unidades à acessibilidade de pessoas com
necessidades especiais e dotar os espaços físicos de mobiliário e outros materiais
permanentes adequados à sua destinação.

6 - AÇOES FUTURAS

Providenciar estudos preliminares e projetos básicos relacionados as demandas
priorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), além das relacionadas a Meta 12 do Plano
Nacional de Educação IPNE), com ênfase em combate a incêndio e pânico, acessibilidade,
energia fotovoltaica e vigilância monitorada.



5.2.5 Gestão da Tecnologia da Informação
1- CONFORMIDADE LEGAL

O Modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da UNIRIO
segue a proposta do Guia de Governança de TIC do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação(SISP), versão 2.0, além de observar e aplicar um vasto conjun to de
regras e diretrízes estabelecidas ou referenciadas pelos órgãos de controle. A governança da TIC
busca atenderàs necessidades das UnidadesOrganizacionaisdalnstituição bem como, a de sua
comunidade composta por docentes, técnicos-administrativos e estudantes.

2 - MODELO DE GOVERNANÇA DE TIC

A representação máxima de TIC na UNIRIO é o Comitê de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CGTICI que possui como missão prover soluções para as
arquitetu ras de informação, sistemas e i nfraestrutura, alinhadas aos processos organizacionais,
que possibilitem o alcance dos objetívos institucionais, assegurando níveis adequados de custo,
qualidade e prazo. O Comitê foi instituído por meio da Portaria n9 550, de 26 dejunho de 2017,
que também responde pela priorização das açõese investimentos em TIC no âmbito da UNIRIO.
Com isso, foi elaborado o Plano Diretor de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDGTIC) para o quadriênio 2017-2021, que foi aprovado pelo Conselho
Universitário e instituído pela Resolução n' 4.849, de l9 de setembro de 2017, com atribuições
definidas em regimento próprio.

O Modelo de Governança é composto por políticas, regras, definições de papeis e fluxos,
com o objetivo de alinhará TIC com o negócioda UNIRIO.A Gestãode TIC é de responsabilidade
da Díretoría de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) com a missão de executar os
Projetos de TIC e de Operação de TIC.

3 - INVESTIMENTOS

No ano de 2019, visando à implantação da alta disponibilidade dos serviços prestados
pela DTIC;, foi realizadaa aquisiçãode dois equipamentos do tipo Storages, dois servidores de
aplicações e três sw/aches de alta capacidade de processamento que possibilitarão, juntos, o
aumento da performance e segurança no tratamento das informações e dados da UNIRIO. Tais
equipamentos permiti rão maioragilidade na recupe ração de desastres, mitigando os efeitos de
falhas e preservando a integridade das informações.

' Manutenção dos serviços deTIC ativos no maior tempo possível

⑤



Para a expansãoda Rede UNIRIO -- Wi-FI foram adqui ridos 100 novos pontos de acessos
de tecnologia atualizada que irão substituir, gradativamente, os hoje existente s e de tecnologia
ultrapassada e camadas de segurança não tão eficazes. Os novos equipamentos possibilitarão
um maior número de conexões simultâneas com alta performance e maior nívelde segurança
na navegação.

A tabela a seguir mostra os investimentos efetuados pe]a DT]C no ano de 20].9, com a
aquisição dos equipamentos acima citados e de materialpermanente

Tabela 5 - Investimentos feitos pela DTIC, U NIRIO ano de 2019

Fonte: Diretoria Financeira/PROAD, 2020

Com relação aos serviços de TIC, a tabela a seguir mostra os recursos gastos durante o
ano de 2019 com a manutenção das principais ações de TIC.

Tabela 6 - Serviços contratados pela DTIC no ano de 2019
Descrição

AVMB - Manutenção do Sistema SIE
OITLECOM - telefonia fixa

TELEBRAS - 4 links de fibra ética de 100 MB cada
Ot TELECOM - 3 links de fibra ótica

fonte: Diretoria Financeira/PROAD, 2020

Valor (R$)

172.395,51
972.714,51
167.246,99
40.070.35

1.3S2.427,36

4 - CONTRATAÇOES RELEVANTES

Não houve contratações relevantes relativas aos serviços no ano de 2019, porém
destacam-se as renovações de característica continuada acima referenciad as, manutenção do
SIE, e os quatro links de fibra ótica que permitem à DTIC manter o suporte necessário para o
atendimento à comunidade da UNIRIO.

Descrição

10 Transceiveres

Vala«R$)
16.930.00

2 equipamentos do tipo BACKUP/STORAGE e 2 Switch Fiber Chanelpara
implementação do projeto de recuperação de desastres e alta disponibilidade

869.900.00

2 equipamentos do tipo servidor de virtualização 267.000.00

l Switch topo de rack FLEXFABRtC 5700 32 portas para implantação da expansão
da rede Wi-FI UNIRIA 90.400.00

100 pontos de acesso para implantação da expansão da rede Wí-FI UNIRIA 342.300,00

100 licenças do software para gerenciamento de pontos de acesso 31.780,00

Total 1.618.310,00
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5 - PRINCIPAIS INICIATIVAS (SISTEMAS E PROJETOS) E RESULTADOS NA ÁREA DE TI POR
CADEIA DE VALOR

Como principais ações desenvolvidas em TIC no ano de 2019, destacam-se

e Capacitação de servidores da DTIC em segurança da informação, governança em
Tecnologia da Informação(TI), administração e projetos de rede;

8 Implantação de novos portais de internet com a criação de web templates com alto
índice de acessibilidade, de acordo com as orientações, requisitos de acessibilidade e
navegabilidade do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrânico(eMAG), possibilitando a
padronização com os portais da Administração Pública federal;

e Implantação de projeto para alta disponibilidade de acesso à internet dos diversos
campi da UNIRIO. Com a implantação desse projeto, a UNIRIO passou a economizarum valorem
torno de R$ 60.000,00(sessenta milreais) mensais relativos à contratação de links de empresa
estatalpara uso exclusivo, visando ao provimento dos acessos;

8 Implantação do serviço de outsourc/ng4 de impressão, que possibilitou atender às áreas
organizacionais e à implantação da política e gestão de impressão de documentos;

e Implantaçãode uma políticade enviode e-mails "marketing" a toda a comunidade com
o objetivo de conscientizar e informar aos usuários da UNIRIO dos novos recursos de TIC
disponibilizados e melhores práticas para a utilização dos recursos computacionais disponíveis
para o desenvolvimento de suas atividades;

e Adequaçãoe modernizaçãodo módulode gestão de bolsa dos estudantes, utilizando a
base de dados do Sistema de Informação para o Ensino(SIE);

e Aquisiçãode 100 novosequipamentos para a disponibilização da Rede Wi-FI da UNIRIO
em substituição aos hoje existentes e que datam de 2010.

6 POLÍTICA DE SEGURANÇA DAINFORMAÇÃO

Como Política de Segurança da Informação, ressalta-se a criação da minuta da Política de
Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC), que estabelece um conjunto de diretrizes
necessárias à preservação e à segurança dos bens de informação produzidos e utilizados na
UNIRIO.A PoSICencontra-se em processo de aprovação; pelo seu turno, a DTIC vem aplicando o
que nela é preconizado.

Terceí ri za çã o de s erva ços
4
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A PoSICestá alinhada às estratégias do Plano de Desenvolvimento Institucional(PDI) e ao
Plano Diretorde Gavernança de Tecnologia dalnformação e Comunicação IPDGTIC), diante dos
quais procura adequar as estruturas de autenticação e registros das informações, a fim de
atender à Instrução Normativa GSI/PR ng 1, de 13 de junho de 2008, que disco plana a Gestão de
Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública federal, direta e indireta.

Como ações relevantes executadas pela área, mencionam-se

e Montagem de equipe exclusiva formada por servidores concursados, exclusivos para o
tratamento e gestão da PoSIC;

e Treinamento realizado para a comunidade referente às boas práticas para o uso da
internet no âmbito da Universidade

Na área de segurança, destaca-se como ação relevante a utilização de duas licenças de uso
do software para os dois equipamentos FireWall Paio Alto PA-3020 com suas respectivas
garantias, ambos pelo período de 60 meses.

7 PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇOES FUTURAS

Como desafios que se apresentam para área de TIC da UNIRIO, o primeiro - e mais
importante - é ampliar a equipe da DTIC para possibilitar uma melhor relação entre as
demandas TICda comunidade da UNIRIA e a capacidade de atendimento. Hoje, com o déficit de
pessoalque aárea possui, as soluções possuem um tempo de solução/implementação que nem
sempre atende ao usuário ou ao negócio da Instituição.

O segundodesafioé ampliara capacitação técnica do quadro de servidoresda DTICde forma
qualitativa e continuada.

O terceiro desafio é disseminar, na UNIRIO, a compreensão de que a DTIC tem um papel
estrategicamente fundamental para que a Universidade alcance os seus obj etivos e cumpra a
sua Missão.

A DTIC, como órgão gestor de TIC da UNIRIO, tem como objetivos estratégicos

Garantir a confiabilidade, disponibilidade e controle das informações;

Modernizare adequara infraestrutura de TIC

e Promover a gestão de TIC de forma estratégica, eficiente, atualizada, inovadora,
sustentável e transparente;
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Desenvolvere adequar soluções de TIC em apoio a o negócio

Dessa forma, para que se possa alcançar os objetivos elencados acima, aponta-se, como ação

futura, a necessária adequação continuada às políticas de TIC de forma a produzir uma redução
nos gastassem comprometimento daqualidade e segurança dos dados e processos do negócio
da UNIRIO.

Abaixo, são apresentados dados relativos ao quantitativo de profissionais integrantes da
equipe da DT[C, o número de dias utilizados no anode 20]-9 para solucionaros problemas de nC
e o número de solicitações de suporte de TIC feitas nos anos de 2017 a 2019.

⑤

Figura 16 - Equipe da DTIC
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Figura 17 - Tempo de solução dos problemas de TIC pela DTIC, UNIRIO - ano de 2019

.4%
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fonte : glpi.unido.br, 2020

Figura 18 - Solicitações de suporte de TIC nos Últimos três anos

Fonte: glpi.unido.br, 2020.



5.2.6 Gestão de Custos
A UNIRIO detém pleno conhecimento do art. 50, $3Q, da Lei Complementar 101, de 4 de

maio de 2000, e da Portaria STN n9 157, de 9 de março de 2011. Não obstante os estudos
realizados, até o presente momento, não foram concretizadas ações expressivas quanto à
sistemática de apuração de custos.

Ademais, diante da enorme diversidade de Unidades(Escolas, laboratórios, vamp/, entre
outras), será criado umGrupo de Trabalho IGT) para discutirasdiretrizes de implementação do
Sistema de Custos na Instituição.

5.2.7 Sustentabilidade Ambiental
A UNIRIA segue os critérios estabelecidos na legislação vigente, em especialna Instrução

Normativa n9 01/2010, com o regular cumprimento em todos os processos licitatórios. Além
disso, é feito um trabalho de orientação com os solicitantes, para que sejam cumpridas as
normas legais. Como exemplo, pode-se citar a orientação da necessidade de rigoroso
acompanhamento por parte dos fiscais de contratos.

Em 2019, a UNIRIO reavaliou seus processos relativos a aquisições e contratações e, por
meio de comissões temáticas, revisou e redesenhou cada um deles de modo a atualizar e
aprimorar os procedimentos focados na garantia do princípio da Sustentabilidade. Também
foram aperfeiçoados todos os critérios para a promoção do desenvolvimento sustentávelpor
meio das contratações realizadas pela Unive rsidade. Dentre os preceitos básicos para aquisição
de materiais e contratação de serviços, destacam-se:

/. baixo impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e água;

//. maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia;

///. maior geração de empregos, preferencialmen te com mão de obra local;

/v. maior vida útile menor custo de manutenção do bem e da obra;

u. origem sustentáveldos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras;

VI. utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo
florestalsustentávelou de reflorestamento.
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Por outro lado, houve ações tanto para redução do consumo de energia elétrica, com a
troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, mais económicas, quanto para a
melhoria do manejo da água com a instalação de 50 bebedouros em todos os vamp/ da
Unive rsidad e

A UNIRIO, ao longo dos anos, tem intensificado sua política de redução do consumo de
forma bastante abrangente, elaborando políticas e procedimentos que objetivam a máxima
eficiência no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à
extensão.

A utilização de fontesde energia alternativa também é uma realidade na Instituição, com a
futura instalação de sistemas fotovoltaicos nos vamp/, contribuindo para a redução significativa
no consumo de energia elétrica.

Impressoras individuais foram substituídas pelo sistema de "ilhas de impressão" : nesse
sistema, um grande núme ro de usuários utiliza um único equi pame nto, reduzindo o consumo de
energia, papel,insumos para impressão( tonersje o desperdício. O sistema foi implantado em
toda a Universidade e os benefícios financeiros e ambientais foram percebidos de forma
imediata.

1- REDUÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES

As Instituições de Ensino trabalham com uma grande variedade de produtos poluentes e
geram, da mesma forma, uma enorme diversidade de materiais residuais. A maioria desses

resíduos é material perigoso em função de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxidade. Oslaboratórios acadêmícos -locais onde as atividades
práticas associadas ao ensino, à pesquisa e à extensão são executadas - constituem fontes de
geração de resíduos poluentes. Nesse sentido, a UNIRIO aprimora continuamente se u Programa
de Gerenciamento de Resíduos Químicos, que objetiva a destinação adequada dos resíduos
poluentes, seja reciclando, recuperando, diminuindo sua toxicidade ou encaminhando esses
resíduos para empresa credenciada, autorizada a destinar adequadamente esses materiais,
assim, preservando o meio ambiente

2 AÇÕES PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

⑧ Substituição de lâmpadas fluorescentes porlâmpadas de LED

Inclusão de cláusula em contratos de compras de equipamentos que exija um produto
com baixo consumo de energia;

⑥
③



e Promoção de campanhas para uso consciente de energia; futura instalação de painéis
fotovoltaicos em parte dos cama/.

3 - AG UA E ESG OTO

e Vistorias periódicas das instalações hidráulicas;

e Reduçãodo usode água para a manutençãodosjardins, com melhorias no pro
rrigação; manutenção e modernização predialdo sistema de distribuição de água;

8 Redução do uso de água nosserviçosdelimpeza.

cesso deS

⑧



NFORMAÇÕES
ORÇAMENTARIAS.

FINANCEIRAS E CONTABEIS



6.1 Acerca das demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis levantadas pela Universidade Federaldo Estado do Rio de

Janeiro(UNIRIOI foram elaboradas de acordo com os as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem a Lei ng 4.320/1964, o Decreto-Lei n9 200/1967, o Decreto nP 93.872/1986, a

Leí n9 lO.180/2001 e a Lei Complementar n9 101/2000. Abrangem, também, as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federalde
Contabilidade, o Manualde Contabilidade Aplicado ao Setor Público IMCASP) (7ê ediçãoje o
Manualdo Sistema Integrado de Administração Financei ra(SIAFI).

As estrutu ras e a composição das Demonstrações Contábeis estão de acordo com a s bases
propostas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as Demonstrações Contábeis são
compostas por:

///.

/v.

v.

v/.

Balanço Pa trem onial(BP);
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

Balanço Orçamen tário (BO);

Balanço Financeiro (BF);

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e

Demonstração das Mutações do Património Líquido (DMPL)

O uso do conceito de conta única, derivado do princípiode unidade de caixa(conforme os
ans.].e e 2g do Decreto ng 93.872/19861, exige que todas as receitas e despesas, orçamentárias
e extraorçamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, no Balanço
financeiro, os saldos oriundos do exe rcício ante riore os destinados ao exercício seguinte estão
concentrados no grupo Caixa e Equivalentes cle Caixa.

A Demonstração das Mutações do Património Líquido não é obrigatória para Fundações
Públicas, sendo obrigatória somente para empresas estatais dependentes e para os entes que as
incorporarem no processo de consolidação das contas.

PRINCIPAIS CRITERIOS E POLITICAS CONTABEIS

A segui r, são apresentados os pri ncipais crité rios e políticas contábeis adotados no âmbito
da UNIRIO, tendo em consideração as opções e premissas do modelo MCASP

a -- Moeda Funcional

Essas Demonstrações Contábeis são apresentadas em Real, que é a Moeda Funcionalda
União. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais estão em unidades de Real.

$⑩



b - Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão representados por: Banco eAplicações Financeiras de liquidez imediata com baixo
risco de variação no valor. Os Caixas e Equivalentes de Caixa são classificados como ativos
financei ros mensurados pelovalorde custo, sendo acrescidos dos rendimentos auferidos até a
data das Demonstrações Contábeis.

c -- Imobilizado

C) Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com
base no valor de aquisição, construção ou produção.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valordo
Imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útildo bem e sejam capazes de gerar
benefícios económicos futuros. Se os gastos não ge rarem tais benefícios, eles são reconhecidos

diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Os bensdo ativo imobilizado são reconhecidos com base e m seu valorde aquisição, e até
a presente data não tem sido feito teste de/mf)a/rmenf dos bens do ativo, bem como não têm
sido feitos nem o teste de reduçãodo valor recuperávele/ou reavaliação do imobilizado ne m a
depreciação de forma mensaldevido à necessidade de nova avaliação dos bens da Instituição.

d - Intangível

Cessões de direito de uso e licenças de uso de software estão contabilizadas no grupo
Intangível, por se tratar de bens incorpóreos, destinados à manutenção da Entidade ou
exercidos com essa finalidade. São mensurados pelo custo de aquisição, deduzido das
amortizações acumuladas(quando tiverem vida útildefinida) e do montante acumulado de
quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útilpor redução ao valor
recuperável (empa/rmenf).

Não há i nformação de Atívos Intangíveis gerados i nternamente

Há Intangíveis recebidos por doação de bens. Foram avaliados pelo valor de custo de
aquisição informado no documento fiscal, recebido pela Gerência de Património.

Até a presente data, nãotem sido feito teste de/mpa/rmenfdos bensdo ativo, be m como
não têm sido feitos teste de redução do valor recuperávele/ou reavaliação do Intangível.

③



e -- Passivos Circulante e não Circulante

Todos os passivos são registrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e, quando
aplicável, atualizados até a data de encerramento das Demonstrações Contábeis, com base nos
indicadores e encargos das variações monetárias e cambiais.

Os Passivos Circulantes e não Circulantes apresentam a seguinte divisão: Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Empréstimos e
financiamentosa Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagara Curto Prazo, Obrigações fiscais
a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes, Provisões a Curto Prazo e Demais
Obrigações a Curto Prazo.

f - Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial é apurado procedendo-se pelo somatório das Variações
Aumentativas e, destas, diminuindo as Variações Diminutivas.

As Variações PatrimoniaisAumentativas re presentam o aumento no benefício económico

du ranteo período contábilsoba forma dee ntmda de recu Doou aumento de ativo ou diminui ção de
passivo, afetando positivamente a situaçãolíqu ida patrimon ialdo e nte. São reconheci das q uando da
ocorrência dofato gerador, independentemente do pagamento e, ainda, independentemente da
execução orçamentáría.

As Variações Patrimoniais Diminutivas re presentam o decréscimo no benefício econõmioo

durante o período contábilsob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento
em passivo, que resulte em decréscimo do patrimâniolíquido e que não seja proveniente de
distribuição aos proprietários da Entidade, seguindo a lógica do regime de competência.

As contas de Variações PatrimoniaisAurnentativas e Diminutivas são encerradas ao final
do exercício, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é
transferido para conta de Superávit ou Déficitdo Exercício. O detalhamento do confronto entre
VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais IApêndlçg.5=.Balance

).

g -- Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios,
orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as
disponibilidades financeiras da UNIRIO. N o Balanço Financei ro (

:lides..es..erçalnenleg), é possívelidentificar a apuração do Resultado Financei ro. Em função
das particularidades pela obse rvância do princípio de caixa único, é possível, também, verificaro
Resultado Financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa l

).
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h - Resultado Orçamentário
O Resultado Orçamentário (Apêndice 8 - Balanço Orçamentárlo --Todos os orçamentos)

demonstra o valor atingido pela Administração Pública na gestão orçamentária dos recursos. É
obtido pela razão entre a Receita Orçamentária Realizada e a Despesa Orçamentária Executada
jempenhadal, se o resultado forpositivo, ocorre Supe rávit, se o resultado for negativo, então se
caracteriza o Déficit Orçamentário.

⑧
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6.2 Informações sobre o Balanço
Patrimonial

6.2.1 Ativo Circulante
O Ativo Circulante do da UNIRIO é composto principalmente pela conta Caixa e

Equivalente de Caixa, 91,08% do total do Ativo Circulante, e a conta que compõe o grupo que
teve o maior crescimento em relação ao exercício anteriorfoi Demais Créditos a Curto Prazo,
um percentualde 22,58%.

Quadro 17 - Ativo circulante, U NIRIO anos 2018 e 2019

fonte : SIAFI, 2018. SIAFI, 2019

6.2.2 Ativo não Circulante
l - Imobilizado
O Imobilizadoé composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com

base no valor de aquisição e construção. Após o reconhecimento inicial, fica sujeito à
depreciação, amortizaçãoou exaustão(quando tiver vida útildefinida), bem como redução ao
valor recuperávele reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do
Imobilizadodesdeque taisgastosaumentema vida útildo beme sejam capazes de gerar benefícios
econõmícosfuturos. Se os gastos não geraremtais benefícios, eles são reconhecidos diretamente
como Variações Patrimoniais Diminutivas do período.

Em 31/12/2019, a UNIRIO apresentou urn saldo de R$ 288.456.012,27 (duzentos e oitenta
e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil doze reais e vinte e sete centavos)
relacionados ao Imobilizado.

⑧

IÊ$@cm           ③             ③ jú 
ATIVO CIRCULANTE 42.S62.133,45 41.569.886,99   100,00%
Caiba e eq uivalentesdé Ça ixa 38.766.434.29 38.345,513,04   91,08%
Cré di tos a Curto Pra zo        
D e ma is Cré ditos e Valores a Cura Pra zo 599.311.28 488.911.58   1.41%
Investimentos e ApliCâçõés Te mpo ráfias a Cu rtQ Prazo        
Estuques 3.196.387.:88 Z.73S:4Õ2:37   7.Sl%
Ativos Não Finahceiroi Ma Adidos para Velada        
VPDs Pagam Antecipadamenⓖ        



Tabela 7 Composição do Imobilizado, UNIRIO anos 2018 e 2019

fonte : SIAFI, 2018. SIAFI, 2019. TG, 2019

2 - Bens Móveis

Os Bens Móveis da UNIRIO, em 31/12/2019, totalizaram R$ 124.545.285,45 (cento e
vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco milduzentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos).

Tabela 8 Composição dos Bens Móveis da UNIRIO anos 2019 e 2019

Fonte : SIAFI, 2018. SIAFI, 2019. TG, 2019

Dos Bens Móveis registrados na UNIRIO, 64,22% referem-se a máquinas, aparelhos,
equipamentos e ferramentas.

3 - Bens Imóveis

Os Bens imóveis da União, em 31/12/20].9, tota]izaram R$ 163.910.726,82 (cento e
sessenta e três milhões, novecentos e dez milsetecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois
centavos).

⑧

Especificação

Bens Móveis

31/12/20U
R$

3Í/12/20i8
R$ AH%

124.545.285,45 117.7S7.988,7S 5,76%
1+) Valor B ruto Co ntábil 137.336.209.62 130.548.912.92 5,20%
1-) De p recíaçã o/Am ortização/Exa ustão Acu m. d e Bens

MÓ ve is 12.790.924.17 12.790.924.17 D,00%

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis      
Bens Imóveis 163.910.726,82 164.497.083,86 0,36%

(+) Valor B rato Co ntá bil 176.453.812.09 172.698.577,38 2.17%
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acu m. de Be ns imóveis 12.543.085.27 8.201.493.52 52,94%
(-) Reduçã o aoValor Recuperávelde Bens Imóveis      

  288.4S6.012,27 282.25S.Q72,61 2,20%

Especificação 31/Í2/2019
R$

31/12/2018
R$   AVe%}

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 79.984.024.14 68.938.626.62 16,02% 64.22%
Bens de Informática 23.658.998.90 22.089.664.40 7.10% 19.00%
Móveis e Utensílios 15.106.305.25 13.971.910.21 8,12% 12.13%
MaterialCultural, Educacional e de Comunicação l0.559.448.59 l0.460.959.36 0,94% 8,48%
Veículos 4.725.359.32 3.736.939.10 26,45% 3,79%

Peças e Conjuntos de Reposição D,00 140,00 100,00% o,oo%
Bens Móveis em Andamento 3.008.355.90 3.008.355.90 o,oo% 2,42%
Bens Móveis em Almoxarifado        
Armamentos        
Semoventes e Equipamentos de Montaria        
Demais Bens Móveis 293.717,52 8.342.317.33 96.48% 0,24%

Depreciação/ Amortização Acumulada (12 .790.924,17) li2.790.924,17) o,oo% l0.27%

Redução ao Valor Recuperável
ToUI

       
1:24.54S.285,45 117.7S7:988,7S 5,76% !oo,oo%
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Tabela 9 - Composição dos Bens Imóveis da União anos 2018 e 2019

Tabela 10 - Análise Verticaldos Bens Imóveis da U NIRIO, 2019

Fonte: SIAFI, 2018. SIAFI, 2019. TG, 2019

De acordo com a tabela anterior, os Bens de Uso EspeciaIRegistrados correspondem a
82,26% de todos os Bens Imóveis reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonialda
UNIRIO, perfazendo o montante de R$ 163.910.726,82 (cento e sessenta e três milhões,
novecentos e dez milsetecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) em 31/12/2019
a valores brutos.

4 - Intangível

Não há informação de Ativoslntangíveis gerados internamente. Os Intangíveis recebidos
por doação de bens foram avaliados pelo valorde custo de aquisição informado no documento
fiscal, recebido pela Gerência de Património.

⑧

Bens de Uso EspeciaIRegistrados 134.839.027.22 82.26%
Bens de Uso EspeciaINão Registrados    
Bens de Uso Comum do Povo    
Bens Dominicais Não Registrados   o,oo%
Bens Imóveis em Andamento 39.978.947.59 24.39%
Instalações 1.538.513.67 0,94%
Demais Bens Imóveis 97.323,61 0.06%

Benfeitorias em Propriedade de Terceiros    
Redução ao Valor Recuperável    

EipeciflcaÇãõ
R$ R$ AH(%}

Bens de Uso Especial Registrados 134.839.027.22 134.839.027,22 o.oo%

Bens de Uso EspeciaINão Regístrados      
Bens de Uso Comum do Povo      
Outros Bens Dominicais Não Registrados   1.272.845.34 -100.00%
Bens Imóveis em Andamento 39.978.947.59 35.341.865.27 13.12%
Instalações 1.538.513.67 1.147.515.94 34,07%
Demais Bens Imóveis 97.323.6] 97.323.6] o,oo%

Benfeitorias em Propriedade de Terceiros      
Redução ao Valor Recuperável      
Depreciação/ Amortização Acumulada l12.543.085,27) l8.201.493,521 52,94%
Total 163.glQ.726,82 164.497.083,86 -0,36%



Até a presente data, não tem sido feito teste de/mpaümentdos bens do ativo, bem como
não têm sido feitos teste de redução do valor recuperávele/ou reavaliação do Intangível.

6.2.3 Passivo Circulante
1 - Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2019, a UNIRIO apresentou um saldo em aberto de R$ 32.468.282,84 (trinta e

dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito milduzentos e oitenta e dois reais e oitenta e
quatro centavos) relacionados com Fornecedores e Contas a Pagar, sendo R$ 32.465.780,71
jtrinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco milsetecentose oitenta reais e setenta e
u m ce ntavos) de obrigações a curto prazo.

Tabela ll Fornecedores e Contas a Pagar, U NIRIO - 2019

Fonte; SIAF], 20].8, 2019. TG, 2019

A totalidade dos Fornecedores e Contas a Pagar do curto prazo se refere aos
Fornecedores nacionais, representando cerca de 100% do totala ser pago.

Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as Unidades Gestoras
contratantes com valores maisexpressivos de Fornecedores e Contas a Pagar na data-base de
31/12/2019.

③

Especificação 31/12/2019 3#12/20U
R$

AH {9 )

Circulante 32.465.780.71 12.358.629.82 162.70%

Nacionais 32.465.780.7] 12.358.629.82 162,70%

Estrangeiros      
Não Circulante 2.502i13 1.650.475.77 99,85%

Nacionais 2.502:13 1.650.475.77 99,85%

Estrangeiros      
Teta: 32.468 282#4 !4.009.Í05,S9 131177%



As Unidades Gestoras 154034 e 154035 são as responsáveis por 100% do totala ser pago
A Unidade Gestora 154034 é responsávelpor 8,23% dos valores a serem pagos, e a Unidade
Gestora 154035 é responsávelpor 91,77% dos valores a serem pagos.

2 - Demais Obrigações a Curto Prazo

A conta si ntética 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo -- possui o valor total
de R$ 110.360.643,37 (cento e dez milhões, trezentos e sessenta milseiscentos e quarenta e
três reais e trinta e sete centavos), e os valores mais relevantes se encontram nas contas

sintéticas: 2.1.8.8.1.01.22 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos - R$ 1.858.220,37 (um

milhão, oitocentos e cinquenta e oito milduzentos e vinte reais e trinta e sete centavos);
2.1.8.9.2.06.00 -- Transferências Financeiras a Compensar -- R$ 103.082.814,76 (cento e três
milhões, oitenta e dois miloitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos).

3 - Obrigações Contratuais

Em 31/12/2019, a UNIRIO possuía urn saldo de R$ 51.559.493,33 (cinquenta e um
milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e
três centavos) relacionados a Obrigações Contratuais e a parcelas de contratos que serão
executadas nos próximos períodos.

Tabela 13 Obrigações Contratuais da UNIRIA - anos 2018 e 2019

Composição 31/ÍZ/ã018

67.934,09
2 .021.605,62

AH (%)

34,13%
8,57%

AV2019 (%)

0,09%
4,26%

Aluguéis 44.749,09
Fornecimento de Bens 2.194.801,01
Empréstimos e Financiamentos
Seguros 6.218,99
Serviços 49 .313 .724,24
Demais

Si,SSOi499i33
Fonte : SIAFI, 2018; SIAFI, 2019; TG. 2019

23 .863 .105 ,39
o,Ol%
95,64%

2S:g$2.645;i0 g8.67% 100,00%

Especificação  
Unidade Gestora - 154034 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO 2 .671.365 .4 ] R.23%
Unidade Gestora - 154035 - HOSPITAL UNIVERsIT.BRIO GAFFREE E G U NLE 2g .7 g6 .91 7 .43  
Unidade Gestora - 154036 --CENTRO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS E DA SAUDE    

Unidade Gestora - 154037 - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS    
Unidade Gestora - 154038 - CENTRO DE LETRAS E ARTES    

Total 32:i468.282:84  



As Obrigações Contratuais relacionadas com serviços representam a maioria(95,64%) do
total das obrigações assumidas pela UNIRIO ao final de 31/12/2019, enquanto aluguéis
representam 0,09%, fornecimento de bens, 4,26% e seguros, 0,01%.

As Unidades Gestoras 154034 e 154035 são responsáveis por 100% do totalcontratado,
sendo a UG 154034 responsável por 84,27% que representam o valor de R$ 43.162.407,76
jquarenta e três milhões, centoe sessenta e dois milquatrocentos e sete reais e setenta e seis
ce ntavos) .

Demonstrações Contábeis do Órgão

As demonstrações Contábeís da UNIRIO estão expostas na sua íntegra nos apêndices
Apêndice 5 - Balanço Patrimonial ÍBP);

e Apêndice 6 : Balanço Financeiro {BF);
B Apêndice 7- Demonstração dosFluxosde Caixa (DFC} ;
e Apêndice 8 : Balanço Oregmentário {BQ); e

e A êndiçe9 :DgHgnstraçõe$da$VqrigçõesPatrimoniai$fDVP):

Responsáveis pela Contabilidade
Romildo de Almeida Muniz - Contador Responsável
Juarez Processy da Silva - Diretor Financeiro

Contatos do setor

E-maiIGe rência Contábil: gerencia.contabilidade@uni rio.br
E-maiIDiretoria Financeira: def direcao@unirio.br
Site : http://www.uni rio.br/df





7.1 Apêndices
Apêndice l -Acompanhamento de Processos de Sindicância/PAD - 2019 (Cap 3.1.5)

Fonte: Assessoria da Reitoria, 2020

                                            
23102.0n520/201$98       ASSESSORIA

23102.(X)M27/201936 251 #22/2019 PAD ASSESSORIA

23102.o0®78/201$47 538 : 806 2V05/20i9 ; 1V07/2019 Sindicância DEPTO. HISTÓRIA

23102.W2483/201952     Sindicância ASSESSORIA

23102.W16m/201$@ 476 ; 570 ; 751 30/04/2019 ; 30/05/2019 ; 28/06/2019 Si ndicância Acusatória ESCOA MEDICINA
23102.⑤2757/201$1]   5/22/2019 PAD ASSESSORIA

23102.W2758/201$58 536   PAD PROGEPE

232102.W27y/201$70 537 Irevogadal ; 807 - 1.383 ; 170 22/05/2019; U/07/2019 ; 13/n/2019; 12/02/2020; Sindicância Investigativa CCBS

23102.WM36/201926 699   nvestigação Preliminar PROEXC

23102.W2789/201$17 696; 1.131;1.406(defensor dativol 2S/06/2019 ; 16/⑦/2019 jprossegulmentol PAD HUGG

23102.n2756/201S69 7M   PAD CHEFIA GABINETE

23102.W3759/201$10 861 : 1.057 23/07/2019 ; 23/08/2019 PAD HUGG

23102.0W197/201921 866 : 1.058 23/07/2019 ; 23/a8/2019 PAD HUGG

23102.⑤3669/201$29     Sindicância PROAD

23102.oM253/201&47 [.]« 9/16/2019 Investigação preliminar ASSESSORIA

23102.H0128/201$49 1.1a 9/23/2019 PAD PROGEPE

23102.0nly/201$M l.U9 9/B/2019 PAD PROGEPE

23102.0W137/201$30 1.158 9/23/2019 PAD PROGEPE

23102.(XD129/2019-93 l.U7 9/B/2019 PAD PROGEPE

23102.0W138/201$M l.B6 9/23/2019 PAD PROGEPE

23102.(XD136/201P95 l.U5 9/B/2019 PAD PROGEPE

23102.0W132/201$15 1.410 IV2#2019 PAD PROGEPE

23102.(XD135/201941 1.4® IV2#2019 PAD PROGEPE

23102.0M639/201$30 1.0a 8/26/2019 PAD REITORIA

23102.®7139/201Sm COMISSÃO DE ETICA l#26/2019 Sindicância INST.BIOMEDICO



Apêndice 2- Monitoramento deações- PGERCI, com tratamento do risco - ano base
2018 (Capítulo 4)

Unidade
propositora

Justificativa de não

iprim

PROGRAD
Esta beleci me nto de
co nve mos co m

i nstituições ente mas
Médio SIM COMPARTILHAR

(+)

Valorização dos
p roera m as de mobilidade
e stu da ntil n a ci o n al co m

a mpliação de bolsas

PROG RAD Médio SIM COMPARTILHAR
(+)

PROGRAD
Confecçã o de livros de
tra balhos re ferentes a os

p roera ma s de ens i no

Médio
O a n uárlo de p rogramas de

Parcialmente 1 2018 ainda reencontra em
co n fe cçã o

REDUZI R

Adequa ção dos PPCs ao

PROGRAD l novo Plano Nacionalde
Ed u ca çã o

Ausência de pa râ metros
Parcialmente l para todas as áreas do

co n h e ci me nto
ACEITAR (-)

Registro e ma pea mento
PROGRAD l dos processos executados

pela PROG RAD
SIM COMPARTILHAR

1+)

õ progra ma "bolsa estágio
nã o teve di s po ni bilí da d e
o rça me ntá ría . O PRADIG
ma nteve o qua ntita tivo
usualde bolsas pa ra o

HUGG

Via bilizaçã o de estágios
PROGRAD l acadêmicos remunerados

no HUGG
Médio Pa rci alm e nte COMPARTILHAR

(-)

PROG RAD
Ampliação de edita is de
fomento dos progra mas
de estágio de gra dua çã o

Mé dí o NAO In di s po ni bili d a d e
o rça me ntá ri a

COMPARTILHAR
(-)

PROGRAD Red i mens i o na me nto d a

PROGRAD
Médio NÃO HÁ

META

PROGRAD
Ma nutenção da

publicação de edita is de
fomento

SIM MELH ORAR

PROG RAD
Informa tiza çã o dos

p regra mas d e gra d u a çã o

e d e i ngresso de dis①ntes

SIM COMPARTILH AR
1+)

Auxíli o a os cu rs os de

PROGRAD l graduação na atualizaçãa
de s e u registro a cadêmioo

SIM MELH ORAR

⑧



PROGRAD
Re ce pção d os ca ndida to s
do SISU e publica çã o de
editaisde vagas ociosas

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

PROG RAD

Cria ção de comissões
pa ra a a dequação dos
PPCs dos cu rs os de

Li ce nciatura às D iretri ze s
Cu rrlcula re s N a cí o n a i s

Médio Pa rci a Im e nte

Atra s o d os N D E dos cu rs os

de l i ce nci a tu ra n a

confecção dos ppc
REDUZIR

PROGRAD Cri a çã o do Regi me nto
Inte rn o da PROG RAD li⑧l.@

NAO HA
META    

PROA RAD
Am pliação d a p ubli ca çã o

dos editaisde progra ma s
de Graduação

SIM   COMPARTILHAR

1+)

PROPGPI
Confecçã o de livros das
a tive dades de pesquisa,
pós -gra duação e Inovação

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

PROPGPI

Estímulo a o
d es e nvolvi me nto d e

produtos passíveis de
proteçã o i ntelectual

       

SIM   COMPARTILHAR
1+) 

 
PROPGPI

Consolida ção do uso do
s íti o eletrâ nico da PROPG

e do portal de pesquisa

 
SIM   COMPARTILHAR

1+)

⑧       

PROPGPI

Mo n ito ra mento e a nális e

dos Projetos Pe dagógicos
dos Progra mas de Pós-

G ra d u a çã o

SIM   MELHORAR
 

  ③

PROPGPI
Mo n i to ra me nto e

estímulo à proteção de
atívos i nta ngiveis

Médi o Pa rci alm e nte

Pa ra as demo ndas de

criaçãoe perma nência de
periódicos eletrânicos, a
D PG proporci onou 3

trem na me ntos em OJS. a
p restou as s essori a a

cri a çã o d e d ois p eriód i cos .

COMPARTILHAR
(-)

PROPGPI
Mo n i to ra mento d o cometa

Ca pes do item relativo a
eg re s s o s   SIM   COMPARTILHAR

PROPGPI fo me nto pa ra mobilidade
a ca dêmica i nterna ci o n al

SIM   EXPLORAR

PROPG PI
Ampliaçã o da ofe rta de
bolsas de iniciação
científi ca e i nova ção

Pa rci a Im e nte
co rte d e ve rba e

o rça me nto pa ra custei o
ACEITAR (-)

PROPGPI

Mo n ito ra me nto d e
grupos de pesquisa do
Di retório de Grupos de

Pe s q ui s a     ③ SIM   COMPARTILHAR
1+)

 

 



Ma pea me nto dos
p roce ssos a cadêmiüos dos
cu rs os d e pós-gra d u a çã o
strfcto e /ato senso no SIE

Foi ã proilado o fiovo
Regi mento dos Progra mas
de Pós-graduação com
p ra zo de a dequação a i nd a

e m viga r

PROPG PI Médio Pa rci alme nte REDUZIR

PROPG PI
Fomento para trad ução e
publicação em periódicos

i n te rn a ci on a i s
SIM MELHORAR

PROPGP
Monito ra me nto das

li nhas de pesquisa pela
prata forma Sucupira

Ampliação da publica çã o
dos edita is de a paio a
p roera mas de pós-

graduaçã o, pesquisa e
in ova ça o

SIM COMPARTILHAR
1+)

PROPG PI SIM COMPARTILHAR
1+)

PROPGPI Estímulo à produção
q u a l ifi ca d a

SIM ACEITAR (+)

Ampliação d a d ivulga çã a
ju nto a o público ge ramas
p rá tí cas culturais da s
escola s de Música e

Te atro

Are ra çã o d o re gi me n to
da Câ ma ra de Exte ns ão,
ga ra nti ndo o di recto do

s e rvi dor aposentado pa ra
conti nua r e coordena r
p regra made projetos de

e xte n s ã o

PROExC SIM COMPARTILHAR
1+)

SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS PELA

PROCU RADORIA FED ERAL
PROCESSO NÇ

23102005756/2017-59,
DATA DE RETORN O DA PG

EM 24.01.19

PROExC NAO EVI TAR

Dese nvolvi me nto de
p regra made projetos de
e xte ns ã o com todos os

segmentos (gra dua ção -
p res encial e a dístânci a

es peci ali za çã o, pós -
g ra d u a çã o )

Fortalece mento da
e xte nsã o co m as unida des

a ca dê mi ca s

PROExC Médio SIM COMPARTILHAR
(+)

PROExC

PROExC

Médio

Mé di o

SIM

SIM

MELH ORAR

Cria ção da Escola de
Exte n sã o ACEITAR (+)

Arte Gula çã o com a
pesquisa promovendo a
ca pa citação d os cidadãos
e futu ros profissiona is
comprometidos com a
reagi da de soa al

PROExC Médio SIM MELH ORAR

PROExC
Ela boro çã o de projetos
que partam da sociedade

vivi l
Médio SIM EXPLORAR



Ass essora mento à
PROG RAD e de ma i s
i nstâ ncias pa ra

a dequa çã o dos PPCs ao
novo PN E

PROExC SFM
COMPARTILHAR

1+)

PROExC
Ampliaçã o d os co n vêm o s
e pa rce rias com outras

i n stitu i çõ e s

SIM

SIM

COMPARTILHAR
(+)

PROExC
Ampliação da publi ca çã o

dos editalsde a paio aos
progra mas de Extensa o

Ofe rta de cu rs os e
ofici na s pa ra a

comunidade pela Escola
d e Exte ns ã o

COMPARTILHAR
1+)

PROExC SIM

SIM

SIM

EXPLORAR

PROExC
Ímpia n tação d e gesta o d e

p ro ce s s o s
MELH ORAR

Ide ntifi ca çã o e
d es e nvolvi me nto d e

nova s soluções,junb com
a DTIC

Cri a çã o/Confe cçã o de

publica çã o a nuas on //ne
ca de rn os - produçã o dos

bois i s ta s BIA

PROExC ACEITAR (+)

PRAE Médio NAO
In s uficiência d e s e rvi d o re s

e plata fo rma te cnológica
REDUZI R

PRAE

PRAE

Im pla n tação de funções e
ca rios

Médio SIM
COMPARTILHAR

1+)

Revisão do re game nto da
Câ ma ra de As s u ntos

Es tu d a nti s
Médi o Pa rcialmente l Em andamento EVITAR

Implemente çã o do
Regi me nto ante rno de
fu nci o na me nto do
Res ta u ra nte Es cola

PRAE Médio SIM
COMPARTILHAR

1+)

Incentivo a pa rce rias com
fi na nci a me nto exte rn o
es pecífico para bois is ta s

PRAE

Nã o oco rreu a ofe rta de
Bolsa Fórmula

Sa nta nder mobili da de
i nte rn a ci o n al

PRAE NAO R EDUZI R

PRAE

PRAE

Apli cação d e ferra mental
on //ne pa ra consolida r

dados
Realização de Convênios
Instituciona is pa ra

a mpliação da assis tê n ci a
ps i cológi ca

SIM

SIM

COMPARTILHAR
(+)

COMPARTILHAR
1+)

Realização de Convênio
i n stitu ci o n al p a ra

p remoção do ensi no de

l íngua estra ngeira em
pa rce ria com a CRI

PRAE SIM COMPARTILHAR
1+)



$:i:④: ⓕ

PRAE Ca pa citaçã o d e servi dores     SIM   MELHORAR

PRAE
Ma nute nção do a paio à s
a ti vi da des da LAUNI e

Atl éti ca s

   

  SIM   MELHORAR

 

 
 

PRAE Ampllaçã o da ofe rta de
b ols a s e a u xíli os NAO Questões orça menta ria s REDUZI R

PRAE Ímpia nta ção do a polo

p ed a gógi co
SIM   COMPARTILHAR

(-)

PRAE Ampliação do qua d ro de
s e rvi do res administratiws

PRAE s ollciR)u
excluir a ação
a pa rti r de
2018

PRAE sob citou exclui r a

a ção a pa rtir de 2018  
PRAE

Amplia çã o do progra ma
de a ssistênciaestuda nti l

jrotei ros de tra ns porte
i nte rca mpi, se rvi ço de
psicologia, a s s istênci a
sociale ali menta ção

cole ti va )

Pa rci alm e nte Questões orça menta rias REDUZIR

PROPLAN

Ela bora çã o do Pla no de
De s e n volvi me nto

Institucional - PDI 2022
2026

Méd io Não há meta   
PROPLAN

Ela bora çã o do Pla no de
Gestão de Risco da

UNIRIO
Médio Não há meta    

PROPLAN

Ela bora ção do Pla no
Di retordeTecnologia de

Informa çã o e

Comum ca çã o (PDTIC)

Médio Não há meta   
PROPLAN

Apresenta çã o do
Relató ri o de Atlvida des
nos Conselhos Superiores

Mé di o NAO Falta d e açõ es p ro positivas
pa ra execuçã o da a çã o

ACEITAR (-l

PROPLAN Ela bora çã o de Ca rta de
Se rvi ço a o Ci da dã o

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

PROPLAN

Cumpri me nto da s
mete rminações do

move rno Federal pa ra
Tra napa rência de

In fo rma çã o

   SIM   COMPARTILHAR
1+)

   

③ 
PROPLAN

Ela boro ção do Pla no
Insti tua on al de Da dos

Abe nos - PDA     SIM   COMPARTILHAR
1+)



: ;.; ":Rll

Falta de servi dores na
COPLADlpa ra condução e
co n clu são da a tividade (em
2018 a Coorde na dori a

contou com a penas uma
se rvi dou , alé m da
responda bilida de da

u ni dad e esta r a cu mul a d a

na função da Pró-Recto ra ).
Ação será tra nsferida pa ra

2019.

Realiza ção de
ma pea mento dos
p rocessos visa ndo a

pa d ro nizaçã o dos fluxos
de tra balho

li

PROPLAN NAO ACEITAR (-)

Meta prevista para 2017, a
i nserção doorça mento da
Unive rs ida de no SIE foi
i niciada em 2018, porém
pa rali s a da , deva do à

i nte rru pção d o co ntrato d e
cona ulto ria com a empresa
SÍNTESE, que rea l iza va
ajustes no sistema.

Implementa ção do liga
mód ulo de Orçamento no
Sistema de Informa ções

pa ra o Ensi no

PROPLAN Pa rci alm e nte ACEITAR (-)

@:

Destaca-se que em 2016 a
PROPLAN ela borou e
publicou a Ordem de

Servi ço PROPLAN n9 2, de
10 de outubro, que

i nstituiu o SEI e o PEI na
U NIRIO. fo ra m executada s

5 re u niões com a presença
da DTIC, Arquivo Central,
sendo algumas com a
Comissã o de Éti ca . Ca be

e ntã o, o a te ndi me nto à

O.S. publicada .

③
⑧

PROPLAN Im pla ntaçã o d o Prece s s o
Ele trõ ni co l $

NAO ACEirAR (-)

Criação de uma unidade
na PROPLAN pa ra re visa o
e a compa n ha me nto do

PDI

PROPLAN Nã o há meta

③i;
Falta de servi dores na
COPLADlpa ra conduçã o e
co n clu são da a tivídade (em
2018 a Coo rde n a d o ri a

contou com a pena s uma
s e rvi dará , alé m da

responso bilidade da
u ni dad e esta r a cu mul a da

na função da Pró-Reito ra)

PROPLAN
Atualíza çã o de

Regula mentor da s
unidades

Pa rci a l m e n te ACEITAR (-)

Revi s ã o d a estrutu ra

o rga ni za cí o n al pa ra
p ropo r muda nça s

necessá ria s a o melhor
funci ona mento da

o rga ni za çã o

PROPLAN SIM COMPARTILHAR
1+)

PROPLAN
Atualiza ção do Estatuto

da U NIRIO
SIM COMPARTILHAR



1:1i::: $9 :'1'j:,! :i:%

Foi ne cessário agua rã a f â
a prova ção das are ra ções
do Esta tuto pelo MEC. O
texto foi a provado pela
Porta ria MEC/SeSU ng 84,
de 30 de nove mbro de

2018

PROPLAN Atualização do RegimenD
Geralda UNIRIO NAO COMPARTILHAR

(-)

PROAD
Refo rma do 6e a nda r do
p rédio da Escola de

N utri çã o
Ma nutençã o da

contra tição de empresa
especia liza da em

ma n utenção p re dialpa ra
melhora r as condições
das i nsta lações físicas
formalização dos novos
p roce dimentos do uso do
ca rtã o coorporativo

Médio SIM COMPARTILHAR

PROAD SIM MELHORAR

PROAD Pa rci alme n te
A a tu alização da Ord e m de
Serviço e a conclusão do

si te .
REDUZI R

Controle de gastos com o
bons umo de : e ne rgia
elétrica, gás ca naliza do,

água e esgoto

Muda nça na gesta o, alta
gema nda de tra balho, e
tempo exíguo pa ra

pla neja men to/implementa
ça o .

PROAD NÃO REDUZIR

PROAD
Inclusa o de cri té ri os de

s u ste n ta bi l i d a d e

a mbiental nas l icita ções

SIM EXPLORAR

Muda nça na gestão, alta
dema nda de tra balho, e
tempo exíguo pa ra

pla neja men to/implementa
ça o .

PROAD Impleme nta çã o do
Mód ulo Património no SIE

NAO ACEITAR (-)

Au mento da fro ta dos
ve ículos ofi cí a i s e m

função da expa nsão da
Unive rsida de e

co n s eq uentes d ema nd a s

por dive rios serviços
( ca rros e va ns )

PROAD SIM COMPARTILHAR
1+)

PROGEPE Ampliaçãoe melhoria do
PROG EPE IN FORMA

Mé di o

Mé di o

SIM

NÃO

COMPARTILHAR
(+)

PROGEPE Criaçã o da PROGEPE
i ti ne ra nte

Dia cu Ida de de

consegui rmos tra ns porte
REDUZIR

Fome nto a o Ba nco de
Ideias, com o objetivo de
i mpulsionar a i ntegraçã o,
i nte ração, participa çã o e

valori za çã o da
co m u n idad e u niversitá ria

PROG EPE Médio SIM MELH ORAR

⑤



②

PROGEPE
Realização de eve nto em
homenagem aos
a pos e nta d os

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

PROGEPE

Ci clo de discussões s ob re
a política de

a campa nha mento de
re i ntegra d o s

Médi o NAO Nã o houve oportunida de
de i mplementa ção ACEITAR (-)

PROGEPE

Amplia ção do Progra ma
U NIRIO d e Bra ços

Abe nos " a os d oce nte s

l ngre s s a nte s

Médio NAO Em processo de
pla n eja me n to

R EDUZI R

PROGEPE

Ela bora çã o da políti ca
i n stituci o nal d e

e nfre nta mento a o d es vi o

de função   Pa rci a Im e n te
Existe a proposta dos

s eto res . Fa lta d i s cu s s ã o

pela Progepe
ACEITAR (-)

PROGEPE
Consolidação da s ações
e xi stentes d o plan o a nual

de ca pacita çã o

⑧ .\!to
%.

SIM   MELHORAR

PROGEPE
Consolidação da s ações
e xi s tentes d o plan o a nual

de qualifi ca çã o   SIM   MELHORAR

PROGEPE

Ci clo d e discussões s ob re
a políti ca de

a compa n ha mento de
te rce i ri za d os   NAO

Não houve oportunida de
de i mplementa çã o ACEITAR (-)

PROGEPE

Constru çã o de
p rocedimentos que
p romova m de fo rma

eficaz a movimentação de
p e s s oal (re moça o,

redistribuição, cessa o e
cola bora çã o técni ca )    Pa rci al me nte

Em p rocesso d e co nstrução
junto a o Setor de
P rovi m e n to s .

REDUZIR

PROGEPE

Ímpia nta ção do
a s senta mento fu nci o nal

digitalpor d etermi n a çã o

dos órgãos de controle,
com digitali za çã o de

toda s as pastasfu ndonais

Pa rci alm e nte

Falta d e maquinaria e falta

de pessoal pa ra fa zer as
digitali za ções do a rquivo

p e rm a n e nte

ACEirAR (-)

PROGEPE

Prod uçã o de ates
norma tivos re fere ntes à s

ca rrei ra s de doce ntes e
té cn i cos-ad mi n i stra ti vo s

Nã o há meta
Em processo de criaçã o ou

a p ro va ça o  
PROGEPE

Solicita çã o a o MEC de
nova s va gas de a co rdo
com o Di mensiona me nto
da Força de Tra galho
jté cn i cos-ad ministrativo s )

Pa rci alme n te

Fo ra m s oli cita da s n ova s

vagas mas não com base
e m demanda s rea l i za da s

utili za n do
d í m e n s i o n cimento.

EXPLORAR

PROGEPE

Solicita çã o a o MEC de
novas vagas de aco rdo
com o Di mensio na me nto
da Força de Tra balho

Id oce n te s )

Pa rci a l m e nte

Fora m s ollci ta da s nova s

vaga s mas não com base
em de manda s rea l i za da s

uti li za n d o
di me ns i o n a me nto .

ACEITAR (-)



CCBS
Adesão do CCBS na rede
LUTE IRed e U niversitá ri a
de Tel e-Media na l

SIM EXPLORAR

Apoio a i ni ci atava s dos

cu rsos de pós graduação
pa ra melhora r seus

conceitos junto à CAPES

CCBS Mé di o SIM MELH ORAR

CCBS

CCBS

CCBS

Ela bora çã o do Pla no
Di retor do IB

Mé dí o NAO Nã o i nfo rma do pela
unidade. EVI TAR

Esta belecimento do CCBS
como uni da de Gesto ra Médio

Mé di o

Não há meta

Rei naugura ções de
espaços recupera dos do

CCBS
Nã o há meta

Cri a çã o de ba ncos de

oportunidade de vagas e
estágios aos estuda ntes
dos cu rsos de gra d u a çã o

do Ce ntro

CCBS Mé di o SIM MELH ORAR

Amplia çã o e divulga ção
das normase progra mas
de Mobilidade Acadêmica
Es tu d a ntil, incentiva ndo a

pa rtici pa çã o d isce nte

Ampliação d os p roera mas
de pós-gradua çã o no

CCBS

Consti tuiçã o de
Comi s s ões de

Biossegura nça na s
uni da des do CCBS

Aloca ção de técnicos em
a s s u ntos ed uca ci ona i s

(TAE) no CCBS e suas
unidades

Estímulo a publica ções
em periódicos de boa
cla ss ifi ca çã o (Quali s

CAPES )

Criação de cursos de
gra duaçã o (Lice nciatura
e m Bi o med idna e f ísica e

Ba cha rela do e m

Fi s i ote ra pi a )

Ampliaçãodo número de
li nha s e projetos de

pesquisa
Execução do prometo de
construção do prédio do

IB e do IBIO

CCBS Mé di o SIM COMPARTILHAR
1+)

CCBS

CCBS

Médio

Médio

SIM

SIM

COMPARTILHAR
(+)

COMPARTILHAR
(+)

CCBS Mé di o NAO Não i nforma do pela
unidade EVI TAR

CCBS SIM MELH ORAR

CCBS Não há meta

CCBS

CCBS

SIM
COMPARTILHAR

(+)

Não há meta
⑥

⑤



CCBS
Co n clu são d a co n s truçã o

da nova quadra de
esporões do IB l

Não há meta

Foi la nçado um novo
website pa ra o CCET, com
um layout muito ma is
moderno e res ponsívo a
dis positivos do ti po mobile

Is s o oco rre u no 2e
s e mestre de 2018 e nã o
houve tempo suficiente
pa ra se registrara va nação
no número de acessos
a nua 1, uma vez que a

ve rs ã o a nterior d o website
não poss uía esta
fu n ci o n a li d a d e

CCET
Ampliação e co nsolidação
dousodosítioeletrõnico l Médio l Parcialmente

do CCET
REDUZI R

CCET

CCET

Ina ugura ção do
bica cletá ri o do CCET

Baixa SIM COMPARTILHAR
1+)

Apoio a i niciativas dos

cu rs os d e pós-gra d u a çã o
pa ra melhorar seus

conceitos junto à CAPES

Conscientiza çã o dos
dis centes d a importa ncia
de sua pa rtici pa çã o no
ENADE e ofe recimento d e
re vi s ã o d e co nte ú do

p roera máti co a os
i n te re s s a d os

Es túmulo a os docentes n a

pa rti ci pa çã o e

coorde na çã o de
a tive da des de exte nsã o

Apoio a realiza ção de
eventos (semi ná rios,
works hops, congress os,

etc.)
Revisão dos Projetos

Políti cos Pedagógicos dos
cursos de gra duação do

CCET

Não há meta

CCET SIM COMPARTILHAR
1+)

③

CCET SIM COMPARTILHAR
1+)

!③

CCET SIM MELH ORAR

CCET SIM MELH ORAR

A prioriza çã o desta a çã o,
por pa rte da Deck nia, foi
passa da pa ra 2019 em
função da demissão de 6
p rofessores do Centro,
oco rrida no i n ício do 2g
semestre de 2018, o que
res ultou n uma s obreca rga

de a ti vi da des

e me rge n ci a l s .

CCET
Elabora ção do l

NAO ACEITAR (-)



⑤

CCET

Estímulo a publica ções
em periódicos de boa
cla ss ifi ca çã o (Quali s

CAPAS)

SIM   MELHORAR

CCET

Proposta de criação de
p roera ma de mestra do
em Engenho ria de

Pro d uçã o

Nã o há meta   
CCET

Ímpia nta çã o da

di stribuição o rça menta ria
às uni da des do CCET

NAO

O CCET não possui
o rça mento próprio, de
ma neira que não há contas
a presta r em função de
distribuiçãoo rça menta ri a .

RED UZI R

CCET Ampliação do número de
salas de aula Nã o há meta    

CCET Constru ção do 3g a nda r
do prédio a nexo do CCET

Nã o há meta    
CCH

Adequação dos PPCs ao
novo PNE, à Resolução

MEC n' 002. de
01/07/2015, e aos

i ndica dores das CIACs

Méd io SIM   COMPARTILHAR
(+1

CCH

Ela boração d e p rojetos de
e xte n sã o q u e vislumbre m
de ma nda s rea is de

rega çã o com a
co m u nidad e q ue ci rcunda

o ca mpus.   SIM   MELHORAR

CCH

Promoçã o, no â mbito do
CCH . d e d i scussões s o b re

o n ovo Esta tuta da

U NIRIO e co nsolldação de
p ro po stas n o Co nselho do

Ce ntro

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

CCH

Cria çã o de comissão
perma nente local pa ra
a compa n ha mento de

p roera ma p a ra
a te nd i me nto de

a cessibilida de plena no
CCH

Médi o SIM   COMPARTILHAR

CCH

Ela boraçã o/ a tua li za çã o
dos regula mentor

i nte mos do CCH (escola s ,
fa culdades, p regra mas d e
pós -graduação, núcleos e

la bo ra tó ri os )

Médio NAO

As escolas e o próprio CCH
esta o no agua rdo da
ela bora ção do novo

R e gi mento G eram a UNIRIO

pa ra que possa mos nos
a dequa r ao novo

i nstrume nto legal.

ACEITAR (-)

CCH

Oti miza ção da
re di stribuiçã o e spacial d o
Prédio do CCH a pós a
constru çã o do Prédio

Anexo

Médio Não há meta
O Projeto a prova do a inda
nã o teve o din heiro para as

obra s necessá ri a s  



Criação de revista
a ca dê mi ca

multidisciplina r n as área s
de co n heci me nto d o
Ce ntro, com edita ri al

volta do para a G rad uação
Ímpia ntação da Editora da
Es cola de Biblioteoonomia
d a U NIRIO d e li vros e de

sua publicação periódica
Estímulo à s i nte rfa ces e

pa rce rias i nte rna s e ntre
os cu rios de gra dua çã o

do CCH - pres enciale EAD
pa ra a realiza ção de
p rojetos de ensi no,
pesquisa e extensão
Eleva ção do conceito de

cu rios de progra mas de
pós -gra d u a çã o

Houve atra s o na
elabora çã o do projeto da
revi sta online do CCH, cujo
la nça mento foi a doado pa ra

2019

CCH Médio Nã o há meta

CCH Não há meta

CCH Não há meta

CCH SIM MELH ORAR

Criação de cursos no
â mbito do CCH

IBa ch a relado e m Ciên clãs
So ci als; Bibli ote co n o mi a

Ea D l

O cu rs o d e Bi blioteconomia
EAD foi a prova do nas
i nstâ nci a s devi da s ma s

a i nda não ab riu a p ri me i ra
turma pordificulda des da
pa rce ria com o CEDERJ

CCH .$ibs$tba Pa rci alme n te RED UZI R

Incentivo à criação de
novos cursos de pós
gra d u a çã o strfcto senso:
* Mestra do Aca dêmi co

em Filosofia (20 vagas)
* Mestra do Aca dêmico

em Ciências Sacia is (20
va ga s l

* Mestra do Profiss ional
em Psicologia da
Educa çã o (20 va ga s }

+ Mestra do Aca dê mico

e m Tu ri smo e Cidades (20

va ga s l
* Mestra do Profiss ional
em Filosofia em Rede (20

va ga s )
* Mestra do Aca dêmi co
e m Se rvi ço Social (20

va ga s l
Ampliação do corpo

doce nte de aco rdo mm as
dema nda s de novos

co mpo n e n te s

curricula res, te ndo e m
vista as exigências da
Resolução MEC nQ. 002,
de 01/07/2015 e dos
i ndica dores dos CIACs

CCH Não há meta

Houve red ução no envio de
va ga s pa ra o atendimento a
e s sas d ema nd as po r p a rte
do gove rno fede ral

a tendendo à EC 95/2018

CCH Pa rci alm e n te REDUZI R



Estímulo a os professo res
das discipl i nas técnicas
pa ra submissa o de
p rojetos de pesquisa
volta dos a o merca do de

tra ba l h Q

cap SIM MELHORAR

cap
Au me nto da pa rticipa çã o
em Edita is da CAPES,
FAPERJ, FI NEP, CNPq

Baixo percentualde
Parcialmente l docentes com dedicação

e xcl u si va
ACEITAR (-)

caP
Apoio a projetos de
e xte ns ã o do Ce ntro

Aca dê mi co
SIM MELHORAR

cap

cap

Cria çã o d e cu rios d e pós -

g ra d u a çã o
* Douto ra do em Di reito

SIM EXPLORAR

Utiliza çã o do s ítio
eletrõnico da Deca nia e
das Escola s do CCJP

Amplia çã o da
pa rticipaçã o d e d oce nte s
e m eve ntos ci e ntífi cos

n a clo n a is

SIM MELH ORAR

cap

cap

SIM

SIM

SIM

COMPARTILHAR
1+)

Aumento da produção
i n tele ctu al d oce nte MELHORAR

Ampliação da
p a rti cipação d e d oce nte s
em eventos científi cos

i nte rn a ci o n a i s

cap COMPARTILHAR
1+)

cap

cap

Melhoria da avaliação do
cu rs o de Direito pelo MEC

SIM

SIM

MELH ORAR

Melhoria da avaliaçã o do
cu rso de Ciê nci a Polítí ca

pelo MEC
MELHORAR

cap
Au me nto da

dis ponib ilidade d e espaço
físico no prédio do CCJP

Não há meta

As obras pa ra acesso com
ra mpa e ba nhei ro

es pecialfo ram iniciadas no
Bloco 3, ma s não

co nclu idas. Falta resolver o
p ro blema d o Instituto Villa
Lobos, com orça me nto de
constru ção e nviado ao MEC

des de 2016

Ímpia n tação d e estruturas
e progra mas de

a tendi mentes pa ra
e stu dantes portadores d e
necessidades especia is

CLA Médio NÃO COMPARTILHAR
(-)

Ge rencía mento de
a fa sta men tos/licencia me
ntos de docentes pa ra

re ali za çã o d e

douto ra mento e pós-
d o uto ra m e n to

CLA Médio NAO Ne nhu m doce nte ti rou
licença com esses fi ns

COMPARTILHAR
(-)

⑤



CLA

(ie re nci a me nto de

períodos de
li ce nci a me nto dos

té cn i cos admini strativos
pa ra fi naliza ção de
projetos de mestra do

Médio Nã o há meta   
CLA

Diagnósti co de
neces s i da de de

contra ta çã o de técni cos
pa ra formação de q uad ro

pompa tível com o
Progra ma de Pós-

G radua ção em Letra s

Médio NAO
O Cu rs o d e Letras n ão criou

a pós gra duação
EVITAR

CLA

Diagnósti co de
necessida de de

co ntra tação de d oce nte s
pa ra fo rmação de q uadro

compatível com o
Progra ma de Pós-

G ra dua ção em Letra s

Mé di o NAO O Cu rs o d e Letras não criou
a pós graduação

EVITAR

cm
Consolida①o da reforma
cu rri cuja r do cu rs o de
Li ce nci a tu ra e m Mús i ca

Médio NAO

A meta de 2017 a inda nã o
foi anca nça da . Há muitas
muda nças nas regras que
fazem os processos te rem
i númeras muda nças

COMPARTILHAR
(-)

CLA

In stituição d e disdpli n a s
na modali da de

s e mipresencialnos cu rios
de gra dua çã o   NAO

Os professores opta ra m
por ma nter toda s a s

disci pl i nas presencia is
EVITAR

CLA
Consolidação da reforma
cu rri cuja r do cu rs o de
Ba charela do e m Mús i ca ②l Pa rci a Im e nte

Exigência s que muda m a
toda ho ra

COMPARTILHAR
(-)

CLA Cri a çã o d e e mpresajúnior
de produção a rtística

Nã o há meta    
CLA

Cri a çã o e implementaçã o
de novos cu rs os de

G ra duação (Língua

Es tra ngei ra /l ngl ês ;
Ba cha gelado em Produção
Mu s ical; Cra vo; Ba ndolim;
Vi olho d e Câ ma ra : Pi a no e

Aco mp a n h a m e nto )

Médio Pa rci alm e n te

Nã o há docentes pa ra
a te nde r a s nova s

necessidades que seria m
cri a d a s

RED UZI R

CLA

Cria çã o de cu rios de Pós-
G ra d u a çã o sfrfcto senso
k Mestrado em Artes

Perform átícas e Escrituras
' Mestrado em Letras

' Atuação Cênica em
Situações / Lugares de

risco social
' Mestrado em Teatro-
Dança e Multimédia

Médi o NAO
A meta de 2017 nã o foi

a l ca n ça d a
REDUZIR

 



CLA

Le va nta me nto e
a da pta ção dos
la boratórios pa ra
a tend i me nto à

normati za çã o vige nte

Pa rcí alme nte

Há res istê nci a dos

pes quisadores e m ate nde r
a s normas de instalação de

la bo ra tó ri os

ACEITAR (-)

CIA

Constru ção do novo

p rédio do IVL (bloco l),
refo rmas e resta ura ções

ge ra is d os espaços d o CLA

Nã o há meta    
CLA

Amplia çã o do qua d ro
docente efetivo pa ra o

CLA
NAO

Fora m realiza dos a pena s
con cu rs os pa ra

p ree nchi mento de va ga s
existentes elibera das por

a po s e nta d o ri a s

EV ITAR

AC
Dis poni baliza çã o de

i nstrumentos de pesquisa
o nli ne   NAO

Arquivo Ce ntrale ntende
que a ação de

disponi biliza çã o de
i nstrumentos de pes q uis a
on li ne está contida no SIE

COMPARTILHAR
(-)

AC

Cri a çã o d e u m gemi ná rio
a nualsobre as relações
Arquivo Ce ntral e a

s o ci ed a d e

Médio SIM   EXPLORAR

AC

Reestrutu ra çã o e
erga ni za çã o dos

p ro ntuá rios d e pa cie nte s

e xi ste ntes no H UGG   SIM   MELHORAR

AC

Propor ição d e inici a uva s
de extensão a pa rti r do
a ce rvo e do nosso

conheci me nto técni co
s o bre docu me ntos e

a rq uivos

   

Pa rci alm e n te

O gra nde volume de
ativi da des e o reduzi do
número de servidores nos
i mpedem de te rmos

a tivi dades de exte nsão e m
ma 10 r n u me ro .

COMPARTILHAR
(-)

 

   
AC

Disponibilização de ates
normativos e ata s da s
a ti vi da des on /íne

Baixo SIM   COMPARTILHAR
(+)

AC

Proposta de
a cessa bi l i da de nas

depe ndências e unidades
do Arqu ivo Ce ntral

SIM   COMPARTILHAR

AC

Atualização do SIE pa ra o
módulo de Gesta o de
Docu me ntos e Pro ces s os

Ele trâ naco s

NAO falta m defi nições do
Arquivo Central ACEITAR (-)

AC

Ofe rta do Arq uivo Ce ntral
e s e u acervo como ca mpo
de pesquisa pa ra os
p rogra mas de pós-

g ra d u a çã o   SIM   MELH ORAR



:Ü

AC Sup e rvisão d as atividades
d e gestão de d ocumentos   SIM   MELHORAR 

   

AC

Aperfeiçoa mento dos
s e rvi do res nos

p rocedimentos d e gesta o

d e d ocu me ntos
ele trâ n i co s

     

SIM   MELHORAR

 

 
       

AC C)rga nização da massa
d ocu me nta l a cu m ula d a

Pa rci a l m e n te   ACEITAR (-l

BC
Implantação do controle
do almoxa rifa do local Médio NAO

Dia cuida des de
i mpla nta çã o do SIE s e m

i ncluir a parte financeira do
módulo

ACEITAR (-l

BC

Esta beleci me nto de
política de a q u isiçã o de
obras es pedais das 8
es cola s forma d o ra s da

UNIRIO

Médio Pa rci a l m e nte Pesquisa em a nda mento
COMPARTILHAR

(-)

BC Indexação de artigos das
re vi stas da u nive rs i d a de

Médio SIM   COMPARTILHAR
1+)

BC
Divulgação da produçã o
a ca dêmica d a UNIRIO no
Ba nco de da dos da OCLC

Médio SIM   COMPARTILHAR

1+)

BC
Am pli a çã o d e a ce rvo
e s pedal pa ra d eflci e nte s

vi s u a i s

Médio NAO
Esta mos agua rda ndo o
estudo do Núcleo de
a ce s s i bi l ida d e

ACEitAR (-l

BC
Ampliação d a fre quê n ci a
per cap/ta de us uárlos em
toda s a s bi bli oteca s    

Pa rci a l m e nte

Em função doaumento de
d e ma n d a d a bi blí oteca

digital, consegui mos
urra passara meta, porém
nota mos uma di minuiçã o
no a te ndimento p resendal
Acreditamos que seja um
reflexo da o bsolescênda do

a ce rvo .

ACEITAR (-l   
   

BC
Esta beleci me nto de

e mpréstimos de obras de
i nstituições intern adonals   SIM   EXPLORAR

BC

Ímpia ntação d e co ntrole s
de sustenta bili da de na
BC, e m pa rce ria com a

COPESI

       

NAO

Não houve nenhuma açã o
e fetiva neste s e nti do.

A BC la nçou um
i nfo rmativo d a Bi bli oteca

pa ra u ma maior divulgação
do tema junto a
co m u ni d a d e .

R EDUZI R

 
     

 
BC

Ma nutençã o das
a filia ções na dona is e

i nte rna ci o n a i s

(CB BU,OCLC, MAST,
Bi bliodata, Mi nisté ri o d a

Saúdes   S[M   MELHORAR



E w*i «: f ;n '. . g

BC Criação da política do
re positó rio i n stitu ci o nal

SIM EXPLORAR

Implanta ção de política
de backup dos bancos de
da dos do Si ste ma de

Bi bliotecas (i nclui ndo
meta da dos e texto

completos)

BC Nã o há meta

Compra de equipamentos
pa ra emprésti mo

a uto matizado (lO le itora
de código de ba rra; lO
i mpressora s de recibos,
12 câ meras digita is)

Processo de registro de
p reços realiza do porém

nã o adqui rídos .
Ins ufi ci ê nci a de re cu rs os
fi na ncei ros foi o fa tor

i mpediüvo a o atingi me nto
da dema nda .

BC NAO EVITAR

BC

BC

Im pla ntaçã o d e servia) de
monito ra me nto de

câ me ras e m 5 u nada des
NAO In stalação não foi re alizada EVITAR

Contrata çã o de
ma n utenção d o softwa re

SophiA
Ma nutenção das

a ssinaturas de ba ses de
dados (Up to Date, Jstor,

G ed web,U ri ch 's ,
Web Dewey, ABNT,
llali a na, Filas ofi a )

SIM EXPLORAR

O proceso de aquisi çã o de

Parcialmente l livros não foi licitada
encontrando-se parado na

PROAD

BC ACEITAR (-)

Em ra zão das

comemora ções pelos 40
a nos da Unive rsida de a
equl pe, qua se em sua
totalidade, foi volbda para
p roduçã o e confecçã o do

e ve nto

COMSO
Cria çã o d e rotina de enfio

de re/Cases pa ra a
l mp re ns a

Pa rci alme nte ACEITAR (-)

COMSO Atua lização do correio de
l mp re n s a

SIM MELH ORAR

Em ra zã o das

comemora ções pelos 40
a nos da Unive rsida de a

equi pe, quase em sua
totalidade, foi voltada para
p redução e confecção do

e ve nto

Em ra zão das

comemora ções pelos 40
a nos da Unive rsida de a

equi pe, qua se em sua
totalidade, foi volhda para
p redução e confecção do

e ve nto .

Cri a çã ode um manualde
o rienta ções sobre a

p ublicação d e co nte úd os
e m redes soa a is

CANSO Médio Pa rci alme n te ACEITAR (-)

COMSO Criação de política de
co mu nicação í nstitudonal

Médio Pa rci a Im e n te ACEirAR (-)



Em ra zã o das

comemora ções pelos 40
a nos da Unive rs ida de a

equipe, quase em sua
totalidade, foi volbda para
p redução e confecção do

e ve nto .

COMSO Cria çã o de u m ma nualde
i dentada de vi s ua l

Médio Pa rci alme n te ACEITAR (-)

Destaque dos pri nci pais
conteúdos produzidos e
p ri ncipais ativida des da

U NIRIO no site
i nstituci anal

COMSO

④

⑧

SIM COMPARTILHAR
(+)

Cria ção de si naliza ção
pa droniza da pa ra as
u ni dad es a dmi nistra ti va s

d a U NIRIO

COMSO SIM EXPLORAR

Exi ste uma página oâdalda
U NIRIO n o Fa ce boo k
e ntre ta nto, por

d e s con hecimento d o a tu al

a dmi nistra dor. nã o está
sendo poss ívelobter o

domínio, nova mente
Docu me ntos esta o s e n d o
o rga nizados para se te nta r
o resgate da pá gina .

N ã o h o uve ve rba d isponlwl
pa ra contratação do serüço

te rce i ri za d o

COMSO
La nça mento da página
ofi ci al da U NIRIO n o

Fa ce b oo k

NAO ACEITAR (-)

Recupe ra çã o do s e rviço

de c//pp/ng te rceirizado

r'

COMSO NAO ACEi'rAR (-)

La nça mento d e n ovo s kio
eletrõnico, pad ronizado e
com navega ça o mais
o bjetiva e acessível

COMSO SIM EXPLORAR

Fortaledmento dos ca naus
de comu nica çã o com a
co m u nidad e u nivers itá Ha,
n a reflexão e d iscussão do

p rocesso de
i nte rna cionalização da

UNIRIO

CRI SIM MELHORAR

Pa rti ci pa ção na
elabora ção da política

linguís tida pa ra a

i nte rna cionaliza ção da
UNIRIO

Ela bora ção de ato
normati vo que regule a
mo bili da de a ca dê mi ca

n te rn a ci o n al d e
s e rvi d o re s

CRI Bai xo SIM EXPLORAR

CRI Médi o NAO
Este as pecto é de

gove rna billdade exclusiva
d a PROG EPE.

REDUZI R



Pa rti ci pa ção atava em
eventos sobre a política
de i nte rnacionalização
da s IES no ce ná ri o

n a cí o n al

Es ta beleci me nto e
ma nutenção de diálogo
com a s i nstâ nci a s

di plomáticas q ue oferta m
ma ior a bertu ra pa ra a
cospe ra çã o a ca dêmi ca

i nte rn a cí o n a l

CRI Mé di o SIM MELH ORAR

CR l Mé di o SIM MELHORAR

CR l

Aumento do n ú me ro de

estu dantes entra ngei ros
na U NIRIO

Pa rci alm e nte
Dia culdades económica s e
li mates i nsti tua ona is de

fi n a n cí a me nto
ACEITAR (-)

Amplia çã o da

pa rticipa çã o da UNIRIO
e m red es de cospe ra çã o
a ca dêmica re con heci d a s
no ce nário interna ci anal

③
A i nserção da UNIRIO em
redes de coopera ção
i mpl ica em des peça s
o rça menta rias basta nte
li mito da s no atual

co nte xto .

CRI NAO ACEITAR (-)

Promoçã o da
tra napa rência e uso

res ponsáveldos re cu rs os

a dvi ndos de projetos
i nstitucionaís financiados

p o r a ge n cia s
i nte rna dona ís de

fo me n to

Apoio às pa rce ria s que
levem à fo rmaliza çã o de
co-tutela s, pes quina s
conjuntas, esta ncias de
p es quina e pós-d auto ra is

Ma nutençã o e
e stab elecimento d e nabos

a co rdos de coopera ção
i nte rn a ci o n al ví s a n d o

está mula r o di álogo
a cadêmico no ensi no,
pesquisa e extensão

Amplia çã o das ações
d es envolvidas pelo NUCLI
e d o Progra ma de Idiomas
s e m Fro nteiras (aplicaçã o
de provas TOEFL cursos

p res e ncia is, etc.)

CR SIM MELHORAR

③

CRt SIM MELH ORAR

CRI
Processos de negociaçã o e

Parcialmente l cumprimento de normas
b u ro crá ti ca s

ACEITAR (-)

CR l SIM
COMPARTILHAR

1+)

Ofe rta de desci pli na s
conjuntas com docentes
da s IES conve dada s co m

a U NIRIO

CR NAO Nã o conta mos com essa
i n fo rma çã o .

ACEITAR (-)



CRI

Criação de bolsa s de
a paio para a mobili da de
a ca dêmica i nterna ci o n a l
n o co ntexto da U NIRIO

SIM   EXPLORAR

CRI

Estímulo à pa rtí cipação
e m posições delidera nça
no co ntexto de IES com as
q u a is atua e m coopera çã o

a ca dê mi ca no ce ná ri o
i n te rn a ci o n a l

SIM   MELHORAR

CRI

Propos ta de fo menu pam
a ções associadas ao

p rocesso de
i nte rn a ci o n ali za çã o

NAO Li mitações o rça menta rias e
e cona mi ca s d o co nte xto ACEITAR (-l

CEAD

Incentivo às parceria s da
e xte ns ã o com a s

l ice nciaturas, pa ra a ções
e m EAD, volta da s a os

p rofe ssores d a ed uca çã o
bá s ica e li cena a ndos

NAO As pa rce ri a s nã o fo ra m
i mpl e m e nta d a s

REDUZIR

CEAD Criação da Jorna da de
Educa ção a Dista ncia

Baixo Não há meta    
CEAD Ma nutenção das bolsas

Te rritóri o e Tra balho
Médio SIM   MELH ORAR

CEAD

Incentivo à cria çã o e
ma nutenção de

di sci pli na s/cura os, n a
modalidade a dista ncia .
de ca ráter propedê utico

pa ra funda menta ção
te óri ca e cu ltu ra l

Médio NAO

D i fi culdade e m e sQb elege r

u m progra ma de i nce ntivo

iu nto a os cu rsos da
g ra d u a çã o .

R EDUZI R

CEAD
Incentivo à formação de
grupos de pesquisa no

ca mpo da Ea D

Médio Nã o há meta    
CEAD

Revés ã o da s norma s de
Ea D co nfo rme o novo
o rde n a me nto lega l de

2016

Alto @@ Não há meta    
CEAD

Qualifica ção dos
s e rvi dores té cn i cos -

a d ministrativos da CEAD

em nível de pós-
gra d u a çã o   Não há meta    

CEAD

Cria çã o de um núcleo de
prod u ção d e materiais de

a p re n dizagem q u e a③nda
a os cu rios em d ife re nte s

n ive i s

⑧
     

NAO

A cri a ção do Núcleo a i nda
d epe nde d e i nfraes trutu ra
de equi pa mentos e de
s oftwa re : a u me nto d o
núme ro de fu nci oná rios

ACEITAR (-)

 
   

 



WRH él ": :e:

Estímulo da l)fodução
científica no campo da IÊ
EAD (tfa balhos e m
eventos e a rtigos em

pe ríódi cos )
Fome nto à qualificaçã o e
ca pa citação d e servidores
té cni co -a d mi ní stra tive s

jpa rce ria PROGEPEI

CEAD SIM MELHORAR

CEAD

CEAD

#w%⑧e NAO totalindisponibilidade pa ra
esta belecer as pa rce rias ACEITAR (-)

Adesã o a Ed ita is de
Pe s q ui s a

NAO Nã o houve editais possheis ACEITAR (-)

Com a expecta uva de
li beração d e u m s istema de

a udito ria gove rna mental
oficialpor parte da CG U (e -
AUD) pa ra as a udito rias
i nte mas, conti nua mos a

utiliza r a penas os módulos
ge re ncia s do SIAUDI
ímpia nta dos em 2017.

AUDIN
Informa tiza çã o do

p rocei se de Audito ria
l nte rna Síste ma SIAUDI

Pa rci alme n te ACEITAR (-)

AUDIN
Registro e ma pea mento
dos processos execuüdos IÊli! Médio

pela AUDI N
Não há meta

Em 2018 tive mo s algu m a s
l i mito ções pa ra

ofe regimento de vaga s de
estágio na AUDIN,

e s p ecialmente e m ra zão da

falta de esta ção de
tra balhodisponível pa ra o
estagiário, visto q ue alguns
computa dores vêm

a presentando defesos, e a
s olidta çã o por má quina s
novas a i nda nã o foi

a te ndi d a .

AUDIN Ofe Ra de va gas de
estágio na AUDIN NÃO REDUZI R

AUDIN
Divulga ção dos RAINT
Relatório d e Atividades da
Audito ria ante rna

SIM COMPARTILHAR
(+)

Com a mudança de chefia
no a n o de 2018, be m como
em razão das novas
di retri zes e norma s

expedidas órgãos de
co ntrole i nte rno

gove rna menta is, a AUDIN
vem estuda ndo o melhor
método de a vali açã o dos
controles i nte mos da

i ns titu i çã o .

Instituição de Selo de
Refe rênda e m Aderê n ci a
a os Controles Inte mos

AUDIN
(B ro n ze/Pra ta /Ou ro )

AUDIN Nã o há meta

AUDI N Implantação de Audibíias
Ba s eadasem Ri sco - ABR

SIM MELH ORAR



Ou vi d o ri a

Acompa nha mento do
s íti o eletrânico com fi ns

de ve ria ca r a
dis ponibilidade e scorretta
da s info rmações pública s

Médio SIM   MELH ORAR

Ou vi d o ri a

Disponi bilização de
res postas a pa ruir de
d e ma ndas re ce bi da s vi a

SIC e Ouvi dóri a

Médi o SIM   COMPARTILHAR

Fonte: COPLA DI/PROPLAN. 2020



Apêndice 4 - Execução de restos a pagar, UNIRIO - ano 2019 (Cap. 5.2.1)
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Apêndice 3- Rotinas adotadas pela PROAD relativas ao consumo de energia elétrica e
de água. (Cap. 5.1.1)
Rotinas estabelecidas quanto ao consumo de Energia Elétrica:
1. manutenção dos filtros e dos aparelhos condicionadores de ar;
2. otimização do uso dos aparelhos, evitando utiliza-los após as 18h;
3. desligamento das lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos

horários de almoço e no encerramento do expediente;
4. manterdesligadas aslâmpadas das dependências desocupadas, bem como a iluminação

ornamentalinterna e externa;
orientação aos se rvidorese asequipesde segurança e zeladoria para desligamento das
lâmpadas e sistemas de iluminação ao finaldo horário de expediente, observada a
eventual necessidade de permanência de servidores nos respectivos ambientes de
trabalho;
prioridade à utilizaçãode luz naturalsempre que possível, evitando acenderlâmpadas
durante o dia;
redução da iluminação em áreas de circulação, pátios de estacionamento e garagens,
desde que não prejudique a segurança nos locais;
limpeza daslâmpadase luminárias, de modoa permitira reflexão máximada luze obter
maior aproveitamento nos ambientes; revezamento de elevadores;
dimensionamento dos condicionadores de arde acordo com o tamanho do ambiente
no planejamento da contratação;

10. aquisiçãodelâmpadas maiseficientes para os ambientes das edificações, substituindo
gradativamente o sistema de iluminação mais oneroso;

11. realizaçãode manutenções periódicas dos quadros de distribuição e; revisão periódica
da rede elétrica, transformadores e quadros de distribuição), bem como, quanto à Água
jcom a: promoção do uso racionalda água;

12. implantação de sistemas de monitoramento do consumo e inspeções periódicas em
reservatórios e equipamentos hid ráulicos;

].3. substituição da vegetação de jardins e gramados por espécies resistentes à seca e;
otimização na lavagem de veículos).

5.

6.

7.

8.

9.

Rotinas estabelecidas quanto ao consumo de água:
1. promoção do uso racionalda água;

2. implantação de sistemas de monitoramento do consumo e inspeções periódicas em
reservatóri os e equi pame ntos hld ráullcos;

3. substituição da vegetação dejardins e gramados por espécies resistentes à seca e;
4. otimização nalavagem de veículos.

③



Apêndice 5 - Balanço Patrimonial-- Todos os orçamentos(Cap. 6.1)
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Apêndice 6 -- Balanço Financeiro - Todos os orçamentos(Cap. 6.1)
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Apêndice 7 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa Todos os orçamentos (Cap. 6.1)
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Apêndice 8- Balanço Orçamentário - Todos osorçamentos(Cap. 6.1)
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Apêndice 9- Demonstrações das Variações Patrimoniais - Todos os orçamentos(Cap
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7.2 Anexos
Anexo 1 -- Programas Interinstitucionais, UNIRIO -2019

 
  m5Z97/1019-7$  3707QOQ6 FOLITIC.qS PUBLICAS ENt DEFESA

4 988.000 DO
t 4e7 387.DO   !9,'1J/20}9   garbosa Cabhni

SÊape 3a96647
Almelda

$laPe 14937$8

     3573(Ül7 OE$ENVOLVtf.letaTD QO

CDOPERATiVISMO         St Pe 1493756 
3 DOS299/201g-6+        5 nadar CrntovJn  27iO$,UQ2a

Siape ]474281
Eiiane Ribeiro

4       POLITICAS PUBLICAS SD8RE A   Deputada CelsQ     Siapet51980a
Slape 2900327

       Fd4PA PARA PoLiTiCA EF.$ DEFESA   Deputada     Elüne Ribeira  
      

DBSERVATOREO NORTE

?UBUCA$ -

(OF.tPLEXO PORTUÁRIO E   Lappç
29/U/2Q!$   Ferrando Fil8Fd

$i8pe 2$ÜD552

EdRa RBquoi
Rodngues Santos

$ÉaFe :442341

7      O$SERVATORIO Qe
DE5Et4VOLVlhlEF]TQ ECONQ?.41CO E

Sacia L aÀ BAIXADA FLUMINEN3E   Deputada   29/n/!a30

Edna Raque
Raüngues $aniQ$

Slüpe 1+4?341

Ferrando Fizera

       ESPanTE $Eht PARAR

$65.4$1.81
2 3B8. 1QG.aQ
H6.408 19 Lau14 Carreira     lsrael $18pe Canalha

$i8pe }736739

         2 818.140.GD
t a$o.$87.60 Püdfo Radio     LlaD Ann Menezes

FreFre SIBpe
2933721

v}nlcius Pinheiro

IQ          Rob+RO $ 1bç     Siape 2$Q0327  



Capítulo3

Anexo 2 - Quadro de Detalhamento da Despesa, UNIRIA -2019
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Anexo 3 - Ações, Programas, Projetos e Iniciativas - UNIRIO - 2019
Ação/ SuHítulo - Ol$S

20GK

Rcprcwntüo pr(5prioobict h'a

Amp !iür o üccnx) ã.edtKação suporia (k .(+ulicbtk. na @aótlação.e ntlp{)sgKt!

Naciütlültk ).;&tcaç'ào 2t114-2024

262fi9 - ]:utchção l niwlü(ki(!c do Rio (!c Jaiteii(

'fl'do ,l)/iori/ór/a l{ )Sítl} ( X )Não

t.

Aà lt'ocas.s

/).

K.5q!.ttsl x.rl(;l.?x.
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FoN'lT: Financei ro: SÍAFT. Físico: Or!

2. As inbrnxa;õn RAP são refeímtes a pragranHÜ) ÇQrBtaíRB na La QrçanBntânü B 2019 NQ caso a QccrrÊnnia de qLdqtEir dHraçn
re5pecDw5 wEçres de RAP nãa são EaHado& #Rlulctçrnl e proa ramãbca, em anteriaes a 201g. os

Idc R$ãitnção dú Âção

  2oo.1    
  \ssisLência Médiçí! e Oc nLológicüaos S:il'idurb Clivis. Einpiçgítdm, hliliüir ç selas Dcpe11clenl

   
     

 
  P:u gi:tmit de (festão e Nlanulci çâo do à4it} istélÉo dü Educilçãú   109

   
  26269 Fundaçãollniversidade do Rio de Janeiro

  ( )Sim ( X )Não cilSQ ll0sitivo= ( )1'ÀC IBrüsil scln N.lisúria

EXeCuÇão OTÇamentárla e !'it18uceira

Loçn[iz?doi: U03] - No Esta(b Üc hü dcJaneiru                 
187.181      l.SS9 67 L 419.4    

[xccuçãl} Física d& AÇãQ - N]ctns

         
null   D.0   

Restos a IhHnrNão Pioccssados - Exercícios .\ntcrlarH

    F'i'. ('rlrlc' ?/fira Dc.5cl'r ãn da \ elü          ntEll  
 



Ação/ Sulíítulo - 0FSS

Sli\FI. Físico: t)gão rcsponsáç'cl

2. As inbrnxacões 6ntanceiras d.spodbtlizadas nn RAP são relwerltes a progravlação constado n La Orçafruitàia de 2018. No caso da ocorrõrlçia de qualqua alteração nB dass+hcações
6ulcional e progratTiáüca. em relação a omcícias alkria« a 2019, os respectixw xal«es de RAP não são captad«

 
       
  r3çnçfícios ObigatóríLb nus Sçrvidoru Civis, Eml)rcW'-!dos, híilítarcs e wl Dcpcn lentes

   
     

 
 

f'rtlgrumade (festão e Nlanute i@o (b Ministérb da t;duração   1o9

  (hq ão e Nlaiim ell@o

  !6269 - 1unchção Uni\ çrsi(hde do leio dc Jil:loiro

.çãíilPrioritüriít: C )SilJI ( X anão Caso Ptlsit ivo: ( )PAC }Bnisil sçm bliséi'ia

 
LxeciiÇiQ OITainentàilã c linRuçeirR

L,clcEili idos: 0n33 NoEs a do RiudrJ3n iru                Pu8       11 227 47 É 1 58190 15$i 90 10 624 S   
1:1 LIÇÃO Física d& AÇãu -.\leias

)csci'lçüo dn àíeta   F'l'e\iria eprogi'Rmad  
null   0.[) [).c] 
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Ação/ Sul)título - Ol$S

2. i\s infcrínações firlmçeií
ftxlciaml e proa ralrT\át;ca, ern

dspaibilizadas rD Fog ralação çonutalte 2019. No caso du ocavência de qualquer a!!eração rBS classificações intitula)d.

 
:ódigo 216H

F)escriÇÜo: \irada de CbslQ para hrnrndia ou A11x ilio-Níorndia n Agcntun PÚEllicos

   
 

Prllgrama de Gnqlàn e Manuien③n dn \lin istérh da [ducaç 
  2(i269 - FundaÇãoITn i\ crsidnde do Rio dc Janeiro

.ç$o l rinrifãria l)Sim ( X )Não Caso Positi\-o: { )PAC l ( )BrasilsentXliséria

 
Ewcuçãu OIÇam ataria e Fqqünri'il-n

Loc;ijiziidi+r' D033 Nu Eslndu dn Rio cjt: F:infiiTO
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Obsen açOes

Datação Inicial: Vala contstante da Let Oíç3menlána Anual

Dotação Raprogralnada Infom)ado pelo Órgão Seíatal e de caróter g«ef\cial, da !em pa finalidade mensufar. de {om\a maú precisa. os aJt»tes necessários à ap\Ilação
das insultados da açào orçantenlâriü no decora do exercício financeiro

Dotação FÜa : CORtiRS coiltábMs 19200«XX enceta 19218)00(X {Dotaçãa
Autmada} Despesa Empenhada. contas contâbeis 292t30100 + 2921302)0(
29213Q301

Despesa i.cuidada. cantas contábeis 2921302XX + 2921303Q1 - 292130203 (Liquidação por inscí. de RP nào
Processado) Despesa Paga. contas coniábeis 2924104Q3 + 292130301

Restos a Pagar tnscri os no Exerclc©

③

 
    l@«  
   

   
     

 
  cantabe 19314}00« e quando o üno úe íeíeíénc é Coar que o aRO exercicn

  IÜ9
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⑤

:q : : '"%

Processado: contas contábeis t9521Q100 + 1952t0200 + 1952300Q0 . 295230000 e quando o ano de referência é menor que Q ano exercício.
Não Processado: contas çontábeis 195110000 + 195130000 - 295130000 e quando o ano de reíerênciaé menor que Q ano exercício

Restos a Pagar Nào Processados de Exercícios Anteriores

Inscrito: contas contábeis 195110000 + 195t30000 -295130000 e quando o ano de referência é menor que o ano exercício.
Pago. conta contábi12951'103QO e quando o ano de referência é menor que o ano exercício

Cancelado: Gorilas contâbets t9514)00(X e quando o ano de referência é menor quf! o ano exelciclo



Anexo 4 -- Ações, Programas, Projetos e Iniciativas -- HUGG - 2019
AÇã(y Sul)título - Ol;SS
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  Rçc«i\au üçàoe XÍodeíninçãodns HnNlitús tlniv s;üiHosF€1klais

 
Rcv rçscuta p propdo ohyetit'o

 
Aulplinl o ages } à educação suilcriKcle(pialidade, lla Er:ldulçãl} e na pósgfidulção.cnnteml)lutKio üsç cçücidQ(ks ü dívcrüthde eü
mçluúo e a üprenüznF)n üo longo ülvicb, foítalecxildo a ciêitci& a tecnoloÜü e 3 inovação,apoiílnü) lilividacks de ensino, }lex:uis} e
c\ ensãü.tKm conwapcífeiW:in(b usativiüdes de üvaliaçR),s\4)ervisão c regulüçãc\ e consi(krun(k) as !netas est:Éuleciüsno Plano

 

 
       

   
  26391. 11ospitalUnivusitáüo Gn rfnç c GHinlc

  ( )Sim ( X )Nüo Caso Positi\ OI ( )PA( )i3rliylsen} Xlis&ia

  

                      
               

          
unidade üponda J de      

Re9ios 3 Pagar Não kocn\ dos rios .ABtFdürüs
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F:ncüçãQ Orçnmcntária c nnaBctii'a
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AÇã& Suld'ítdo - Ol;SS
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l"dw'  
   

   
  Xacional&; Edu=çãp :(114-3)3L l.L (ks çb üvüliüçü).su})H\isco c regulação. c (ulE iiknmlb ]]b mcUisnldvlecitlasno PlufK]  
     
   
     
  
 
   
l)t'WliçãÍI  

 
ReprcKlit Q rh hooUc! ha

  inclusãtie a aprcnilizagcm ao loiro clip i(h. fon=lcunoh a clênci& a r« ntityia e a inovação. üpdunüiütivida(ks & ensina. pesqusn e
exic11\ãc}, kln cnilnapçúcíçllüntk) as ütivi( ILs (k avujiaçã). n4)nvisão c regulação. e coi içln:nlü) 11b meus cntahlccilhs no P'lüno
X'iicil]t :l](k] ;dtK'tição 2{) 14-2(}!4.  
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Rcprcscnta ü próprio ohlclh tl
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Ação/ Subtítulo 016S

SIAFT. Fi

dispqrib[iui(]as no RAP são referentes a progrannçãa castalte íu Lo Oíçarnlertbíta do 2019. No caso (h
ilação a emKcicios aKltexiaus a 2019. os }espectl\(» vd«es de RAP não são capk3dos

rê1lcia do q udqueí alta'®ão ruas classiõcações IQ\stiltduü

 
    7'③fJ Ativi(hde

l)escriÇao: \ssist ência Nlédiça e Odonlológçaaos Scr\-odores Civis, Em})regados. Nlilitares e seus Dep endentu

   
     

 
 

E'lograinü de GH suão e Nfanuten ção do Mitiistélb da Eàtcação   21o9

  (jcsião c blatiulençãCI

  !6391 - 11ttsllita] C]H\ wsitáija Glfthç e (]tünlc

  í)Sim ( X )Não Caso Positivos( )PAC }Brasj} xín NÍtséria

  
Í.pçali/ndnr. t) )3 3 - ?qo l;.slnck} do l<iCI de JRrieiro      

  Reprokran         Processa  
      (>(1] 06       17.95

F;iiKUÇã« Fisicn dn .\Ção -Nt ! s

         
11   }.0 D.0 

Resta n 1- g rNãü }\tln:snltlo - }:icrciçins Anteriores

  ;'F.Liqllidad   )escFiçàu dn bÍetü          u\lll [nill  
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FONTli : Fiitanccirct. SIAFI. F

Observ ações

Dotação Reprogrün\ada: Infomlado pelo Órgão Setoítal e de caráter gerenctal. ela teta por f inanidade mensurar
necessários à apuração dos resutlados da ação oíçamentária no decorrer do exercício financeiro.

Dotaçãolnlcial: Valor constante da Lei Orçamentáãa Anui!

de fom)a mais precisa, o$ ajustes

Dotação Final: contas contábeis 1921)(>0(XX exceto
19218)00(X (Dotação Autorizada) Despesa Empenhada: contas
cantübeis 282't 30t00 + 2921302)« + 29213Q301

Despesa Liquidada: contas contâbeis 2921302XX + 292130301 - 292130203 {Liquidaç&o por inscr
de RP não Processado) Despesa Paga: contas contàbeis 292410403 + 29213Q301

Restos a Pagar Inscritos no Exercício

Píoces8ado: contas contábets 195210100 + 19S210200 + 19523D000 - 295230000 e quando o ano de referência é menor que
o üno exercício. Não Processado: contas contãbeis 195110000 + 195130000 - 29513)000 e quando o arn de referência é
rnerlor que o dFtro exercício

Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores

Inschto: contas contãbeis 195110000 + 195130000 - 295130000 e quando o ano de referência ê menor

que o ano exercício. Pago: conta contâbl1295110300 e quando o ano de referêílcia ê menor que o aria
exercício

2: As. íürrluçüs ..$riaueir dspcíibilizadw nu RAF são rllíêrerúu
ciausiüicaçãeé inlsbtuci«IÚ

r«fintÉçw vducs dü RAP não são caç)l;ldw
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