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Apresentação

Este é o Relatório de Gestão da Universidade Federal do Maranhão - Ano 2018
O objetivo deste relatório é apresentar aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade os valores e resultados que a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) produz e
entrega, além de demonstrar seu nível de governança, eficácia, eficiência, conformidade, economicidade e sustentabilidade econômica e ambiental, sob o formato de relato integrado de
prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCU nº 63/2010 e da DN TCU nº 170/2018. As informações aqui contidas referem-se ao ano de 2018 e foram aprovadas pelo Conselho Superior (CONSAD), órgão
consultivo e deliberativo, competindo-lhe decidir sobre as questões atinentes às diretrizes administrativas em geral, bem como acompanhar a execução e avaliar os resultados das ações
postas em prática.
O Relatório de Gestão da Universidade Federal do Maranhão - Ano 2018 está assim estruturado:
Mensagem da Magnífica Reitora, contendo os principais objetivos, prioridades, resultados e desafios de sua gestão;
Capítulo
01

Visão Geral Organizacional da Unidade Prestadora de Contas, capítulo de identificação da universidade, abrangendo
também o seu organograma e os macroprocessos finalísticos;

Capítulo
02

Governança e Controle Interno da Universidade Federal do Maranhão, capítulo que trata do planejamento estratégico,
governança, relacionamento com a sociedade, correição e apuração de ilícitos, riscos e controles internos;

Capítulo
03

Resultados da Gestão, capítulo que descreve os principais projetos, seus resultados e perspectivas para os próximos
anos;

Capítulo
04

Áreas Especiais de Gestão e Conformidades, contém informações sobre como foram gerenciados o orçamento e
demais recursos disponíveis para áreas específicas;

Capítulo
05

Planejamento Organizacional e Orçamentário, parte que demonstra a situação e a gestão financeira, orçamentária e
patrimonial no exercício.
Rol de Responsáveis
Pareceres da Unidade de Auditoria Interna e do Conselho Superior

Mensagem da Magnífica Reitora da Universidade Federal do Maranhão

Tenho a grata satisfação de apresentar o Relatório de Gestão e Prestação
de Contas da Universidade Federal do Maranhão, referente ao ano de
2018, dando assim cumprimento às determinações do Tribunal de
Contas da União e possibilitando informação à comunidade acadêmica,
aos órgãos de controle e à sociedade e mantendo seu compromisso de
transparência e divulgação de suas ações e decisões.
Dessa forma este relatório reflete a consonância das ações e resultados
alcançados pela UFMA, com sua missão institucional e
responsabilidade social, cuja abrangência se dá com 9 campi,
compreendendo São Luis, Bacabal, Balsas, Chapadinha, Codó,
Imperatriz, Grajaú, Pinheiro e São Bernardo.
Para o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional 20172021, em 2018 entraram em pleno funcionamento algumas mudanças
estruturais importantes, como a Pró-Reitoria de Planejamento, os
Institutos de Engenharias e de Ciências do Mar e o Núcleo de Relações
Internacionais. Destaca-se a chegada do navio laboratório que
incrementará os cursos de graduação e pós-graduação de Engenharia de
Pesca, Oceanografia e afins.
No que se refere aos objetivos institucionais a UFMA, cumprindo as
ações do ensino de graduação, garantiu o ingresso e a colação de grau
de alunos nas diversas áreas do conhecimento, por meio dos cursos
regulares e especiais de graduação, presenciais e na modalidade Ead.

Convém registrar o aumento de projetos e de grupos de pesquisa, de
programas de pós-graduação, inclusive no continente, bem como
significativa produção acadêmica. A UFMA tem buscado, também,
ampliar suas ações de acessibilidade atendendo e mantendo o apoio aos
alunos nos vários campi.
Ressaltam-se os excelentes resultados obtidos com as avaliações dos
alunos, por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) e das avaliações dos cursos realizadas pelo MEC e outros
rankings como da Folha de São Paulo, com conceitos que atendem
plenamente aos critérios de qualidade e cursos de excelência.
No que diz respeito ao Colégio Universitário, que atua no Ensino
Básico e Profissional, a qualidade do ensino é evidenciada pelo
envolvimento dos docentes e discentes em seus projetos políticos
pedagógicos que possibilitam certificar alunos bem capacitados e com
expressiva aprovação em exames de ingresso no ensino superior e em
editais de cultura, letras e artes e outros.
Na extensão, foram realizadas ações de empreendedorismo, culturais e
extensionistas, que atingiram um crescente número de pessoas, entre
discentes, docentes e membros da comunidade. Destaca-se, ainda, a
relevante atuação da Rádio Universidade, da TV e do Hospital
Universitário.

Mensagem da Magnífica Reitora da Universidade Federal do Maranhão

Em relação aos principais desafios da UFMA estão as adaptações às
diretrizes impostas pelos novos Ministérios, além da readequação dos
processos de trabalho à nova Lei de Licitações, que está prestes a ser
publicada, e ainda, a completa implantação do RDC na UFMA.
Apesar das circunstâncias nem sempre favoráveis, a frequência de
eventos regionais, nacionais e internacionais – seminários, congressos,
fóruns e outros eventos – sediados pela Instituição atestam sua
vitalidade e capacidade de seus quadros de vencer desafios e comprovar
sua competência.
As conquistas alcançadas e os desafios enfrentados, resultantes do
empenho e do compromisso coletivo, fortaleceram os elos de
participação e gestão democrática na defesa de uma universidade cada
vez mais atenta às exigências de seu tempo.

Profa. Dra. Nair Portela Silva Coutinho
Reitora
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Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) tem sua origem na antiga Faculdade de
Filosofia de São Luís do Maranhão, fundada em 1953, por iniciativa da Academia
Maranhense de Letras, da Fundação Paulo Ramos e da Arquidiocese de São Luís, que
dela se desligou por força da Lei Estadual n.º 1.976 de 31/12/1959, passando a integrar
a Sociedade Maranhense de Cultura Superior- SOMACS, criada em 29/01/1956 com a
finalidade de promover o desenvolvimento da cultura do Estado, inclusive criar uma
Universidade Católica fundada pela SOMACS em 18/01/1958 e reconhecida como
Universidade livre pela União em 22/06/1961, através do Decreto n.º 50.832,
denominando-se Universidade do Maranhão. Posteriormente, foi instituída, pelo
Governo Federal, nos termos da Lei n.º 5.152, de 21/10/1966 (alterada pelo Decreto Lei
n.º 921, de 10/10/1969 e pela Lei n.º 5.928, de 29/10/1973), em Fundação Universidade
do Maranhão – FUMA, com a finalidade de implantar progressivamente a Universidade
do Maranhão.

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017- 2021 da UFMA define:
Gerar, ampliar, difundir
e preservar ideias e
conhecimentos nos
diversos campos do
saber.

Missão
Valores
Visão

Princípios humanísticos,
críticos, reflexivos,
investigativos, éticos e
socialmente
responsáveis.

O Ã Ç A CI FI T N E DI

Desenvolvimento intelectual, humano e sóciocultural, bem como à melhoria de qualidade de
vida do ser humano em geral, e situar-se como
centro dinâmico de desenvolvimento local,
regional e nacional, atuando mediante processos
integrados de ensino, pesquisa e extensão, no
aproveitamento das potencialidades humanas e
da região e na formação cidadã e profissional.
Fonte: PROPLAN
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Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidada e das Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Consolidadora e Consolidada

Fonte: PROPLAN e HU-UFMA

O Ã Ç A CI FI T N E DI

Fonte: PROPLAN e HU-UFMA
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Estrutura Organizacional
A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) conta com órgãos
executivos e deliberativos. Os órgãos executivos da UFMA estão
divididos em:

Reitoria

I - Órgãos executivos centrais
a) Reitoria - órgão executivo superior da Universidade;

A M A R G O N A G R O E L A N OI C A ZI N A G R O A R U T U R T S E

b) Vice-Reitoria - é exercida pelo Vice-Reitor, substituto do reitor em
suas faltas e impedimentos.
Pró-Reitorias

II - Órgãos executivos auxiliares
a) Pró-Reitorias:
- Pró-Reitoria de Ensino (PROEN);
- Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPGI);
- Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAF);
- Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo (PROEXCE);
- Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PRH);
- Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAES);
- Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).

III - Órgãos executivos acadêmicos - A área acadêmica está
estruturada em Departamentos acadêmicos e Coordenadorias de
cursos, sob a supervisão de unidades acadêmicas. A UFMA conta
atualmente com 7 unidades acadêmicas, 4 em São Luís (Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS; Centro de Ciências
Exatas e Tecnologia - CCET; Centro de Ciências Humanas - CCH
e Centro de Ciências Sociais - CCSo), 1 em Imperatriz (Centro de
Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST), 1 em Pinheiro
(Centro de Ciências Humanas, Naturais , Saúde e Tecnologia CCHNST) e 1 em Chapadinha (Centro de Ciências Agrárias e
Ambientais - CCAA), e 2 Institutos (Instituto de Energia Elétrica IEE e Instituto de Ciências do Mar - ICMar). Os órgãos executivos
acadêmicos compreendem:
- Diretoria das unidades acadêmicas (Centros, Câmpus e
Institutos);
- Chefia das subunidades acadêmicas (Departamentos);
- Coordenadoria das subunidades acadêmicas (Cursos de
graduação e pós-graduação).

Prefeitura
Unidades e
Subunidades
Acadêmicas

b) Prefeitura de Câmpus (PRECAM);
c) Hospital Universitário (HU-UFMA).

Hospital

UFMA
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Estrutura Organizacional
IV - Unidades suplementares - compõem a estrutura
organizacional e dão suporte a atividades meio para que os
Centros Acadêmicos viabilizem as suas políticas e ações.

A M A R G O N A G R O E L A N OI C A ZI N A G R O A R U T U R T S E

a) Núcleos:
- Núcleo de Educação à Distância (NEAD) - responsável pela
gestão dos projetos e cursos de educação à distância;
- Núcleo Integrado de Bibliotecas (NIB) - responsável pelo
sistema de bibliotecas, atualmente funcionando com 01 (uma)
Biblioteca Central e 18 (dezoito) bibliotecas setoriais e dos
câmpus, a saber: Câmpus São Luís (Biblioteca Central,
Biblioteca de Enfermagem, Biblioteca do COLUN, Biblioteca de
Medicina, Biblioteca do CCSo, Biblioteca do CCH e as
Biblioteca de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, em Direito,
em Ciências Sociais, e em Ciências Exatas e Tecnologia);
Câmpus de Pinheiro; Câmpus de Codó; Câmpus de Chapadinha;
Câmpus de Bacabal; Câmpus de São Bernardo; Câmpus de
Balsas; Câmpus de Grajaú; e Câmpus de Imperatriz (Biblioteca
do Centro; e Biblioteca de Bom Jesus);
- Núcleo de Eventos e Concursos (NEC) - responsável pela
realização de concursos e vestibulares especiais;
- Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) - responsável pela
divulgação institucional;
- Núcleo de Tecnologias da Informação (NTI) – responsável
pelos sistemas de informática e redes;

- Núcleo Gráfico-Editorial (NGE) - responsável pelas publicações
acadêmicas e institucionais;
- Núcleo de Acessibilidade (NUACE) - responsável pelas ações e
demandas de acessibilidade;
- Núcleo de Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural
(NPAHC).
- Núcleo de Relações Internacionais (NRI) - responsável pela
internacionalização institucional.

Núcleos

Núcleos

Núcleos

b) Restaurante Universitário (RU) - responsável pelo fornecimento
de refeições aos alunos e servidores da instituição, atualmente
encontram-se em funcionamento nos Câmpus São Luís, Pinheiro,
Imperatriz e Chapadinha, estando em processo de licitação para
abertura nos Câmpus Bacabal, Codó e São Bernardo;
c) Colégio Universitário (COLUN) - unidade acadêmica da
Universidade Federal do Maranhão, funcionando como Colégio de
Aplicação no oferecimento da Educação Básica (Ensino
Fundamental e Médio) e Educação Profissional.
Colégio
Restaurante
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Estrutura Organizacional

A M A R G O N A G R O E L A N OI C A ZI N A G R O A R U T U R T S E

A administração do ensino, da pesquisa e da extensão na UFMA é
regulamentada por normas estatutárias e regimentais, bem como
por resoluções aprovadas pelos órgãos competentes.

d) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) - órgão
consultivo e deliberativo em matéria de ensino, pesquisa e
extensão.

Portanto, esta Unidade Prestadora de Contas delibera por meio de
órgãos colegiados, em diferentes instâncias, com a participação da
comunidade institucional, local e regional.

II - Colegiados acadêmicos

São órgãos deliberativos da UFMA:
I - Colegiados superiores
a) Conselho Diretor (CD) - órgão deliberativo, normativo,
supervisor e fiscalizador, em matéria de política econômicofinanceira e de gestão do patrimônio da Universidade;
b) Conselho Universitário (CONSUN) - órgão máximo
deliberativo e normativo da Universidade, competindo-lhe decidir
sobre as questões atinentes à política de ensino, pesquisa e
extensão e às diretrizes administrativas em geral, bem como
acompanhar a execução e avaliar os resultados das ações postas
em prática;

a) Conselho de unidade acadêmica – órgão máximo consultivo e
deliberativo da administração das Unidades acadêmicas (Conselho
de Centro - CC);
b) Assembleia departamental – órgão máximo consultivo e
deliberativo dos Departamentos Acadêmicos;
c) Colegiados de curso de graduação e de pós-graduação stricto
sensu – órgãos máximos deliberativos e consultivos dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação.

c) Conselho de Administração (CONSAD) - órgão consultivo e
deliberativo em matéria administrativa;
Colegiados
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Estrutura Organizacional - HU-UFMA

Unidade Presidente Dutra

A M A R G O N A G R O E L A N OI C A ZI N A G R O A R U T U R T S E

A Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH) firmaram contrato em 17/01/2013, passando a gestão
do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão para
EBSERH, compreendendo a oferta, à população, de assistência médicohospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, bem como o apoio ao Ensino, à Pesquisa e à
Extensão ao ensino-aprendizagem e a formação de pessoas no campo da saúde
pública, onde é proposto um novo organograma para os hospitais
universitários.
O HU-UFMA readequou a estrutura organizacional seguindo as orientações do
Plano de Reestruturação (anexo do contrato), mas vem passando por ajustes
sugeridos pelo HU-UFMA e pela própria EBSERH, de modo atender as
especificidades do Hospital.

Fonte: HU-UFMA

Unidade Materno Infantil

Dessa forma, segue o funcionamento da estrutura organizacional vigente:
a) Conta com o nível operacional (setores e unidades), onde acontecem os
processos de trabalho finalísticos, facilitando a coordenação dessas atividades
e viabilizando a prestação de serviços assistenciais no hospital.
b) Na linha intermediária, encontram-se as Divisões, órgãos que estabelecem a
integração horizontal (entre os processos finalísticos, entre estes e os de
suporte) e a integração vertical (entre o nível operacional e o nível estratégico).
c) No nível estratégico estão as Gerências que, em conjunto com a
Superintendência e as estruturas de apoio à gestão (Unidades: Comunicação
Social e Planejamento; Setores: Jurídico, Tecnologia da Informação e de
Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde; Ouvidoria) compõem a estrutura
de Governança – instâncias decisórias e deliberativas do HU-UFMA.
Fonte: HU-UFMA

Organograma
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Fonte: PROPLAN
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Macroprocessos Finalísticos da Unidade Prestadora de Contas
No ano de 2018 os macroprocessos finalísticos da UFMA mantiveram a abrangência nos três eixos fundamentais: Ensino, Pesquisa e Extensão, que podem ser assim descritos:
I - Ensino
a) Graduação - em todas as grandes áreas do conhecimento, nas modalidades
Licenciatura e Bacharelado;
b) Pós-Graduação - cursos stricto-sensu e lato-sensu;
c) Educação Básica e Profissional - no COLUN - Colégio Universitário;
d) Educação à Distância - com cursos de graduação e pós-graduação;
e) Ações especiais de ensino (CAESP) - programas especiais de formação de
professores: PROEB; PARFOR; Escola da Terra; ProSemeb.

doutorado). No ano em análise foram disponibilizadas cerca de 604 bolsas de
Iniciação Científica, do CNPq, FAPEMA, e da própria UFMA, as quais são
distribuídas anualmente por meio de edital público. A UFMA dispõe ainda de 203
participantes do Programa de Iniciação Científica Voluntária/PIBIC-V.

S O CI T SÍ L A NI F S O S S E C O R P O R C A M

II - Extensão
Neste ano de 2018, respeitando o Plano Nacional de Extensão Universitária (link),
a UFMA ofereceu cursos, programas e projetos de extensão, abrangendo diversas
áreas temáticas (Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente;
Saúde; Tecnologia e Produção), realizou ações para o fortalecimento das Empresas
Juniores e incubação de empresas, eventos na área do empreendedorismo e
projetos do PIBIT (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico), além de eventos culturais que extrapolam os
muros da Instituição e já estão incorporados ao calendário cultural da cidade.
III - Pesquisa e Pós-graduação
Houve aumento no número de projetos e grupos de pesquisa, no percentual de
15% e 16%, respectivamente, do ano de 2017 para 2018, assim como elevação na
quantidade de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) aprovados pela
CAPES, no ano de 2018, sendo 09 cursos de mestrado - 04 pelo Campus de
Imperatriz, 01 pelo Campus de Chapadinha, 03 pelo Campus de São Luís e 01 em
rede (UFMA, UFRN, UFPE e UEMA); e 04 (novos cursos aprovados em nível de
Fonte: PROPLAN

GOVERNANÇA E

CONTROLE INTERNO
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Planejamento Estratégico
O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017- 2021 da
Universidade Federal do Maranhão (link), aprovado pela Resolução nº 286CONSUN, de 30 de outubro de 2017, apresenta em seu conteúdo a Missão
e os seguintes Objetivos Institucionais:
i. Ministrar educação em nível superior;
ii. Produzir, sistematizar e socializar o conhecimento;
iii. Desenvolver, de forma plural, um processo formativo em diferentes
campos do saber;
iv. Desenvolver e difundir a pesquisa científica;
v. Estimular o aperfeiçoamento cultural e profissional;
vi. Desenvolver extensão como processo educativo, cultural e científico.

OCIGÉTARTSE OTNEMAJENALP

Bem como define as diretrizes da UFMA organizando-as a partir dos
seguintes eixos de atuação:
a) Eixo Ação Acadêmica, que trata do Ensino de Graduação, do Ensino de
Pós-Graduação, da Educação a Distância, do Ensino Médio, Técnico e
Profissionalizante, das Ações Especiais de Ensino, da Pesquisa e Inovação,
da Extensão, da Assistência Estudantil e das Ações Pró-Acessibilidade;
b) Eixo Planejamento e Gestão Institucional, sobre o Planejamento
Institucional e a Organização Acadêmica e Administrativa;
c) Eixo Gestão de Pessoal, que trata do Corpo Docente e do pessoal
Técnico-Administrativo;
d) Eixo Articulação Institucional, que compreende as ações da
Comunicação Institucional em diversas mídias: Rádio Universidade; TV
Universitária; da Gráfica e da Editora Universitárias;

e) Eixo Infraestrutura, sobre a Infraestrutura Física, a Tecnologia da
Informação e o Núcleo Integrado de Bibliotecas;
f) Eixo Orçamento e Finanças, que trata da Sustentabilidade Financeira da
Instituição e da Gestão Orçamentária e Financeira;
g) Eixo Relações Internacionais, sobre convênios e mobilidade
internacionais;
h) Eixo Avaliação Institucional, sobre as ações da Comissão Permanente
de Avaliação (CPA);
i) Eixo UFMA Saudável, projeto institucional para melhoria da saúde dos
servidores.
O Plano Diretor Estratégico do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão - PDE/HU-UFMA 2017-2020 (link), contou com a
participação de gestores, funcionários e facilitadores, foi construído para
realizar o diagnóstico da realidade do HU-UFMA e das necessidades de
saúde locais e será operacionalizado no período de agosto/2017 a
dezembro/2020.
A construção do PDE foi realizada pela própria equipe do HU-UFMA e
teve como diferencial a gestão participativa, contando com a contribuição
de 283 colaboradores das mais diversas categorias e funções, lotados no
HU-UFMA. O processo foi coordenado pela Unidade de Planejamento e
por Gestores de Aprendizagem com formação em Metodologias Ativas
com ênfase em Aprendizagem Significativa, formados pelo Instituto de
Ensino e Pesquisa /Hospital Sírio Libanês. Esses gestores capacitaram um
grupo de dez facilitadores para a condução de oficinas de trabalho com os
demais colaboradores.
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Planejamento Estratégico

OCIGÉTARTSE OTNEMAJENALP

A metodologia aplicada na elaboração do PDE foi baseada no
Planejamento Estratégico Situacional com uso de Metodologias
Ativas e compreendeu as seguintes etapas:
a) Capacitação de facilitadores;
b) Análise situacional;
c) Definição de macroproblemas;
d) Priorização de macroproblemas;
e) Identificação dos atores sociais;
f) Construção da árvore explicativa;
g) Elaboração do plano de intervenção;
h) Gestão do plano e gestão do risco.

O PDE/HU-UFMA busca desenvolver ações com o objetivo de
encontrar soluções e elaborar uma proposta de intervenção
visando enfrentar os nós críticos identificados, utilizando-se da
metodologia 5W3H, uma ferramenta administrativa que pode ser
utilizada em qualquer empresa a fim de registrar de maneira
organizada e planejada como serão efetuadas as ações, assim
como por quem, quando, onde, por que, como e quanto irá custar
para a instituição.

Quanto custará?
(How much)
Como será feito?
(How)

O que será feito?
(What)

Como medir, avaliar?
(How measure)

Metodologia
5W3H

Por que será feito?
(Why)

Quem fará?
(Who)

Quando será feito?
(When)
Onde será feito?
(Where)
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Governança
A Universidade Federal do Maranhão, conforme registrado em seu estatuto,
tem uma gestão democrática definida por órgãos colegiados, com
participação da comunidade institucional, local e regional. A estrutura de
governança compreende órgãos deliberativos (Colegiados Superiores e
Colegiados Acadêmicos) e órgãos executivos (Centrais, Auxiliares e
Acadêmicos).

S A CI G É T A R T S E S E D A DI N U E A Ç A N R E V O G

A UFMA possui uma Auditoria Interna – AUDINT/UFMA, que é um órgão
de assessoria, ligado ao Conselho Diretor, que tem por finalidade buscar a
comprovação da legalidade dos atos e fatos administrativos, bem como
avaliar os resultados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e
economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional,
contábil e de pessoal, bem como racionalizar as ações de controle e prestar
apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal, atribuições estas definidas no Regimento Geral da UFMA (link),
aprovado pela Resolução nº 28/99 do Conselho Universitário, de 17 de
dezembro de 1999.
Compete ao Conselho Diretor indicar o servidor para o cargo de AuditorGeral, a este servidor é assegurado, no exercício de suas funções, o direito de
solicitar aos chefes e órgãos sob auditoria amplo esclarecimento sobre
atividades do setor, bem como acesso a qualquer arquivo, inclusive aos
confidenciais, não lhe sendo permitido, todavia, envolver-se na direção dos
serviços, salvo quando designado expressamente para colaborar na
execução. Todos os órgãos da Universidade estão sujeitos a auditoria.

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA)
possui uma Unidade de Auditoria Interna, vinculada diretamente à Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH/Sede-DF, cujas competências
são definidas no documento “Estrutura organizacional dos hospitais sob gestão
da EBSERH: diretrizes técnicas” (link).
Auditorias

UFMA

HUUFMA

A UFMA conta ainda com um comitê de apoio à governança, o Comitê
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), órgão
colegiado de natureza consultiva, de caráter permanente responsável por
propor normas, diretrizes, políticas, processos e estruturas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) para a UFMA, visando ao alinhamento desta
área da Universidade com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional. O
CETIC é órgão vinculado à Reitoria e foi institucionalizado em 06 de março
de 2012, conforme Portaria GR nº 103 – MR da Universidade Federal do
Maranhão, com a finalidade de promover a Governança de TIC na UFMA
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Unidades Estratégicas
Apresentamos a lista da alta gerência das
Unidades Estratégicas de Governança da
Universidade Federal do Maranhão
(UFMA):

S A CI G É T A R T S E S E D A DI N U E A Ç A N R E V O G

Dourivan Camara Silva de Jesus
Pró-Reitoria de Ensino

Maria Elisa Cantanhede L.B. Borges
Pró-Reitoria de Recursos Humanos

Nair Portela Silva Coutinho
Reitoria

Fernando Carvalho Silva
Vice-Reitoria

Dorlene Maria Cardoso de Aquino
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo

Manoel de Jesus Barros Martins
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Allan Kardec Duailibe Barros Filho
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Eneida de Maria Ribeiro
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

João de Deus Mendes da Silva
Pró-Reitoria de Planejamento
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Unidades Estratégicas - PRECAM
Organograma das Unidades
Estratégicas da Prefeitura de
Câmpus (PRECAM):

S A CI G É T A R T S E S E D A DI N U E A Ç A N R E V O G
Fonte: PRECAM
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Unidades Estratégicas - HU-UFMA
Organograma Estratégico do Hospital
Universitário da Universidade Federal
do Maranhão (HU-UFMA):

S A CI G É T A R T S E S E D A DI N U E A Ç A N R E V O G
Fonte: HU-UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Comunicação
A Assessoria de Comunicação da UFMA planeja e executa estratégias de
comunicação, com vistas à divulgação das ações e decisões institucionais
bem como à divulgação do conhecimento científico nela produzido. O que
responde à construção de uma agenda pública que informe e engaje o
cidadão na intervenção das realidades em que está inserido.
Objetivando manter o diálogo aberto e direto com todos os públicos da
Instituição, a ASCOM, para a realização de suas ações, divide o seu trabalho
em núcleos, fundamentada na ideia da comunicação integrada. Assim, em
sua estrutura, tem-se os Núcleo de:
a) Webjornalismo e Imprensa: responsável pela produção, edição e
publicação de produtos jornalísticos que noticiam os principais
acontecimentos e produções científicas da Universidade Federal do
Maranhão; além do atendimento à imprensa, manutenção do portal e jornal
eletrônicos e registros fotográficos;

E D A D EI C O S

b) Rádio e TV: trabalha com o objetivo de divulgar as ações da
Universidade em plataformas audiovisuais, assim, é responsável pelo
processo de pré-produção, produção e pós-produção de materiais
radiofônicos e audiovisuais, o que inclui programas de rádio, vídeos
institucionais, coberturas especiais e web-tv;
c) Relações Públicas e Cerimonial: atua no processo de comunicação interna
e de relacionamento da UFMA, visando à aproximação da Instituição com
os seus diversos públicos, sendo responsável pela produção de veículos de
comunicação interna, gestão de mídias sociais e programas de visita, além
da organização de eventos e cerimonial universitário.

A UFMA, através de seu Núcleo Integrado de Comunicação (NIC),
também mantém vários canais de acesso disponibilizados ao cidadão, entre
eles:
a) facebook (facebook.com/ufmaoficial);
b) twitter (twitter.com/ufmaoficial);
c) instagram (instagram.com/ufmaoficial);
d) youtube (youtube.com/tvascomufma);
e) radiotube.org.br/meuperfil-3580;
f) whatsapp(98) 984088434;
g) ascom@ufma.br
h) TV Universitária:
facebook: https://www.facebook.com/tvuniversitariaoficial/
twitter: https://twitter.com/tvuniversitaria
instagram: https://www.instagram.com/tvuniversitaria/
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Relacionamento com a Sociedade - Comunicação
O HU-UFMA conta com uma Unidade de Comunicação, responsável
pelo planejamento, coordenação e execução da política de comunicação
social da instituição.

E D A D EI C O S

Desenvolve ações voltadas para a comunicação interna e externa, em um
trabalho interativo com os usuários, servidores e com a mídia em geral,
compreendendo: jornalismo, relações públicas, cerimonial, fotografia e
designer gráfico. Realiza as seguintes atividades:
a) Produção de release: Texto jornalístico objetivo e sintético, enviado à
imprensa, para divulgar ações do Hospital de interesse de toda a
sociedade;
b) Clipping diário: Monitoramento diário dos jornais locais impressos,
sites da web, blogs, redes sociais, telejornais e programas radiofônicos,
para ter ciência do que a mídia divulga sobre o Hospital, avaliando a
veracidade do conteúdo. Essa estratégia permite utilizar o direito de
resposta, para retificar informações, caso seja necessário;
c) Organização e atualização dos murais: Há 11 murais no HU, de duas
cores -vermelho (para informações oficiais da Governança aos
colaboradores) e verde (informações gerais para todos os públicos);
d) Marcação e Acompanhamento de Entrevistas e Filmagens no HUUFMA: Toda reportagem, seja com gestores, profissionais ou usuários,
ocorre por mediação da Unidade de Comunicação, que acompanha as
equipes de reportagem, viabilizando o acesso destas às instalações do
hospital e ao entrevistado;

e) Cerimonial de eventos institucionais: Planejamento e coordenação do
cerimonial (congressos, simpósios, jornadas, cursos, datas comemorativos,
campanhas educativas e outros);
f) Cobertura Jornalística: Compete à Unidade de Comunicação a cobertura
jornalística e registro fotográfico das atividades desenvolvidas pelos
serviços do hospital, eventos, assuntos pertinentes, pesquisas e outros, para
veiculação na imprensa local e no site do HU-UFMA diariamente;
g) Produção de Peças Gráficas: folders, cartazes, revistas, cartilhas,
convites, banners, panfletos, mídia desktop, adesivos, crachás, certificados,
artes para camisas, livros de missa, escalas, etiquetas, fichas, mapas de
risco, pulseiras, diapositivos, placas de sinalização, estande de exposição e
outros;
h) Outras atividades: Auxílio à mídia externa na produção de matérias que
tenham foco nas ações, serviços ou profissionais do HU-UFMA; Aplicação
do projeto de identidade visual do HU-UFMA e produção de conteúdo para
as redes sociais;
i) Campanhas educativas: integram as ações desenvolvidas pela Unidade
de Comunicação, que evidenciam responsabilidade social, onde é
responsável pela realização de todo um estudo técnico, que define
estratégias criativas para assegurar a eficácia e amplitude da Campanha
junto ao público-alvo: qual o melhor ambiente para a realização da ação
educativa, qual o perfil do público-alvo, quais as atividades que serão
desenvolvidas, os tipos de materiais informativos a serem distribuídos, as
formas de abordagem ao público, entre outras.
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Relacionamento com a Sociedade - Comunicação
A Unidade de Comunicação também é responsável pela
comunicação interna - voltada para os colaboradores.
As ferramentas para isso incluem, além dos murais:
a) Intranet - veículo de comunicação interno, onde as
notícias e informações oficiais da gestão são publicadas;
b) Mídia desktop - utilizada na difusão da informação
como papel de parede de todos os computadores da
instituição; e
c) Mala direta digital - Informações oficiais são
enviadas para os e-mails cadastrados dos colaboradores.
O HU-UFMA, através da sua Unidade de Comunicação,
também mantém vários canais de acesso
disponibilizados ao cidadão, entre eles:
a) facebook (facebook.com/huufmaoficial);
b) instagram (instagram.com/huufmaoficial);
c) whatsapp 988828105;
d) ascom@HU-UFMA.br

Redes sociais

Produção de release

Campanhas educativas

Clipping diário

Organização e
atualização dos
murais

Unidade de
Comunicação
HU-UFMA

Produção de
Peças Gráficas

Cobertura Jornalística

E D A D EI C O S

Cerimonial de eventos
institucionais

Marcação e
Acompanhamento de
Entrevistas e Filmagens

Comunicação interna
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Relacionamento com a Sociedade - Ouvidoria
Para a realização das finalidades da Universidade, encontra-se vinculado à
Reitoria da UFMA, o Serviço da Ouvidoria, que tem por principais
atribuições registrar, conduzir internamente e responder às reclamações,
sugestões, críticas, elogios e outras manifestações feitas pelo usuário do
serviço. O que propicia o relacionamento direto não burocrático entre o
cidadão, aluno, servidor e pessoa da comunidade externa
Demandas estas facilmente registradas via internet pelo portal da UFMA
(link), de onde são encaminhadas aos agentes públicos, que devem dar solução
e resposta aos encaminhamentos, para que todas as providências necessárias,
em cumprimento das finalidades da instituição, sejam tomadas de modo a
cumprir os objetivos institucionais com respeito ao usuário, sigilo quanto ao
nome e aos dados pessoais do demandante, prestando serviço com agilidade
(dentro do prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias), correção e
confiabilidade.

E D A D EI C O S

Este relatório apresenta os resultados das atividades desenvolvidas pela
Ouvidoria da Universidade Federal do Maranhão referente ao exercício de
2018, além das informações que objetivam a promoção e a visualização de
mais transparência às ações deste setor, como também o compromisso da
Ouvidoria com o bom atendimento aos seus demandantes, ao mesmo tempo
em que mostra o apoio decisivo da Instituição à Ouvidoria como importante
instrumento de alavancagem de melhorias nos processos, produtos e serviços
da UFMA. Os assuntos que enfocaram as reclamações e denúncias mereceram
atenção especial da Ouvidoria, que a cada dia procura atender a todos com
atenção, rapidez e cortesia, com a finalidade de identificar e solucionar
possíveis problemas existentes, que é o principal objetivo da Ouvidoria.

Os resultados aqui expressos evidenciam as responsabilidades desta
Ouvidoria, na medida em que a transparência traduz um compromisso ético
de seus funcionários, e colaboradores. Com efeito, das 363 (trezentos e
sessenta e três) reclamações encaminhadas à Ouvidoria na sua plataforma, no
período compreendido entre 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, todos
foram lidos e encaminhados aos setores competentes com vistas à solução de
problemas, onde foram, dentro do prazo estabelecido, respondidas e
solucionadas 303 (83,47%) e 60 (16,53%) estão aguardando resposta
conforme demonstra o Gráfico abaixo:
Dados dos e-mails recebidos, respondidos e aguardando resposta:

Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Ouvidoria
A Ouvidoria do HU-UFMA é um canal de comunicação do cidadão com os
gestores do Hospital Universitário, sendo, hierarquicamente, ligada à
Superintendência, voltado à melhoria contínua das ações internas do Hospital.
Tem por objetivos de fomentar a participação e conscientização do cidadão
acerca do direito a um serviço público de excelência, fortalecer o controle
social e, por conseguinte, o Estado Democrático de Direito, e contribuir para o
incremento e consolidação das políticas públicas de saúde e de formação
profissional nessa área.
Sua atribuição fundamental é receber, analisar, classificar, registrar e
encaminhar as manifestações dos usuários (reclamações, denúncias, sugestões,
solicitações e elogios), identificando a partir de cada manifestação a magnitude
de um eventual problema de gestão subjacente, de modo a contribuir para a
solução desses problemas no âmbito do HU-UFMA, apresentando alternativas e
informações pertinentes.

Fonte: SIG EBSERH Ouvidoria

Assim, demandas podem ser registradas de forma presencial, pelas caixas de
manifestações, telefone, correspondência postal, e-mail (ouvidoria@huufma.br)
e sistema eletrônico (http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufma/registro-demanifestacao).

E D A D EI C O S

Nesse sentido, no ano de 2018, o Hospital aderiu ao Sistema de Ouvidorias do
Poder Executivo Federal, passando a cadastrar as manifestações no e-Ouv.
Dessa forma, a Ouvidoria registrou 2975 demandas, com 82% de devolutiva de
resposta aos usuários dentro do prazo estabelecido de 20 dias.
Fonte: SIG EBSERH Ouvidoria
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Relacionamento com a Sociedade - Informação
A UFMA conta também com o Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC), onde podem ser encontrados dados estatísticos no que se refere à
Ouvidoria, para acessá-los o usuário deve efetuar o cadastro no e-SIC
(Sistema Eletrônico do Serviço de Informação), por meio do Acesso à
Informação, localizado no topo do portal da UFMA (link) ou, também,
por meio do endereço eletrônico www.acessoainformacao.gov.br/sistema.

Dados do E-SIC (UFMA) no exercício de 2018:

A Ouvidoria do HU-UFMA conta ainda com o Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC), uma ferramenta da Lei de Acesso à Informação, sendo
mais um canal que o Hospital disponibiliza para o usuário, permitindo que
qualquer pessoa, física ou jurídica, faça pedidos de acesso à informação,
acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação.
O pedido pode ser efetivado de forma presencial e por meio do e-SIC
(Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão) no (link).
Fonte: Ouvidoria UFMA

E D A D EI C O S
Fonte: Ouvidoria UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Informação

Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA

E D A D EI C O S
Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Informação
Perfil dos solicitantes:

Fonte: Ouvidoria UFMA

E D A D EI C O S
Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Informação

Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA

E D A D EI C O S
Fonte: Ouvidoria UFMA

Fonte: Ouvidoria UFMA
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Relacionamento com a Sociedade - Informação
Todos os e-mails recebidos foram lidos e analisados com atenção visto que os
solicitantes não querem apenas a satisfação do seu desejo ou necessidade
imediata, mas a certeza de está sendo atendido com um serviço de presteza e
qualidade, onde ele possa sentir-se valorizado através de nossas ações, cujo
trabalho é baseado na ética, comunicação e transparência.

desde a sua implantação, em agosto de 2014:

Pode-se observar que o site da Ouvidoria teve um movimento considerado
regular e o público que utilizou os serviços em sua maioria foram os visitantes,
os discentes, alguns docentes e usuários externos.
Ressaltamos que hoje, a ouvidoria da UFMA é, sem dúvida, um canal de
diálogo com seu público, uma porta aberta para a participação de todos os que
se utilizam da UFMA através da escuta, da reivindicação e da reclamação; um
celeiro de recomendações para a melhoria do serviço público; um espaço na
esfera de respeito ao ser humano.
Nesse período podemos constatar que essa experiência trouxe a reflexão sobre
o verdadeiro papel a ser desempenhado por esta Ouvidoria dentro do novo
cenário de atuação desta Universidade.

E D A D EI C O S

Por fim, os resultados constantes neste relatório expressam o esforço da
equipe da Ouvidoria com a intenção de oferecer respostas objetivas e
esclarecedoras aos demandantes, ao mesmo tempo em que refletem o
compromisso da UFMA com a transparência na relação entre a Instituição e o
seu público.
Informações referentes aos atendimentos efetuados pelo e-SIC (HU-UFMA)

Fonte: Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC

Outro recurso disponível na UFMA é a Carta de Serviços ao Cidadão, que
tem por objetivo principal manter um canal de relacionamento da instituição
com a sociedade.
No HU-UFMA, esta tem por objetivo primordial informar aos usuários do
Sistema Único de Saúde - SUS e à comunidade em geral sobre os serviços
oferecidos pelo Hospital, incluindo as formas de acesso. Há menção ainda de
ações relativas à educação, haja vista os discentes, docentes e pesquisadores,
abordando assuntos relacionados a campo de estágio/práticas de ensino,
formação profissional, Residência Médica e a Residência Multiprofissional
em Saúde, além de orientações sobre a realização de pesquisas científicas
no âmbito do Hospital (link).
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Relacionamento com a Sociedade - Acessibilidade
O Núcleo de Acessibilidade da UFMA (NUACE), instituído pelo
Programa Incluir: acessibilidade na educação superior, com base na Lei nº
10.098 de 19 de dezembro de 2000, vem, desde 2010, promovendo e/ou
mediando ações com vistas a garantir a participação efetiva das pessoas
com deficiência no contexto universitário.
Os atendimentos realizados pelo NUACE são organizados considerando
as principais necessidades e reivindicações dos alunos com deficiências,
que atualmente concentram-se nas seguintes categorias: auditiva, visual
(baixa visão, cego e monocular), física, neurológico/psicossocial,
intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltipla deficiência.
A gestão do Núcleo tem atuado em conjunto com setores como a Reitoria,
Prefeitura de Câmpus, Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI),
Assistência Estudantil, além das coordenações dos cursos e Garagem para
assegurar as condições de acessibilidade pedagógica, atitudinal, física e
arquitetônica, bem como de sinalização e informação, translado dentro do
câmpus para os estudantes com deficiência, por meio do uso da van
adaptada para pessoas que utilizam cadeira de rodas.

E D A D EI C O S

Há um trabalho contínuo com o NTI tanto na realização de reparos nos
notebooks cedidos, mediante termo de responsabilidade, para os alunos
com deficiência visual e física, quanto na instalação de software
específico para que os estudantes com deficiência visual tenham acesso
ao conteúdo acadêmico. O Núcleo também realiza orientações básicas

para a realização de um site institucional acessível, que permita aos
estudantes com deficiência visual e auditiva total autonomia no manejo dos
sistemas de gestão de atividades acadêmicas.
O setor também tem atuado em parceria com os Programas de PósGraduação e o Núcleo de Eventos e Concursos durante os processos
seletivos que apresentam candidatos com deficiência e que necessitam de
adequações pedagógicas durante as provas, respeitando o disposto no artigo
30 da Lei 13.146/2015.
A gestão do Núcleo de Acessibilidade tem participado como membro do
Comitê Gestor Estadual de Políticas de Inclusão das Pessoas com
Deficiência da Secretaria Estadual dos Direitos Humanos e Participação
Popular, bem como na Comissão de Acessibilidade do Centro de Ciências
Sociais da UFMA, tendo em vista que este é o espaço que possui o maior
número de alunos com deficiência matriculados.
Em 2018, quanto ao aluno com surdez, o Núcleo de Acessibilidade dispôs
de onze tradutores intérpretes de Libras atuando dentro de sala de aula nos
cursos de Odontologia, Design, Farmácia e Turismo. Os alunos surdos
também têm o atendimento desse profissional durante os eventos
acadêmicos, nos laboratórios, encontros, palestras, congressos, etc. Durante
o ano de 2018 o Núcleo atendeu 4 alunos surdos.
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Relacionamento com a Sociedade - Acessibilidade
Quanto ao estudante com deficiência visual, a UFMA tem ofertado serviços
especializados (transcrição de materiais didático-pedagógicos da tinta para
o Braille e vice-versa), além de empréstimos de tecnologia assistiva a partir
de análise social e disponibilidade dessas tecnologias. Dessa forma, além
de textos acessíveis confeccionados pelos seis transcritores Braille há
também empréstimos de notebooks, gravadores de voz e lupa eletrônica.
No ano de 2018, o NUACE, a partir do trabalho desenvolvido pelos
transcritores Braille, realizou um total de 751 atendimentos, sendo 435 em
2018.1 e 316 em 2018.2. Atualmente a UFMA possui 92 estudantes com
deficiência visual, sendo 16 estudantes cegos, 32 estudantes com baixa
visão e 44 monoculares.
Foram realizados os seguintes tipos de atendimentos:

E D A D EI C O S

• Para os estudantes cegos e com baixa visão de diversos cursos, de
diferentes áreas foram confeccionados 6.149 materiais impressos em
Braille, 2.846 materiais impressos ampliados, o tamanho da fonte variaram
entre 16 e 28, houve ainda 150 transcrições do Braille para a tinta e 19.412
materiais em arquivos Word ou PDF para posterior leitura com auxílio de
leitores de tela;
• Impressão Braille de materiais didático pedagógicos para estudante em
estágio curricular em escola regular com estudante cego;

• Impressão de material Braille para estudantes videntes do curso de
Pedagogia para tornar seminário/aula inclusivos, uma vez que possuem
colega cego;
• Trabalho de colaboração com o Estado dentro das possibilidades técnicas e
orçamentárias, reconhecendo assim a necessidade de haver parceria entre os
órgãos da Educação.
Durante a 15ª Semana de Ciência e Tecnologia - tema: "Ciência para a
redução das desigualdades" que ocorreu de 15 a 21 de outubro de 2018 na
cidade de São Luís/MA - o NUACE participou durante toda a semana com
stand, ministrando oficinas e minicursos. Nessa oportunidade foram
ministradas pelos transcritores Braille as oficinas "O PROCESSO
EDUCACIONAL DA PESSOA CEGA A PARTIR DO BRAILLE" e
"ALFABETIZAÇÃO BRAILLE DE CRIANÇAS CEGAS", e os minicursos:
"ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE UMA IMPRESCINDIBILIDADE" e
"NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E A INCLUSÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR", este ministrado pela
assistente social do NUACE. Além destes trabalhos, cabe destacar que o
Núcleo de Acessibilidade incentivou e colaborou por meio de orientações e
revisão textual, para a produção de um pôster apresentado durante a referida
semana por um estudante cego da UFMA, do curso de Pedagogia, o qual
ainda contou com o auxílio de uma profissional do Núcleo durante a
apresentação do trabalho intitulado: "ULTRAPASSANDO BARREIRAS
PARA A FORMAÇÃO DE UM PEDAGOGO CEGO".
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Quanto ao aluno com deficiência física, o Núcleo realiza contato com as
coordenações e departamentos, por meio de memorandos e reuniões, a
fim de assegurar turmas no térreo, bem como o oferecimento de
condições que possibilitem o acesso adequado desses alunos aos
equipamentos e serviços de que a Universidade dispõe.

O Serviço de Psicologia norteia-se pelas Políticas Públicas de Educação
Inclusiva e compõe a equipe multidisciplinar, assumindo um novo campo
de trabalho na proposta de educação inclusiva, dentro do ensino superior.
Para tanto, prioriza como trabalho o suporte à permanência de alunos com
deficiência ingressos na UFMA.

Considerando que a adaptação de estruturas físicas e arquitetônicas, bem
como a sinalização do câmpus exige a intervenção da Prefeitura de
Câmpus, o Núcleo organiza estudos e encaminha solicitações para que a
prefeitura realize as intervenções/adequações necessárias.

Como ações de trabalho formuladas, encontra-se, inicialmente, no
mapeamento dos estudantes com deficiência da instituição, identificando
dados pessoais, tipo de deficiência, demandas educacionais, sociais e
psicológicas a serem acolhidas.

O núcleo disponibiliza uma van adaptada para cadeirantes, a qual deve
circular dentro da cidade universitária, basta que o(a) aluno(a) encaminhe
o seu horário de aula para o núcleo e manifeste seu interesse em utilizá-la.

O Serviço Social tem realizado acolhimento e acompanhamento dos alunos
com deficiência que ingressam na UFMA com o objetivo de possibilitar o
ingresso efetivo à educação superior; as atuações não se limitam a mediar
as ações de acesso por meio das cotas, mas de construir coletivamente
práticas que possibilitem a permanência desses estudantes no
contexto universitário.

E D A D EI C O S

Após o acolhimento dos novos alunos, o Serviço Social produz
documentos informando aos cursos de graduação quanto ao ingresso dos
estudantes com deficiência. As principais informações referem-se a:
identificação do aluno, tipo de deficiência, necessidade ou não de
atendimento educacional específico e orientações quanto aos serviços
oferecidos pelo Núcleo de Acessibilidade. Essa comunicação permite que
os cursos e os professores planejem suas atividades de maneira acessível a
todos os estudantes.
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Assim, o Serviço Social, com o objetivo de fazer parte desse processo
inclusivo e de fomentar práticas que assegurem o acesso aos direitos
sociais, destacadamente o da educação superior por parte das pessoas com
deficiência, participa de reuniões, realiza entrevistas, faz estudos
socioeconômicos, produz relatórios sociais, elabora projetos, faz
encaminhamentos internos e externos para que os estudantes com
deficiência tenham acesso a programas, serviços e benefícios específicos,
além de manter contatos periódicos com os sujeitos que fazem parte do
processo educacional, alunos (com e sem deficiência), familiares,
professores e técnicos da universidade no intuito de socializar
informações, pensar estratégias de atendimento aos estudantes com
deficiência, eliminar barreiras que impedem o acesso ao ensinoaprendizagem, bem como o protagonismo das pessoas com deficiência na
universidade.
O Núcleo de Acessibilidade acolheu 86 novos alunos com deficiência
durante o ano de 2018. Segue a relação geral por tipo de deficiência:

Além dos estudantes que ingressaram no ano de 2018 nos dois semestres
letivos, o núcleo de acessibilidade dispõe de um registro geral de
estudantes com deficiência que ingressaram na universidade por meio de
cota e que ainda estão cursando a graduação. Segue relação geral:

Fonte: NUACE

E D A D EI C O S

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sabendo
da necessidade e da importância de promover ações com intuito de
garantir a participação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
no contexto desse hospital, tem feito investimentos em reformas e
adaptações, promovendo ações e elaborando novos projetos com vistas à
melhoria da acessibilidade.

Fonte: NUACE

Em 2018, podemos citar como um importante investimento, a contratação
de empresa para a modernização de 04 (quatro) elevadores instalados nas
Unidades do Hospital Universitário HU-UFMA. Essa modernização
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Área de Internação e alta

estrutural com a troca de diversas peças e instalação de novos
componentes se deu tanto pelo aspecto temporal dos equipamentos, já que
os mesmos possuem mais de 20 (vinte) anos em funcionamento, quanto
pela necessidade de adaptá-los de forma a incluir a acessibilidade.
O Hospital também tem atentado para questão estrutural das recepções das
suas 2 (duas) Unidades e seus Anexos. Algumas delas já estão adequadas
para a questão da acessibilidade, como exemplo a do espaço de marcação
de consulta e da sala de internação e alta do Anexo Presidente Dutra.
Outras ações voltadas à acessibilidade que também já podem ser
percebidas internamente neste HUUFMA foram as destinações de vagas
para portadores de deficiência e gestantes. Além dessas há também a
solicitação de cursos de Libras e Palestras, para a Unidade de
Desenvolvimento de Pessoal, abordando o tema de inclusão das pessoas
com deficiência cujo conteúdo deve abranger não só as questões
arquitetônicas, mas também a comunicacional possibilitando um aumento
de conscientização a respeito desse tema e promovendo a ampliação para o
debate em busca de novas ações para a inclusão.

E D A D EI C O S

Acreditamos que o passo primordial para que se tenha um olhar
diferenciado e consolidado para a questão da acessibilidade no âmbito do
HU-UFMA é promover a conscientização da importância de garantir o
direito de ir e vir das pessoas com deficiência e de promover ações que
reduzam as desigualdades dentro da Instituição reduzindo assim, o
preconceito.

Fonte: HU-UFMA

Marcação de consulta

Fonte: HU-UFMA

Estacionamento (pessoas com deficiência)

Fonte: HU-UFMA
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Regulamentadas pelo Decreto nº 6.932/2009, as Pesquisas de Satisfação
do Usuário, no âmbito da administração pública federal buscam dois
objetivos:
a) Identificar expectativas, avaliações, preferências, críticas dos cidadãos;
b) Viabilizar o controle social das instituições, a prestação de contas e
abertura de canal de comunicação ou informação com os usuários.
Para tal, deve assegurar a participação do cidadão na avaliação dos
serviços prestados e assim auxiliar no aprimoramento da gestão e da
qualidade desses serviços.

E D A D EI C O S

Os instrumentos de Avaliação Externa da UFMA, voltados para a
formulação de políticas educacionais com intuito de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social (local, regional e nacional), são
regulares e contínuos envolvendo diferentes órgãos de controle em suas
múltiplas instâncias, entre eles:
a) Avaliação dos cursos para credenciamento e recredenciamento pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP);
b) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE);
c) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);
d) Avaliação dos cursos de pós-graduação pela CAPES.
A UFMA, objeto de regulares e contínuas avaliações, vem apresentando
resultados positivos, tornando-os indicadores para a procura pelos cursos
desta Instituição de Ensino Superior (IES).

A Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da UFMA é um setor em
que são ouvidas as várias categorias que constituem a universidade e que
tem tido como resultado uma maioria de conceitos entre Médio e Bom,
acompanha o processo externo de avaliação e é responsável por elaborar
relatórios anuais com o resultado da avaliação interna, bem como de
divulgar para a comunidade acadêmica e sociedade os resultados
alcançados.
Além destes instrumentos de avaliação, vale lembrar do Serviço da
Ouvidoria que registra, conduz e responde as reclamações,
sugestões, críticas, elogios e outras manifestações feitas pelo usuário do
serviço e o questionário disponibilizado na Carta de Serviços ao
Cidadão que pode ser respondido pelo usuário, sobre os serviços
utilizados e sobre a própria Carta.

GRAU DE SATISFAÇÃO
Avaliações
Externas

Relatórios e
Resultados

Avaliações
Internas

Ouvidoria

UFMA

SOCIEDADE

Registros e
Questionários

Carta de Serviços
ao Cidadão

pág.32

Relacionamento com a Sociedade - Grau de Satisfação
A Pesquisa de Satisfação dos Usuários, no âmbito do HU-UFMA, é uma
importante estratégia na identificação de problemas que afetam os
usuários, fazendo valer o controle social e a participação popular. A
Pesquisa é de competência da Ouvidoria e é realizada, atualmente, em
dois ciclos durante o ano, obedecendo aos direcionamentos da EBSERH,
cuja execução é realizada em todos os Hospitais da Rede. A Ouvidoria é
responsável pela coleta dos dados (aplicação de questionários), conforme
amostragem também definida pela EBSERH, em que os entrevistados
respondem a um questionário estruturado padrão, contendo perguntas que
avaliam os aspectos relacionados à estrutura, atendimento e avaliação
geral do Hospital.

Fonte: SIG EBSERH Pesquisa de Satisfação

Assim, em todos os ciclos, o usuário do HU-UFMA indicou estar
“satisfeito”. Aponta-se ainda os resultados agrupados do Total Bom (Bom
+ Ótimo) e do Total Ruim (Péssimo + Ruim + Regular) dos dois ciclos de
2018.

Nesse sentido, o histórico do Índice de Satisfação dos Usuários está
retratado a seguir:

Fonte: SIG EBSERH Pesquisa de Satisfação

E D A D EI C O S

Fonte: SIG EBSERH Pesquisa de Satisfação

A metodologia de análise dos resultados associou a cada índice de
satisfação uma variável categórica, conforme exposto a seguir.
Fonte: SIG EBSERH Pesquisa de Satisfação
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Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
Em atendimento às requisições do Tribunal de Contas da União,
especificamente no que tange ao item “Atividades de correição e de apuração
de ilícitos administrativos”, que compõe a seção “GOVERNANÇA, GESTÃO
DE RISCOS E CONTROLE INTERNOS”, e ao item “Relatório de instância
ou área de correição”, informamos que:

S O TI CÍ LI E D O Ã Ç A R U P A E O Ã ÇI E R R O C

A Universidade Federal do Maranhão conta com um Núcleo de Sindicância e
Processo Administrativo Disciplinar (NUSPAD), vinculado
administrativamente ao Gabinete da Reitoria, por meio da Portaria GR nº 298
- MR, de 28 de junho de 2012, onde é disponibilizada a estrutura para os
trabalhos investigativos das Comissões de Sindicância e Processo
Administrativo Disciplinar (PAD).
Aproveita-se, por oportuno e cabível, para informar que não há Resolução na
UFMA disciplinando o sistema de correição, sendo que a competência
correcional, como informado acima, é da Magnífica Reitora, que segue, de
forma rigorosa, o disposto na Constituição Federal e na Lei 8.112/90.
Dessa forma, informamos que a Universidade Federal do Maranhão cumpre o
disposto nos artigos 4º e 5º da Portaria CGU nº 1043, de 24 de julho de 2007,
que estabelece a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares - CGU-PAD para o gerenciamento das informações sobre
processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal e dá outras providências. Dessa forma, no exercício 2018,
todos os Processos Administrativos Disciplinares em curso nos Câmpus da
UFMA foram cadastrados no sistema CGU/PAD.
Os resultados alcançados pela Correição da UFMA, no ano de 2018, foram os
seguintes:

Fonte: NUSPAD

A Corregedoria do HU-UFMA distribuiu seu tempo e esforço, no sentido
de dar cumprimento aos objetivos propostos no seu Plano de Plano de
Trabalho 2018. As atividades previstas foram estruturadas no âmbito da
ação educativa, da apuração das manifestações recebidas e da divulgação
dos princípios éticos e disciplinares. Buscou-se promover e acompanhar a
apuração de irregularidades, com o fomento às ações preventivas
disciplinares. Como umas das ações preventivas disciplinares ao
Empregados Públicos da EBSERH, a Corregedoria realizou em parceria
com o Setor Jurídico, um ciclo de reuniões e capacitações com diversos
profissionais de várias categorias, abordando temas como Contrato de
Trabalho, Regulamento da EBSERH e procedimentos de correição, à luz
dos entendimentos da Norma Operacional de Controle Disciplinar.

Fonte: Corregedoria HU=UFMA

Fonte: Corregedoria HU=UFMA
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S O N R E T NI S E L O R T N O C E S O C SI R E D O Ã T S E G

Em conformidade com a Instrução Normativa Conjunta do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da União IN
Conjunta MPOG/CGU nº1, de 10 de maio de 2016 (link), a qual estabelece
que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão adotar
práticas relacionadas à gestão de riscos, a Universidade Federal do
Maranhão criou uma comissão, sob supervisão do órgão de planejamento,
que elaborou sua Política de Gestão de Riscos, atualmente em tramitação
para aprovação.
A Política de Gestão de Riscos da UFMA terá a finalidade de identificar,
avaliar, administrar, controlar e comunicar os riscos das atividades da
Instituição, contribuindo, dessa forma, para que os objetivos da
Universidade sejam alcançados.
A responsabilidade pela elaboração da Política de Gestão de Riscos é do
dirigente máximo da Instituição, e do Comitê de Governança, Gestão de
Riscos e Controle Interno, de acordo com o Art. 23 da IN Conjunta
MPOG/CGU nº1/2016.
A gestão de riscos da UFMA observará os princípios definidos no Art. 14
da IN Conjunta MPOG/CGU nº1/2016 e terá por objetivo orientar os
processos de identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e
comunicação dos riscos das atividades da UFMA, contribuindo para o
alcance dos objetivos institucionais, por meio da incorporação da visão de
riscos como subsídio à tomada de decisões em todos os níveis da
Instituição, para tal, a Gestão de Riscos na UFMA estará alinhada com os

objetivos institucionais definidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) vigente e com os objetivos propostos no Art. 15 da IN
Conjunta MPOG/CGU nº1/2016.
A efetividade da gestão de riscos será aferida por instrumentos de controle,
elaborados pelo Grupo Técnico Permanente, apreciados pelo Comitê de
Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno e aprovados pelo
Conselho Universitário da Instituição. A avaliação terá como base
indicadores previamente definidos.
Para a identificação do risco serão considerados: o processo, o risco, as
causas, o impacto, o grau, as medidas e o responsável ou proprietário do
risco. A identificação dos processos deverá ser feita com base nas
competências institucionais de cada responsável ou proprietário do risco,
que poderão utilizar, para tal, levantamentos de dados e informações,
entrevistas, reuniões técnicas e workshops com a participação de dirigentes
e técnicos do órgão.
A análise e a avaliação dos riscos serão feitas com base em dois fatores em
diferentes níveis: probabilidade (alta, média e baixa) e impacto (alto, médio
e baixo). Os critérios para identificação dos níveis constarão do Plano de
Gestão de Riscos. O cruzamento desses fatores determinará o grau do risco,
classificando-o como baixo, médio ou alto e possibilitará à Instituição
definir os riscos que serão monitorados e, a partir daí, a estratégia para
tratamento desses riscos.
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O monitoramento e tratamento dos riscos serão contínuos, e a identificação
e avaliação dos riscos serão realizados anualmente.

S O N R E T NI S E L O R T N O C E S O C SI R E D O Ã T S E G

A Política de Gestão de Riscos da UFMA terá como responsáveis, de
acordo com a IN nº1/2016:
1 - Reitor
2 - Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno da UFMA
3 - Grupo Técnico Permanente
4 - Proprietários dos riscos
5 - Gestores dos riscos

Fonte:http://petracursos.com.br/blog/carreiras/aplicacao-da-iso-31000-2018.html

Em concomitância a implantação da Política de Riscos da UFMA serão
elaborados os projetos de adequação para o controle e gestão de riscos das
contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o
regime de execução indireta, por órgãos ou entidades da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional, observando as regras e
diretrizes definidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio
de 2017 (link), respeitando os seguintes critérios:
I - as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e
Gestão do Contrato;
II - os critérios e práticas de sustentabilidade; e
III - o alinhamento com o Planejamento Estratégico do órgão ou entidade,
quando houver.
Fonte: http://www.facilit.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Gerenciamento-de-Riscos1-1125x653.png
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Da mesma forma serão iniciadas as fases e os procedimentos para a
estruturação, a execução e o monitoramento do Programas de Integridade
da UFMA, que deverá ser estruturado de medidas institucionais voltadas
para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de
corrupção, em apoio à boa governança, respeitando as três fases definidas
na Portaria CGU nº1.089, de 25 de abril de 2018 (link).

S O N R E T NI S E L O R T N O C E S O C SI R E D O Ã T S E G

Onde será instituído o Plano de Riscos para a integridade, compreendendo
os riscos que configurem ações ou omissões que possam favorecer a
ocorrência de fraudes ou atos de corrupção, podendo ser causa, evento ou
consequência de outros riscos, tais como financeiros, operacionais ou de
imagem.

A Superintendência do Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão criou a Comissão de Controle Interno (CCI), através da portaria
40 de 17 de fevereiro de 2016, com o objetivo de acompanhar e monitorar
os riscos internos relacionados à gestão, propondo e acompanhando
processos de melhoria contínua e mitigação de riscos.
A CCI é um órgão colegiado, subordinado diretamente à Superintendente e
atua de acordo com as normas e procedimentos da Administração Pública.

RESULTADOS DA

GESTÃO

Capítulo
03
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
Para o exercício de 2018, os objetivos e as metas com os respectivos
resultados alcançados estão expressos nos tópicos específicos de
responsabilidade dos diferentes setores da UFMA, a seguir demonstrados:
Pró-Reitoria de Ensino:
a) Coordenação de Ações Especiais (CAESP)

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

i. Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
(PARFOR)
Órgão Responsável pela Execução: MEC/CAPES/UFMA PROEN/CAESP
Período de execução: Abril/2018 a Dezembro/2018
Municípios Atendidos: 23
Unidades Acadêmicas Envolvidas:
· Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
· Centro de Ciências Humanas (CCH)
· Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET)
· Centro de Ciências Sociais (CCSo)
· Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST)

Fonte: PROEN

Ações Realizadas
· Continuidade da oferta de 8 cursos de Primeira e Segunda Licenciatura,
compreendendo 2.231 alunos distribuídos em 52 turmas em andamento,
ofertadas em 21 municípios, com o apoio das Unidades e Subunidades
Acadêmicas, conforme discriminado nos gráficos a seguir.
Fonte: PROEN
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SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Elaboração de calendário acadêmico;
· Elaboração de 05 (cinco) editais de divulgação e matrículas para
formação de turmas novas;

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

· Edital para formação de banco de professores para atuar nos cursos de
Letras, História, Filosofia, e Pedagogia/Imperatriz vinculados ao Parfor;
· Elaboração de projeto pedagógico para novas turmas e o
estabelecimento de novos convênios;
· Planejamento e execução de 396 disciplinas até outubro de 2018 para 8
(oito) cursos de Primeira e Segunda Licenciatura, visando atender 2.231
alunos distribuídos em 38 turmas em andamento ofertadas em 23
municípios;
· Realização de 10 (dez) Seminários Temáticos e Interdisciplinares,
abrangendo os cursos de Educação Física, Geografia, História,
Matemática, Letras Inglês e Letras Espanhol e Pedagogia;
· Planejamento e realização de atendimento de 168 alunos com
orientações de monografia, envolvendo 387 professores que atuaram no
PARFOR, conforme gráfico ao lado:

Fonte: PROEN
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· Outorga de grau para 178 alunos, sendo 116 dos cursos de Primeira
Licenciatura em Pedagogia dos municípios de Buriti Bravo e Monção e
Vargem Grande; 25 do Curso de Segunda Licenciatura em Educação
Física do Município de Lago do Junco; 12 alunos do Curso de Segunda
Licenciatura em Letras Espanhol do município de Lago do Junco, de
acordo com o gráfico abaixo:

· Visita técnica de alunos do Curso de História do município de Grajaú
para a cidade de Alcântara/MA, visando articular a teoria à pratica da
disciplina História e Patrimônio;
· Visita técnica dos alunos do Curso de História do município de Jenipapo
dos Vieira ao Centro Histórico em São Luís/MA:
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Fonte: PROEN

· Reuniões Técnicas periódicas com coordenadores de Curso,
coordenadores locais para discussão e alinhamento do funcionamento
programa;
Fonte: PROEN
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
· Realização do Festival da Gincana pelos alunos do Curso de Educação
Física em Maracaçumé:

Buriti Bravo. Abaixo se discrimina o quantitativo de turmas por curso:
- 06 turmas de Pedagogia
- 03 turmas de História
- 02 turmas de Educação Física
- 01 turma de Matemática
Os procedimentos adotados para participação neste último edital/CAPES:
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- Formalização do interesse da instituição com apresentação do projeto;
- Acompanhamento do processo financeiro de custeio das 14 novas
turmas especiais, com previsão orçamentária no valor total de
2.805.000,00 (Dois milhões e oitocentos e cinco mil reais), para execução
no período de Dez./2018 a Nov./2023;
- Matrícula na Plataforma Freire e no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas- SIGGA de 679 alunos;

Fonte: PROEN

· Oferta de Novas Turmas:
A UFMA concorreu ao Edital CAPES Nº 19/2018, de 25 de maio de 2018
e foi selecionada para assumir a oferta das quais 14 turmas de Primeira
Licenciatura designadas para o Maranhão, atendendo a 679 novos
professores dos municípios de Santa Inês, Monção, Grajaú, Codó, Lago
da Pedra, Lago do Junco, Lagoa Grande do Maranhão, Urbano Santos e

- Assinatura de convênios com os municípios contemplados e atendidos
pelo PARFOR pelo Edital Nº 19/2018/CAPES, em solenidade realizada
com a presença da Reitora, Pró-Reitores, Coordenadores PARFOR,
Prefeitos e Secretários Municipais de Educação;
- Aula inaugural nos municípios contemplados no período de 16 de
novembro a 14 de Dezembro de 2018;
- Início dos cursos com aulas aos finais de semana e períodos intensivos.
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ii. Programa Especial de Formação de Professores para a Educação
Básica (PROEB)
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Órgão Responsável pela Execução: UFMA/CAESP e Prefeituras
Municipais
Período de execução: Janeiro/2018 a dezembro/2018
Programa instituído pela Resolução Nº 15/98/CONSUN, de 9 de outubro
de 1998.
Unidades Acadêmicas Envolvidas:
· Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS)
· Centro de Ciências Humanas (CCH)
· Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET)
· Centro de Ciências Sociais (CCSo)
· Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST)
Ações Realizadas
· Continuidade da oferta dos cursos de Letras/Inglês e História para duas
turmas no município de Guimarães, atendendo a 100 (cem) alunos,
conforme gráfico ao lado;
· Complementação do curso de Licenciaturas em Ciências Exatas para 05
(cinco) turmas dos cursos localizadas nos municípios de Alto Alegre do
Pindaré, Pindaré Mirim, Pinheiro, Tutóia e Urbanos Santos, atendendo a
200 (duzentos) alunos;

Fonte: PROEN

· Realização de Visitas Técnicas pela equipe da Coordenação Geral e
Coordenação dos Cursos Letras e História;
· Acompanhamento do Processo nº 23000.012213/2017-36 - Revogação
do Artigo 3º da Portaria SERES/MEC nº 267, de 29 de abril de 2014;
· Abertura do Processo nº 23115.016887/2018-01 - Regulamentação e
Certificação dos Cursos de Ciências Exatas;
· Acompanhamento do Processo nº23115.019922/2018-36 - Extinção do
Curso de Pedagogia do município de Alto Alegre do Pindaré;
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
· Acompanhamento do Processo nº23115.033893/2018-15 - Extinção dos
Cursos de Ciências, Educação Física, Letras, Pedagogia dos municípios
de Alto Alegre do Pindaré, Guimarães, Turiaçu, Presidente Dutra,
Presidente Vargas e Tutóia;
· Levantamento e acompanhamento de discussões referentes aos prazos de
integralização de cursos;
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· Defesa de Monografias do curso de Letras/Inglês, totalizando 02 (dois)
discentes;
· Planejamento e execução de 09 (nove) disciplinas do Curso de Letras
Inglês ofertadas e de 05 (cinco) disciplinas Curso de História, com a
participação de 28 professores das respectivas subunidades, conforme
demonstra o gráfico abaixo:

Fonte: PROEN

iii. Programa de Práticas Pedagógicas em Classes Multisseriadas da
Educação Escolar do Campo (ESCOLA DA TERRA)
Órgão Responsável Pela Execução: MEC/SECADI/UFMAPROEN/CAESP
Municípios Atendidos: 07
Período de execução: janeiro/2018 a Julho/2018
Unidade Acadêmica Envolvida - Centro de Ciências Humanas com os
Cursos de História e de Estudos Africanos e Afro-brasileiros.
Ações Realizadas
· Atendimento a 400 cursistas, distribuídos em 08 turmas localizadas em
07 (sete) municípios: Apicum-açu, Buriti, Icatu, Mirinzal, Morros e
Pastos Bons, sendo o município de Morros atendido com 02 duas turmas,
conforme gráfico abaixo:

Fonte: PROEN

pág.46

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
· Formação de Tutores realizada em São Luís em março de 2018, num total
de 50 (cinquenta) professores participantes;
· Formação dos professores cursistas, realizada nos municípios participantes,
no período de março a julho/2018, com participação de 450 professores;
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· Oficinas de apresentação de trabalhos, realizadas nos municípios
participantes, no período de março a julho/2018, com um quantitativo de
450 professores;
· Análise de processos de reintegração de alunos dos municípios
participantes, nos meses de maio a julho/2018, atendendo a 180 alunos;
· Realização de Seminários nos municípios: Apicum-açu, Buriti, Icatu,
Mirinzal, Morros e Pastos Bons, compreendendo total 450 Cursistas;
· Realização, em São Luís, do Seminário Cidadania e Educação no Campo,
em julho de 2018 com total de 350 professores participantes, com
apresentação de 9 trabalhos, 05 grupos de trabalhos, 03 mesas redondas e 01
conferencia.
iv. Projeto de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do
Sistema Municipal de Educação de Buriticupu (ProSemed)
Período de execução: Janeiro/2018 a outubro/2018
Município Atendido: Buriticupu
Público alvo: 40 Coordenadores e 576 professores da rede pública municipal
Escolas atendidas: 51 escolas da zona rural

Ações Realizadas
· Organização e Gestão do Trabalho com os professores da rede
Municipal de educação de Buriticupu, com 25 horas;
· Organização e Gestão do Trabalho com os coordenadores da rede
municipal de educação de Buriticupu, com 20h ;
· Primeiro encontro de avaliação e planejamento das atividades de ensino
com a equipe do Projeto - 10h;
· Primeira viagem de acompanhamento e análise da prática pedagógica
dos professores - 40h;
· Reunião de planejamento com os professores formadores (5 reuniões);
· Reunião de avaliação da primeira etapa do curso (5 reuniões);
· Elaboração e organização dos materiais pedagógicos utilizados nas
formações;
· Aquisição de kits pedagógicos para cursos;
· Elaboração e planejamento do Caderno de Reflexão-ação.
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Resultados (ProSemed)

b) Departamento de Desenvolvimento do Ensino de Graduação
(DEDEG)
· Programa de Monitoria - Monitores certificados em 2018 por curso e
unidade acadêmica
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Programa de Educação Tutorial - 13 (treze) grupos a saber:

Acompanhamento dos grupos PET - foram realizadas reuniões com oito
grupos de São Luís e dois de Bacabal.
O IV Encontro Maranhense de Grupos do Programa de Educação Tutorial
– MARAPET não foi realizado como previsto no segundo semestre de
2018 por conta da falta de recursos financeiros, mas será realizado no
período de 20 a 22 de março de 2019, com projeto aprovado pela
FAPEMA.
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Outras atividades realizadas: certificação de estudantes bolsistas e não
bolsistas; emissão de declaração de tutoria, contatos com o Gestor PET
(SESu/MEC) para a solução de problemas, apoio às atividades e
demandas específicas de cada grupo.

Fonte: PROEN

Cada grupo é composto por um tutor, doze estudantes bolsistas e seis
estudantes não bolsistas

· Programa de Mobilidade Acadêmica ANDIFES
A DIAAC realiza semestralmente o acolhimento dos alunos de outras
IFES em Mobilidade Nacional, bem como o acompanhamento contínuo
dos estudantes da UFMA em Mobilidade.

Fonte: PROEN

Seletivos de substituição de tutoria - foram realizados quatro: PET
Conexões/Educação do Campo; PET Conexões de Saberes Pesquisa e
Extensão em Comunidades Populares; PET Ciências Sociais e PET
Ciência da Computação, e diversos seletivos de estudantes bolsistas e não
bolsistas.

Fonte: PROEN
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· Feira das Profissões 2018
Realizada nos dias 13 e 14/11/2018, no Centro de Convenções da UFMA,
nos turnos matutino, vespertino e noturno, e contou com uma
programação diversificada que incluía: apresentação dos cursos de
graduação nos stands, rodas de conversa, aulas de ginástica, apresentação
das atléticas, apresentações culturais, planetário, dentre outras.
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A DIAAC realizou a seleção, treinamento e coordenação da equipe de
monitores do evento conforme quadro a seguir:

Registros fotográficos da III Feira das Profissões 2018 e de parte
da equipe de monitoria de apoio do evento:

OEN
R
P
:
e
Font

Fonte: PR
OEN

Fonte: PROEN
Fonte: PROEN

Feira das Profissões - visitantes/2018:

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Institucionalização dos projetos de ensino
Considerando a necessidade de institucionalização dos Projetos
de Ensino da UFMA, a DIAAC realizou no segundo semestre
letivo de 2018 o levantamento de informações a respeito dos
Projetos de Ensino e iniciou uma minuta de Resolução a ser
complementada, discutida e encaminhada para aprovação em
2019.

· Processos relativos à solicitação de renovações de contrato de professor
substituto/2018:

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

· Processos analisados pela DIDOC/DEDEG, concernentes a
licenças e afastamentos docentes/2018:

Fonte: PROEN

· Processos de nomeação docente/2018 encaminhados pela DIDOC/DEDEG:

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

pág.51

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
· Reestruturação dos Projetos Pedagógicos das licenciaturas em 2018,
conforme a Resolução CNE/CP N°2 /2015:
Fonte: PROEN

· Assessoria aos coordenadores de cursos e NDE´s na elaboração dos
projetos pedagógicos de graduação:
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Fonte: PROEN

· Reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos bacharelados em 2018:

Fonte: PROEN

· Assessoria aos coordenadores de cursos durante o processo de avaliação
junto à Comissão Verificadora in loco:

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Ações no sistema e-MEC:

· Redução dos convênios para estágio por ano:

Fonte: PROEN

· Preenchimento de formulário eletrônico Sistema e-MEC:
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Fonte: PROEN

· Levantamento de empresas conveniadas por curso:

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Levantamento do quantitativo de discentes atendidos por convênio e por
curso:

· Ampliação da cobertura do seguro para os alunos que realizam
atividades práticas, como visitas técnicas, práticas de laboratório, etc;
· Apresentação de proposta de ampliação do seguro para todos os alunos –
em análise pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças – PROAF, para
possível implantação em 2019;
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· Criação do Menu de Estágio Obrigatório no SIGAA para matrícula de
alunos em estágio obrigatório pela coordenação de estágio, bem como
emissão de relatório dos alunos matriculados e consulta de histórico
escolar.
· Inserção de prazos no Calendário Acadêmico para: Celebração de novos
Convênios de Estágio: 60 dias após o início do semestre letivo; Entrega
de Relatório Semestral de Estágio: 30 dias após o início do semestre
letivo subsequente;

Fonte: PROEN

· Realização da II Oficina sobre Estágio Obrigatório e Não Obrigatório da
UFMA, no dia 08 de junho de 2018 com a participação de docentes,
coordenadores de Estágio, coordenadores de cursos, chefes e diretores de
câmpus/centros;
· Atualização da Instrução Normativa nº 04/2018 – PROEN;

· Programação de estágio obrigatório aprovada pelos Colegiados de
Curso: 30 dias após o início do semestre letivo atual;
· Realização do FÓRUM DE GESTÃO ACADÊMICA - nos dias 6 e 7 de
maio, com o objetivo de orientar os procedimentos relativos ao
planejamento acadêmico e gestão do SIGAA; refletir sobre o papel do
coordenador de curso nos processos de regulação, supervisão e avaliação
do curso pelo MEC. Participaram do Fórum chefes, coordenadores de
cursos, diretores de câmpus/centros.

pág.54

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
c) Departamento de Desenvolvimento e Organização Acadêmica (DEOAC)
· Alunos ingressantes nos dois semestres de 2018 (São Luís):
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

pág.55

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEN
· Alunos ingressantes nos dois semestres de 2018 (Câmpus Continente):
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Síntese dos ingressantes em São Luís:

· Total de ingressantes 2018.1:
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Fonte: PROEN

· Síntese de ingressantes/continente:
Fonte: PROEN

· Total de ingressantes 2018.2:

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Alunos ingressantes por câmpus (comparativo 2018.1 x 2018.2):

· Vagas ociosas:
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Vagas ociosas (continuação):

· Quadro síntese de vagas ociosas 2018 – São Luís:
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
Fonte: PROEN
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· Quadro síntese de vagas ociosas 2018 – continente:

· Ocupação 2018:
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: PROEN
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· Desligamento discente segundo levantamento encaminhado pelos
cursos, conforme previsto na Resolução 1175 - Edital 240/2018:
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Fonte: PROEN

· Desligamentos efetivados:

· Registro e carimbo do MEC nos diplomas das IES particulares:

Fonte: PROEN

· Revalidação dos diplomas estrangeiros:

Fonte: PROEN
Fonte: PROEN
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· Registro de diploma lato sensu:

· Registro de diploma:
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Fonte: PROEN

· Expedição de segunda via:

Fonte: PROEN

Diploma
Fonte: PROEN

Diploma
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· Colação de Grau 2018:

d) Departamento de Planejamento Acadêmico (DEPLAC)
· Atualização da Resolução 837/2014 que trata do Planejamento
Acadêmico - RESOLUÇÃO Nº 1819-CONSEPE, aprovada em dezembro
de 2018 e publicada em 11 de janeiro de 2019;
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· Implantação parcial do Plano Individual Docente no SIGAA aguardando
a aprovação das alterações da Resolução 837 – implementação será
concluída em 2019;
· Atualização a Resolução de Concursos Públicos para a Carreira do
Magistério Superior – minuta em discussão;
· Elaboração de Resolução com normas para os Concursos Públicos do
Cargo Isolado de Professor Titular – minuta em tramitação nas instâncias
internas;
Fonte: PROEN

· Acompanhamento semestral do Planejamento Acadêmico dos
Departamentos/coordenações.

Planejamento
Acadêmico
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Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo:
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo, por meio dos seus
Departamentos realizou ações nas diversas áreas alcançando um público de
aproximadamente 127.905 (cento e vinte e sete mil,novecentos e cinco)
pessoas da comunidade universitária e sociedade em geral.
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Os Programas/Projetos vinculados ao Departamento de Extensão (DEXT)
envolveram docentes, discentes, técnicos e comunidade por meio de ações
sócio-educativas, culturais e atendimento na área da saúde, as quais têm
contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população, gerando novos
conhecimentos, priorizando metodologias participativas e possibilitadoras de
transformação social. Foram realizados ainda cursos e eventos. Seguem as
relações de dados das ações de extensão e das bolsas de extensão.
No ano de 2018, por meio do DEXT foram realizadas 119 (cento e dezenove)
ações de extensão, sendo: 1 (um) na modalidade de prestação de serviços; 111
(cento e onze) na modalidade de projeto; e 7 (sete) na modalidade de cursos
ou eventos. Estas ações envolveram um público-alvo total de 93.933 (noventa
e três mil novecentos e trinta e três) pessoas, sendo 9.945 (nove mil
novecentos e quarenta e cinco) discentes (dos quais 246, duzentos e quarenta e
seis pagos com recursos da IES), 1.131(mil cento e trinta e um) docentes e
82.857 pessoas da comunidade. Nas outras atividades desenvolvidas pelo
DEXT o público estimado foi de 1.582. Assim, o público total alcançado pelas
ações de extensão foi de 95.518 pessoas.
Na UNITI, foram realizadas atividades com 120 alunos do Curso de Formação
Continuada da UFMA/São Luís e 90 alunos do Convênio UFMA e Prefeitura
de Paço do Lumiar, totalizando 210 alunos. O Coral “Canto de Luz”

apresentou-se em 8 eventos, com estimativa de público alcançado de 2.400
pessoas. O Boi “Novilho de Luz” apresentou-se em 4 eventos, com
estimativa de público alcançado de 2000 pessoas. O Grupo de Dança da
UNITI participou da 6ª mostra de dança da Terceira Idade, realizada em São
Luís no dia 23 de outubro de 2018, com estimativa de público alcançado de
300 pessoas. Nas atividades desenvolvidas pela UNITI, a estimativa final de
público alcançado foi de 4.910 pessoas. Apresentações do Coral “Canto de
Luz”: abertura da Semana Mundial de Aleitamento (Maternidade Marly
Sarney), Maternidade Materno Infantil – Hospital Dutra, Solenidade de
abertura do VII Fórum de Extensão Universitária / UFMA (auditório Central
do Centro Pedagógico Paulo Freire), 38º Festival Maranhense de Coros –
FEMACO (Teatro Arthur Azevedo), Dia Mundial da Alimentação
(Assembleia Legislativa); Abertura e Encerramento da 8ª Feira de
Valorização Cultural (Casa do Maranhão), Cantata Natalina da UFMA
(Auditório Central) e Cantata Natalina 2018 (Praça Gonçalves Dias).
Apresentações do Boi “Novilho de Luz”: Batizado e Morte do Boi (Centro de
Convenções da UFMA), Igreja de São João; Hospital Universitário Materno
Infantil e Hospital Dutra.
As ações desenvolvidas pelo Departamento de Empreendedorismo e
Inovação a estimativa de público alcançado foi de 244 pessoas. No
Departamento de Assuntos Culturais a estimativa de público alcançado foi de
27.233 pessoas.
Os recursos oriundos da Emenda Parlamentar Individual, no valor de R$
150.000,00, do Deputado Federal Rubens Pereira Júnior, foram executados
de acordo com seu objetivo - aquisição de materiais laboratoriais - que
contribuíram para o desenvolvimento das atividades de extensão necessários
à formação profissional.
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Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE

pág.65

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROEXCE
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Fonte: PROEXCE

VII Fórum de Extensão

Fonte: PROEXCE
Fonte: PROEXCE
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Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE
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Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE
Fonte: PROEXCE
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Coral Canto de Luz

Fonte: PROEXCE
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Boi Novilho de Luz

Fonte: PROEXCE

Movimentos e Ritmos
Fonte: PROEXCE

Hidroginástica

Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE

Fonte: PROEXCE
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Pró-Reitoria de Recursos Humanos:
Os Programas de Governo e Ações Orçamentárias da Universidade
Federal do Maranhão e de Descentralizações de Crédito – 2018 serão
detalhadamente apresentados no capítulo 04 - Áreas Especiais de Gestão
e Conformidades, no tópico "Gestão de Pessoas", conforme a seguir
listados:
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a) Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União:
i. Ação 26272.0181.0021 - Aposentadorias e Pensões Civis da União.
b) Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério
da Educação:
i. Ação 26272.20TP.0021 - Ativo Civis da União.
ii. Ação 26272.2004.0021 - Assistência Médica e Odontológica aos
Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.
iii. Ação 26272.212B.0021 - Benefícios Obrigatórios aos Servidores
Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.
iv. Ação 26272.4572.0021 - Capacitação de Servidores Públicos Federais
em Processo de Qualificação e Requalificação.
c) Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia:
gratificação de desempenho, progressão funcional, estágio probatório,
tabela de remuneração, percentual de cargos gerenciais ocupados por
servidores efetivos, detalhes sobre igualdade de oportunidades na UPC.

Para o ano de 2019 novas metas foram estabelecidas:
· Oferecer cursos de capacitação presencial e na plataforma EaD, visando
a contínua progressão dos servidores;
· Prover reposição da força de trabalho, por meio da nomeação de novos
servidores, aprovados em concurso público;
· Realizar oficinas para melhoria do processo de avaliação de desempenho
visando atingir 100% dos servidores;
· Desenvolver projetos para promover ações de atenção à saúde do
servidor no trabalho;
· Mapear e implantar dos procedimentos operacionais padrão;
· Aperfeiçoar a integração do sistema SIGRH e SIAPE;
· Criar do Espaço Unificado de Atendimento da Pró-Reitoria de Recursos
Humanos;
· Implementar, no sistema SIGRH, o módulo de diligências dos Órgãos de
Controle Externo, relativas à acumulação de cargos e empregos,
vinculados ao assentamento funcional digital. Em fase de projeto junto
ao Núcleo de Tecnologia da Informação/NTI/UFMA;
· Ampliar e intensificar o relacionamento com as unidades
organizacionais, por meio de perfil com acesso às plataformas SIGRH e
SIAPE, em nível de consulta;
· Ampliar e readequar os serviços às necessidades do servidor;
· Modernizar e otimizar a comunicação e o atendimento aos servidores,
por meio de serviços integrados, via sistema SIGRH.
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PPPGI
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:
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Fonte: PPPGI

Fonte: PPPGI
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROAF
Pró-Reitoria de Administração e Finanças:
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Fonte: PROAF

Fonte: PROAF
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROAES
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil:

assistência estudantil no âmbito da Universidade Federal do Maranhão.

Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES

A tabela abaixo, apresenta a distribuição dos recursos do PNAES para a
Universidade Federal do Maranhão de 2017 e 2018.
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O Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES foi instituído
pela Portaria Normativa/MEC nº 39/2007, que posteriormente foi
regulamentada pelo Decreto nº 7.234/2010. O supracitado Decreto é base
normativa essencial para a elaboração de editais de concessão de auxílios
que visam a promoção do acesso e permanência de estudantes em
condições de vulnerabilidade social e econômica, ainda seguindo o que é
disposto também, e aplicável, às bolsas de auxílio permanência, no
Decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010.
Esses editais são direcionados aos estudantes, especialmente aos que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, atendendo, conforme
explicitado no Decreto, prioritariamente aqueles estudantes oriundos da
rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até
um salário mínimo e meio, assegurando condições para atender às
necessidades básicas de moradia, alimentação, transporte, saúde, creche,
esporte, cultura e lazer, inclusão digital e apoio acadêmico, de modo a
viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e
contribuir para a melhoria do desempenho e acompanhamento acadêmico.
Considerando os objetivos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
(PROAES), quanto ao apoio à permanência e à conclusão nos cursos
presenciais de graduação, dos estudantes regularmente matriculados,
entende-se que os recursos alocados pelo PNAES têm sido de
fundamental importância para a implementação dos programas de

Fonte: PROAES

No exercício de 2018, a PROAES aplicou os recursos oriundos do
Programa Nacional de Assistência Estudantil nas seguintes áreas de
atuação:
· Auxílio Moradia Estudantil, aos estudantes oriundos de outros
municípios, estados e/ou países, através de duas modalidades:
a) Residência Universitária - concessão de vaga em uma das Unidades
Habitacionais da UFMA - Pinheiro e São Luís;
b) Prestação Pecuniária - concessão de recurso financeiro por meio de
parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para subsidiar as
despesas com moradia.
· Auxílio Alimentação, em duas modalidades:
a) Restaurante Universitário – direito a refeições (almoço e/ou jantar)
gratuitas no Restaurante Universitário, conforme o período de aulas do
curso e segundo a necessidade de permanência do(a) estudante na
instituição;
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b) Prestação Pecuniária – concessão de recurso financeiro por meio de
parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) para subsidiar as despesas
com alimentação.
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· Auxílio Transporte, com a finalidade de subsidiar o deslocamento do
estudante no trajeto residência/câmpus/residência por meio do repasse de
recurso financeiro de até R$ 300,00 (trezentos reais) para desenvolver
suas atividades acadêmicas na universidade durante o período letivo
vigente, obedecendo ao calendário acadêmico oficial.
· Auxílio Emergencial, destinado aos estudantes que apresentam
dificuldades socioeconômicas emergenciais, inesperadas e momentâneas,
as quais colocam em risco a sua permanência na universidade. O auxílio é
disponibilizado na modalidade pecuniária, podendo ser concedido em 03
(três) parcelas de até R$ 400,00 (quatrocentos reais), no prazo de 12
(doze) meses, a contar do pagamento da última parcela, salvos casos de
extrema vulnerabilidade socioeconômica.
· Auxílio Acadêmico, para os estudantes do Curso de Odontologia, tem
como objetivo subsidiar a aquisição de materiais e/ou equipamentos
acadêmicos específicos, promovendo a permanência durante o tempo
regular do curso de graduação até a diplomação. Concedido por meio de
recurso financeiro de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por
semestre letivo.
· Auxílio Participação em Evento, consiste em conceder recurso
financeiro para apoiar a participação estudantil em atividades de

intercâmbio acadêmico, científico, tecnológico, esportivo e/ou cultural em
eventos externos ao câmpus de origem. Concedido por meio de recurso
financeiro de até R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), somente em
caráter de ressarcimento.
No intuito de contribuir para o bom desenvolvimento acadêmico dos
estudantes, a PROAES sustenta estratégias de estímulo à permanência
com êxito dos estudantes nos cursos de graduação, como:
· Bolsa Aprimoramento Acadêmico/UFMA, com a finalidade de
oportunizar ao estudante a ampliação do conhecimento expressos em
contextos reais por meio de estudos e experiências profissionais nos
setores da Instituição, por meio de “vivências acadêmico-profissionais”,
entendidas como ação que articula a formação acadêmica às práticas dos
processos de trabalho, alinhadas ao perfil do curso. Concessão de auxílio
financeiro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para
custear despesas escolares.
· Bolsa Permanência MEC, que visa a concessão direta de auxílio
financeiro a estudantes indígenas e quilombolas, no valor de R$ 900,00
(novecentos reais) mensais e a estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, que estejam matriculados em Instituições Federais de
Ensino Superior.
· Projeto Curso de Estudos de Idiomas, que objetiva possibilitar aos
estudantes o aprendizado básico em uma língua estrangeira – inglês,
francês ou espanhol – nas modalidades oral e escrita, bem como para
alunos da UNITI – Universidade Integrada da Terceira Idade.

pág.74

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROAES
· Bolsa Foco Acadêmico, que foi implantada em 2016 com o propósito
de ampliar o significado da assistência estudantil e de possibilitar aos
estudantes experiências com atividades no âmbito do ensino, pesquisa e
extensão e projetos de desenvolvimento institucional, contribuindo com o
fortalecimento da formação acadêmico-profissional. Concessão de bolsa o
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.
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· Bolsa PROMISAES (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino
Superior), destinado aos discentes estrangeiros participantes do Programa
de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G) que apresente bom
desempenho acadêmico, de acordo com as exigências da universidade.
Prevê a concessão de auxílio financeiro mensal no valor de R$ 622,00
(seiscentos e vinte e dois reais).
Além dos auxílios e bolsas acima citadas, a PROAES oferta o Programa
de Atendimento Médico e Odontológico, que oferece orientações aos
estudantes sobre consultas médicas e odontológicas e o Programa de
Atendimento Psicológico, que prestava apoio e assistência psicológica ao
estudante, foi integrado ao SAPsi - Serviço de Apoio Psicopedagógico
(SAPsi), iniciado seu funcionamento em 2018, que tem como objetivo
principal desenvolver ações de acolhimento e de orientação aos
estudantes dos cursos de graduação presenciais nas dimensões cognitivas,
emocionais, psicológicas e sociais integradas às atividades de ensino,
pesquisa e extensão, por meio de intervenções educacionais e/ou
psicoeducacionais específicas, facilitando a permanência e o sucesso
acadêmico.

O SAPsi não tem caráter clínico/psicoterapêutico, direcionando suas
ações para as demandas relativas, especificamente, à vida acadêmica e
seus desafios. Quanto aos principais projetos e ações, tem-se:
No intuito de contribuir para o bom desenvolvimento acadêmico dos
estudantes, a PROAES sustenta estratégias de estímulo à permanência
com êxito dos estudantes nos cursos de graduação, como:
a) Orientação Individual: encontros individuais com o objetivo de
identificar e acompanhar dificuldades acadêmicas e/ou situações que
estejam interferindo no rendimento acadêmico;
b) Oficinas e Minicursos: momentos de integração coletiva com o
objetivo de discutir temas relacionados ao universo acadêmico como
autoconhecimento, gestão do tempo, organização da rotina e desafios na
adaptação à universidade;
c) Grupos Operativos: grupos com o objetivo de tratar temáticas relativas
à promoção e incremento de qualidade de vida no âmbito acadêmico.
Eventos de discussão científica e profissional: eventos com o objetivo
de integrar profissionais, pesquisadores e estudantes, viabilizando a
discussão de temáticas ligadas à vida acadêmica, qualidade de vida, saúde
mental e outros temas.
No que tange à Organização Estudantil, a Universidade estimula a
articulação de espaços de participação e convivência: os Centros
Acadêmicos, a Câmara Estudantil e os Diretórios acadêmicos constituem
lócus de interlocução entre os acadêmicos, no sentido de atender às
demandas estudantis.
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Apresentamos os dados quantitativos referentes aos auxílios e bolsas:
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Fonte: PROAES

Fonte: PROAES

Fonte: PROAES

Fonte: PROAES
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· Justificativas:
O percentual de utilização das bolsas não atinge 100% pois há um fluxo
contínuo de desligamentos das bolsas, em decorrência da movimentação
acadêmica, ao passo que nem sempre é possível convocar um aluno
suplente, por motivos de tempo ou de término de vigência dos editais.
Portanto, valores entre 70% e 100% são considerados normais.
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Para os demais resultados, são realizados levantamentos para que se
verifique a real demanda da bolsa no referido câmpus, podendo serem
feitos posteriores remanejamentos para melhor adequação.
Quanto ao percentual de bolsas por campus, o cálculo é feito conforme o
número de alunos regularmente matriculados.
· Perfil do Aluno Bolsista:
No ano de 2018, a PROAES realizou a Pesquisa de Perfil do Aluno
Bolsista, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional
da UFMA. O objetivo da pesquisa foi identificar, de forma objetiva,
características sobre o perfil do aluno no que diz respeito ao ambiente
familiar, preferências de lazer, objetivos acadêmicos e profissionais,
dentre outros.
A pesquisa foi realizada via SIGAA e foi respondida por 5363 discentes.
Os resultados podem ser verificados no seguinte endereço eletrônico:
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/aEnKnZIQRIxvZVj.pdf (link).
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento:
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Sendo uma Pró-Reitoria criada recentemente pela resolução nº 302CONSUN de 10 de setembro de 2018, da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, encontra-se em processo de organização de pessoal
para compor suas Unidades Administrativas. Embora diante desta fase, a
Pró-Reitoria de Planejamento já iniciou seus trabalhos tendo as seguintes
ações em andamento:
· Elaboração do Regimento Interno da PROPLAN, definindo as estruturas
e atribuições do Gabinete da Pró-Reitoria, da Unidade de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional; da Unidade de Orçamento e da Unidade
de Gestão e Controle Interno;
· Criação da webpage no site da UFMA de forma a disponibilizar os
dados e documentos aqui produzidos;

· Análise financeira e orçamentária da UFMA visando otimização dos
recursos;
· Elaboração de ações afirmativas voltadas para o incentivo de
professores, técnicos e alunos com a maior informatização das atividades
e implementação da "gamificação";
· Cálculo dos Indicadores de Gestão em acordo com a Decisão n°
408/2002 - PLENÁRIO e Acórdãos nº 1043/2006 e nº 2167/2006 - TCU;
· Implantação do Planejamento e Gerenciamento das Contratações,
conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1, de 09 de janeiro de 2019;
· Levantamento dos espaços físicos da UFMA, para posterior análise das
possíveis formas de utilização.

· Mapeamento dos fluxogramas dos processos institucionais, para
posterior análise dos nós críticos;
· Encaminhamento da Política de Riscos para as devidas providências e
posterior elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos;
· Análise dos contratos de serviços terceirizados (Serviços Gerais,
Segurança, Portaria, Restaurante, etc);
Fonte: PROPLAN
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Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - PRECAM
Prefeitura de Câmpus:
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a) Serviços de manutenção preventiva e correção para conservação
predial dos Câmpus da UFMA:
· Contrato em andamento. Visa assegurar a utilização dos prédios desta
IFES através da realização das intervenções de pintura, substituição de
lâmpadas, troca de portas, louças e sanitários e etc.
b) Serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças e
materiais dos Câmpus da UFMA:
· Contrato encerrado.
c) Recuperação e adaptação de quadras poliesportivas no Câmpus de São
Bernardo:
· Obra concluída e tem por objetivo promover o bem-estar,
implementação de ações de saúde, realização de atividades esportivas e
eventos pela Comunidade Acadêmica do Câmpus.
d) Fornecimento de placas Braille tátil e placas de sinalização Braille:
· Contrato em andamento. Objetiva a inclusão de pessoas portadoras de
necessidades especiais, promove acessibilidade, além de ser item
obrigatório em avaliações de curso realizada pelo MEC.
e) Serviços de restauração e requalificação do prédio do Palácio Cristo
Rei:
· Obra concluída. No Palácio Cristo Rei são realizadas as reuniões dos
Conselhos Superiores, eventos, bem como abriga a Reitoria e acervo
cultural.
f) Serviços de manutenção de poços artesianos da UFMA:
· Contato em andamento. Tem como objetivo principal assegurar
fornecimento de água potável na Cidade Universitária Dom Delgado e
demais Câmpus do Continente.

g) Complementação do Centro Administrativo do Câmpus de Balsas
Conforme informações encaminhadas a este Gabinete pelo Setor de
Fiscalização, atualmente está com 80% de execução em andamento. Em
decorrência de rescisão contratual, foi realizada dispensa de licitação com
fulcro no art. 24, inciso XI da Lei n° 8.666/93.
h) Complementação da Construção do Restaurante Terceirizado de São
Bernardo:
· A obra está concluída e em breve o Restaurante deve atender à
Comunidade Acadêmica daquele Câmpus.
i) Construção da Rede de Média e Baixa Tensão no Câmpus de Balsas
· A obra foi concluída. Tem como objetivo assegurar o fornecimento de
energia elétrica no Câmpus.
j) Complementação da Construção do Restaurante Terceirizado de
Bacabal:
· A obra foi concluída e visa atender com fornecimento de refeições a
Comunidade Acadêmica daquele Câmpus.
k) Aditivo da obra de Urbanização e Ampliação do Laboratório de
Ciência e Tecnologia:
· A obra foi concluída. O prédio abriga os Laboratórios do Bacharelado
Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia.
l) Conclusão do Edifício Sede do Departamento de Biologia:
· Obra recém iniciada e atualmente está com 10% de execução.
m) Eletrificação do Acesso ao Instituto de Tecnologia II:
· Obra licitada, devidamente empenhada e iniciará em breve.
n) Emenda Parlamentar de Bancada:
· A emenda parlamentar de bancada foi totalmente cancelada pelo
Ministério do Planejamento.
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Hospital Universitário:
Objetivo do HU-UFMA
· Educar por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação e prestar
assistência em saúde de alta complexidade aos usuários do SUS com foco
na qualidade e segurança.
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Em relação ao Macroprocesso da Atenção à Saúde, o HU-UFMA realizou
em 2018:
· 289.787 Consultas (21,6 % de aumento em relação ao ano anterior);
· 16.458 Internações clínicas, cirúrgicas e procedimentos relacionados a
transplantes (12,45% de aumento em relação ao ano anterior);
· 465.909 Exames (2,28% de aumento em relação ao ano anterior).
No que se refere à Educação, o Hospital contribuiu para a formação de
2.308 profissionais, assim distribuídos:
· 1.947 - Alunos ou estagiários do ensino médio e cursos de graduação da
UFMA (30,1% de aumento em relação ao ano anterior);
· 329 - Pós-graduandos em nível de Residência: 193 médicos, 136 de
categorias distintas: assistentes sociais, educadores físicos, enfermeiros,
farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas,
odontólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais (1,9% de aumento em
relação ao ano anterior);
· 32 – Intercambistas nacionais e internacionais (39,1% de aumento em
relação ao ano anterior).
As consultas, atendimentos, acompanhamentos e internações clínicas

mantiveram-se acima da meta contratualizada com o Gestor SUS, mas em
relação às cirurgias, houve dificuldade para aumentar a rotatividade dos
leitos em razão da permanência de pacientes crônicos. Há expectativa de
melhoria com a renovação do convênio de contratualização com a
inserção de indicadores de desempenho relacionados a obrigatoriedade de
contrarreferência pelo Gestor SUS.
Boas práticas
· Gestão Ambiental/Sustentabilidade: Usinas Fotovoltaicas, foram
instalados cerca de 80 painéis solares que ocupam uma área aproximada
de 130 m² no telhado. Ele tem uma produção diária de aproximadamente
80 a 120kw/h, que no final do mês corresponde a 50% de consumo da
energia elétrica do prédio que fica o Setor de Gestão de Processos e
Tecnologia da Informação (link);
· Gestão de OPME (Órteses, Próteses e materiais Especiais) –
implantação de controles internos;
· Fiscalização dos Contratos de Hotelaria/acordo de nível de serviço;
· Implantação do SNUP (Sistema de Nutrição Parenteral) destinado para
prescrições de bolsas de alimentação dos pacientes;
· Implantação do caderno de Processos e Práticas: Indicadores na
Engenharia Clínica e Hotelaria Hospitalar;
· Participação de Colaboradores da Filial em Grupos de Trabalho e
Projetos da Sede
· Modelo de Gestão de Compras “marco zero”;
· Gestão à Vista – Disponibilização dos Indicadores de Segurança do
Paciente nos murais da instituição.
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A residência em saúde constitui modalidade de ensino de pós-graduação
lato sensu, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por
ensino em serviço, com carga horária de 60 horas semanais e duração
mínima de 2 anos. Os especializados são remunerados sob a forma de
bolsa-auxílio.

Lei nº 11.129, de 2005 e orientadas pelos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS) a partir das necessidades e realidades
locais e regionais, voltada para a educação em serviço e destinada às
categorias que integram diversasáreas (Biomedicina, Ciências Biológicas,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço
Social).

A residência médica, foi instituída no Brasil pelo decreto número 80
281,1 de 5 de setembro de 1977, e representa uma modalidade de ensino
destinada a médicos que realizam atividades profissionais, caracterizada
por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de médicos
especialistas de elevada qualificação ética e profissional. O objetivo do
Programa de Residência Médica (PRM) é permitir ao médico recémformado aperfeiçoar-se nos diferentes ramos da atividade médica tendo
como principal característica o treinamento em serviço.

Por excelência, o HU-UFMA é um hospital de ensino e pesquisa com o
propósito de contribuir na qualificação de profissionais da área da saúde e
correlatas, ofertando aos usuários do SUS, profissionais qualificados para
prestar assistência humanizada. Nesse contexto se insere a Residência
Médica e as Residências em Área Profissional da Saúde (Residência
Multiprofissional e a Residência Uniprofissional). A Residência
Multiprofissional, contemplando várias áreas profissionais e a residência
uniprofissional caracterizada pela Residência em Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, para graduados em odontologia.

De acordo com Morin (2002), o conhecimento gerado a partir da
educação tem sido modificado rapidamente ao longo do tempo, sendo
necessária, a contínua atualização e interação desses saberes. E assim,
buscando essa interação, surgiu a incorporação do residente
multiprofissional às equipes de saúde como um incentivo da nova saúde
pública, através da formação de uma equipe multiprofissional, nos
hospitais de ensino voltados para a assistência integral do usuário.

· Quadros demonstrativos de residentes HU-UFMA - 2018:

i. Ação 26101.00P1.0001 - Apoio à Residência em Saúde.
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As residências em área profissional da saúde são iniciativas dos
Ministérios da Saúde e da Educação, criadas a partir da promulgação da

Observações gerais:
1.O TOTAL VAGAS/ANO, representa o número de vagas que foram
ofertadas para acesso por meio de edital, para 2018.
2. As vagas ociosas representam: que algumas vagas não foram
preenchidas e/ou ao longo do ano alguns residentes desistiram de
continuar. Portanto são vagas com bolsas auxilio garantidas, mas não
utilizadas por falta do residente.
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a) Quadro demonstrativo de residentes médicos -2018:

b) Quadros demonstrativos de residentes multiprofissionais - 2018:
Total de vagas/ano 77
Total residentes cursando 134
Vagas ociosas 15
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Fonte: HU-UFMA

Fonte: HU-UFMA

Fonte: HU-UFMA
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c) Quadro demonstrativo da Residência em Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial - 2018:
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Fonte: HU-UFMA

Fonte: HU-UFMA

· Orçamento: Detalhamento do orçamento recebido em 2018 para os
programas de residências (REF.:TED Nº 6838/2018).

· Perspectivas para 2019:
- Implantação de novos programas de residências;
- Aumento do número de bolsas auxílio, necessárias para a implantação
de novos programas.
- Remanejamento de vagas dos programas com vagas ociosas para
ampliar o número de vagas de programas com maior demanda de
inscritos.
· Conclusão:
As residências em saúde representam uma oportunidade significativa de
aprendizado e contato com profissionais de diferentes áreas, por meio de
treinamento em serviço, permitindo que os profissionais residentes
adquiram na prática profissional nova conduta onde a assistência aos
usuários adquire um caráter mais humanizado e abrangente, através do
compartilhamento efetivo dos conhecimentos específicos de cada área e
contribuir com a qualidade da assistência à saúde.

Fonte: HU-UFMA
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· Serviço de Assistência Estudantil e Pedagógico/CCSST

Unidades Acadêmicas
i. Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST:
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· Biblioteca/CCSST
- Campanha de preservação e conservação do acervo. Dia: 23.10.2018
- Projeto “Futuro melhor”: promoção de incentivo à leitura e busca do
conhecimento. Dia:18.12.2018.
· Medicina/CCSST
- Congresso Norte e Nordeste de Temas neurológicos - 18 a 20 de maio
de 2018;
- II Fórum de Iniciação Científica em Medicina - 06 a 08 de junho de
2018;
- I Congresso Maranhense de Medicina - 20 a 22 de setembro de 2018.

Fonte: Folha do Cerrado

Fonte: Epilepsia na Sociedade
Fonte: CCSST
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ii. Centro de Ciências Humanas, Naturais, Saúde e Tecnologia CCHNST:
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· Emenda Parlamentar Individual
- Os recursos orçamentários desta Ação correspondem a emenda
parlamentar no valor de R$ 400.000,00 do Deputado Federal Victor
Mendes, foram utilizados com aquisição de material permanente e
equipamentos.

- Ambientes de prática não-próprios: Maternidade Nossa Senhora da
Mercês (Hospital Materno Infantil de Pinheiro); Hospital Regional Dr
Antenor Abreu; Hospital Macro Regional da Baixada Maranhense Dr
Jackson Lago; Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU; e
19 Unidades Básicas de Saúde da Rede de saúde de Pinheiro vinculadas à
Estratégia Saúde da Família.
· Medicina/CCHNST (Quadro de Eventos - 2018)

· Ações em 2018 do Programa de Desenvolvimento da Preceptoria em
Saúde (PRODEPS)
- Reunião com os professores participantes;
- Assinatura dos termos de compromissos:

Fonte: CCHNST

- Aprovação do Projeto e Plano de Trabalho enviados à SESU/MEC,
que concedeu os Recursos para o pagamento de bolsas aos
Profissionais de Saúde da REDE, dos recursos oriundos do
Programa de Desenvolvimento de Preceptoria em Saúde - PRODEPS,
contemplando 17 profissionais na Qualidade de Preceptores do Internato
Curricular do Curso de Medicina;

Fonte: CCHNST
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Fonte: CCHNST

Fonte: CCHNST

Fonte: CCHNST
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· Eventos - 2018 (CCHNST)
- Lançamento do livro “Exercício Físico e Transplante Renal: uma
abordagem com ênfase no sistema nervoso autônomo”;
- O Seminário de Iniciação Científica é uma atividade anual da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPGI) e tem a
finalidade de divulgar as pesquisas em andamento, possibilitando a troca
de experiências entre pesquisadores das diversas áreas de conhecimento
da UFMA. Além disso, o Seminário busca estimular a inserção de alunos
nas atividades de iniciação científica e estabelecer a aproximação entre a
Universidade e a sociedade em geral. O Semic também premia os
melhores trabalhos dos bolsistas e voluntários, inclusive do Pibic Ensino
Médio (Júnior);
- I Jornada de Educação Ambiental, Horta Caseira e Agricultura
Natural na Baixada Maranhense. O evento teve como objetivo
proporcionar conhecimentos sobre a Educação Ambiental para as escolas
da cidade de Pinheiro e, também, para a comunidade acadêmica da
UFMA, ressaltando a importância da educação ambiental, a partir da
Agricultura Natural, por meio da política de meio ambiente, tanto para as
Universidades quanto para os demais estabelecimentos do Brasil;
- Palestra Jovem Cientista - Rodrigo Gonçalves Dias, vencedor do
Prêmio Jovem Cientista, em 2012, realizou palestra motivacional para os
alunos dos Cursos do CCHNST. O Prêmio é considerado um dos mais
importantes reconhecimentos aos cientistas brasileiros. Em sua palestra o
professor contou sua história, as experiências vividas por ele durante sua
vida acadêmica, e as motivações que o levaram a se tornar uma referência
na ciência brasileira;
- I Workshop de Língua Inglesa para servidores docentes e técnicoadministrativos e discentes do CCHNST;

- II edição da Feira das Profissões no dia 21 de novembro de 2018 com
a finalidade de subsidiar informações acerca dos cursos de graduação
oferecidos pela UFMA à comunidade em geral. A Feira das Profissões
2018 trata de um esforço coletivo de professores e estudantes
universitários dos cursos desta Universidade, juntamente com técnicos
administrativos, em prol de escolhas profissionais mais conscientes por
parte dos que almejam ingressar no Ensino Superior. Para tanto, o
conhecimento das singularidades e potencialidades de cada curso, bem
como da realidade do mundo do trabalho em relação às profissões
pretendidas, serão alguns dos aspectos a serem trabalhados;
- “Dos afetos à obra de arte: uma rua de mão única" - professor
Ubiratane Rodrigues de Morais, do Câmpus de Grajaú e doutorando em
Filosofia pela USP. O evento foi promovido pela coordenação do Curso
de Especialização em Filosofia das Ciências Humanas e pelo Grupo de
Pesquisas em Teoria da Afetividade na Idade Moderna e Filosofias das
Psicologias e das Psicanálises;
- I Seminário de Lutas/ esportes de Combate da Baixada
Maranhense, oficinas voltadas às lutas, com palestras, exposição de
trabalhos e relatos de experiência abordando os Fundamentos Técnicos de
Lutas, onde os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar, e
caminhar no sentido de desmistificar o fenômeno Lutas, a partir de um
breve resgate histórico, e de atividades lúdicas direcionadas a aplicação
no ambiente escolar;
- V Natal Solidário - A Universidade Federal do Maranhão Centro
Universitário de Pinheiro apresenta a realização do “V Natal Solidário”,
esse evento é fruto da colaboração de docentes, técnicos administrativos e
discentes da Universidade Federal do Maranhão localizado no município
de Pinheiro e conta também com a participação da sociedade civil.
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iii. Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - CCAA:
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· Amazon Soil 2018
- É um Encontro de Ciência do Solo da Amazônia Oriental, organizado
pelo Núcleo Regional Amazônia Oriental que engloba os estados do
Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins. De ocorrência bienal, o evento é
promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e visa difundir
conhecimentos científicos em municípios afastadas dos grandes centros
socioeconômicos. Em 2018, de 25 a 29 de março, foi realizado o III
Amazon Soil no município de Chapadinha - MA pelo Curso de Agronomia
do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do
Maranhão, sob o tema “O solo e o seu papel na sustentabilidade dos
agroecossistemas”, foram realizadas 14 palestras com pesquisadores de
diversos estados do Brasil, mesas redondas, apresentação de trabalhos
científicos, quatro mini-cursos e uma visita técnica e a confecção de um
livro ao final do evento, envolvendo 350 pessoas diretamente no evento,
entre inscritos (300), ouvintes, palestrantes, produtores rurais e expositores
em um momento raro e histórico no nordeste brasileiro.

III Amazon Soil no município de Chapadinha - MA

Fonte: CCAA

iv. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS:
· Ação 36901.6146.0001 - Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas
Tecnologias para o SUS.

Fonte: CCAA

Fonte: Departamento Saúde Pública/Programa de Saúde Coletiva
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· Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e
Lazer (CDDPEL) da Rede CEDES
Além do objetivo principal, que é o de fomentar e socializar
informações e conhecimentos fundamentados nas ciências humanas
e sociais, visando à qualificação das políticas públicas de esporte e lazer
no País, o programa Rede CEDES, se organiza em quatro objetivos/metas
específicos:
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a) Estruturar os Centros de Pesquisas:
- Reuniões semanais de assuntos relativos ao desenvolvimento das
pesquisas do Centro da Rede CEDES do Maranhão; (meta 100%
concluída)
- Reuniões quinzenais da Equipe Executiva para o funcionamento
administrativo e revisão sistemática do Plano de Trabalho do Centro
da Rede CEDES do Maranhão; (meta 100% concluída)
- Lançamento oficial do Centro da Rede CEDES do Maranhão
junto com a aula inaugural do Curso de Extensão em Lazer no dia 25 de
novembro de 2016; (meta 100% concluída)
- Realizar uma (01) reunião semanal para aprimoramento na formação
profissional dos integrantes do Centro da Rede CEDES do Maranhão.
(meta 100% concluída)
b) Realizar estudos científicos:
- Realizar estudos e pesquisas sobre as temáticas “políticas públicas de
esporte e lazer” e “políticas públicas, corpo e cultura”. (meta prevista de
conclusão em março de 2019)
Fonte: Departamento Saúde Pública/Programa de Saúde Coletiva
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- Práticas corporais nas comunidades quilombolas: elementos para
construção de políticas de esporte e lazer em terras do Maranhão - foram
cumpridas as etapas de qualificação da equipe técnica e bolsistas
envolvidos na pesquisa; levantamento do marco legal (constituição,
as leis, decretos e orientações normativas); levantamento e estudo de
todo referencial teórico; elaboração do questionário. (meta em
andamento, cumpridos 60%, conclusão prevista para março de 2019)
- Legislação esportiva no estado do Maranhão: interseção entre o
esporte, a sociedade e o Estado - a pesquisa cumpriu as etapas de
levantamento bibliográfico e documental; leituras e fichamentos;
redação do relatório de pesquisa. Atualmente encontra-se na fase de
elaboração da análise dos dados. (meta em andamento, cumpridos
80%)
c) Socializar conhecimentos:
- Difusão digital e/ou por meio de outras mídias - Falta disponibilizar no
Repositório Vitor Marinho os trabalhos referentes às pesquisas que
foram apresentados em eventos científicos e publicados em anais e
o relatório dos eventos realizados (curso de extensão e semana
maranhense). (meta de fluxo contínuo)
- Publicação de Trabalho em Anais - Participação em eventos
científicos nacionais e internacionais e publicar em periódicos e livros os
resultados das pesquisas realizadas. Foi publicado 01 trabalho no período
de 2018.
- Publicação de cartilha, DVD, material didático e informativo. (meta não
iniciada)

- Publicação de livro e/ou capítulo de livro - No Plano de Trabalho essa
meta foi retirada devido ao contingenciamento do recurso. Assim que
as pesquisas forem concluídas, pleitearemos o cumprimento dessa
meta participando do Edital de Apoio a Publicação de Livros,
Coletâneas e Catálogos da FAPEMA. (meta não iniciada)
- Implementação de Centro de Memória - Reuniões com pesquisadores do
Centro de Memória do IFMA e professores de História da Educação
Física da UFMA para elaboração de projeto de estruturação do Centro de
Memória no Maranhão para participar do Edital Universal da FAPEMA.
Projeto aprovado, mas não classificado. (meta não concluída)
- Realização da VII Semana Maranhense de Educação Física e I
Seminário Regional de Políticas Públicas de Esporte Lazer, realizado em
05 a 09 de Março de 2018, com 274 participantes. Seguem imagens do
evento:
Oficinas

Fonte: CDDPEL
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d) Formar e/ou assessorar pessoas e instituições:
- Curso de Extensão em Lazer - realizado em 25/11/2016 a 29/01/2017,
duração de 120h, com 48 participantes.
- Curso de Pós-Graduação lato sensu -Especialização em Política e Gestão
Pública de Esporte e Lazer, 05/09/18 a 30/03/19, duração de 360h, com 44
participantes. (meta em andamento, cumpridos 23%, conclusão prevista
para março de 2019)
- Orientação de Estudo Científico - Orientação de um bolsista de pesquisa
no Programa Foco Acadêmico da UFMA. (meta 100% concluída)
- Realização de Intercâmbio com Grupos de Estudos - Foram realizados
alguns contatos com pesquisadores de outros grupos, entretanto não houve
continuidade da ação devido a pouca aceitação e/ou retorno dos contatos.
(meta não realizada)
Aula prática

Alunos

Fonte: CDDPEL

· Ação 36901.6146.0001 - Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas
Tecnologias para o SUS. Ação destinada para capacitação em Atenção à
Saúde da Mulher, a proposta ainda está em andamento e aguardando o
recurso do FNS.

Fonte: CDDPEL

· Ação 36901.214U.0001 - Implementação do Programa Mais Médicos. O
TED nº 138/2018 , teve sua publicação em 28/11/2018, o contrato com a
Fundação Sousândrade em 18/01/2019 e o Recurso Financeiro/ 1ª parcela,
a UFMA recebeu somente em 12 de março de 2019. Houveram reuniões
intersetoriais para alinhamento das metas/etapas a serem executadas.
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· Ação 36901.20YI.0001 - Implementação de Políticas de Atenção á Saúde.
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O Ministério da Saúde/FNS, por meio do Processo No 25000.106113/201886, disponibilizou recursos da ordem de R$ 3.200.000,00 com o propósito de
dar apoio financeiro para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)/Educação e Formação em Saúde para Promover a Qualificação e a
Educação Permanente dos Profissionais da Saúde do SUS, visando ao
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tal, foi celebrado o
Termo de Cooperação de Descentralização de Recursos Nº24/2018, entre
Ministério da Saúde (MS) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA) publicado no DOU, Nº134, de 13/07/2018, seção 3, pág. 97.
Visando a prestação de serviços de apoio técnico e estrutural à execução do
projeto, foi celebrado um contrato entre a UFMA e a Fundação Josué
Montello, de Nº007.017.017/2018, e processo de Nº 025696/2018-22,
publicado no DOU, Nº173, de 06/09/2018, seção 3, pág. 51.
Com a aprovação do Projeto pelo Ministério da Saúde/FNS, o mesmo foi
vinculado as Resoluções Nº 1057-CONSEPE/UFMA, de18 de outubro de
2013, que aprova o Projeto de Pesquisa S-Atenção Básica: desenvolvimento e
aplicação de jogo eletrônico como instrumento de educação em saúde e
No1347-CONSEPE/UFMA, de 09 de outubro de 2015, que aprova o Projeto
do Curso de Extensão intitulado Programa de Qualificação na área de
Atenção Básica em Saúde.
Atividades desenvolvidas:
i. Produção de Recursos Educacionais
a) Curso “Comunicação efetiva com a pessoa com deficiência auditiva e
surda na Atenção Básica” - 180h

- Alinhamento com os pontos focais do Ministério da Saúde para realização
de oficina presencial de elaboração do planejamento didático-pedagógico.
- Realização de oficina presencial em Brasília-DF, obtendo-se como produto
o Plano Didático-Pedagógico. Ao longo do processo foram definidos o
objetivo do curso, objetivos dos módulos, suas nomenclaturas e respectivas
cargas-horárias, conforme entendimento da área técnica presente. Ao final da
oficina pactuou-se prazo para envio à UNA-SUS/UFMA de documento final
contemplando a revisão final de todos os setores envolvidos na área técnica
do Ministério da Saúde, assim como a indicação de referências estruturantes
que devem subsidiar a produção. Solicitado ainda a indicação de profissionais
de notório saber na área dos módulos para que componham a equipe de
professores-autores.
- Alinhamento com os pontos focais do Ministério da Saúde acerca do
processo de validação técnica dos recursos educacionais produzidos, via
Basecamp.
- Realizados convites aos professores-autores via e-mail.
- Realizada reunião via webconferência com os professores autores que
aceitaram o convite, a fim de alinhar o início dos trabalhos de elaboração dos
materiais didáticos, a partir do plano didático validado. Durante a
webconferência os autores foram orientados a iniciar as atividades em curso
autoinstrucional preparatório para a elaboração dos recursos educacionais. O
curso foi produzido pela UNASUS/UFMA e se encontra disponível em
ambiente virtual de aprendizagem da UNA-SUS/UFMA. A ideia é possibilitar
aos professores contratados a compreensão dos subsídios pedagógicos que
orientam a construção de recursos educacionais, de acordo com as
especificidades do projeto. Com a experiência, também se proporciona aos
autores a imersão no formato em que irão produzir os cursos, buscando-se
qualificar o produto obtido.

pág.92

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - Centros/Câmpus
- Atividade em desenvolvimento pela equipe interna da UNA-SUS/UFMA:
acompanhamento do desempenho dos professores-autores no curso formativo
para fins de oferta de apoio durante a construção dos recursos educacionais.

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

b) Trilha “Cuidado nas queixas comuns no atendimento à demanda
espontânea na atenção básica 2” - 180h
- Realização de oficina de planejamento educacional com a participação de
docentes da Faculdade de Odontologia da USP, técnicos da Secretaria
Municipal de São Paulo e técnicos da UNASUS/UFMA com expertise
educacional e técnica no tema do curso, com a finalidade de elaborar plano
didático preliminar que contemple o módulo Urgências Odontológicas (30h).
O documento se encontra em fase de finalização pela equipe, prevendo-se que
seja concluído no mês de abril do ano corrente, de modo a ser validado pela
área técnica de Saúde Bucal do Ministério da Saúde.
c) Trilha “Cuidado nas queixas comuns no atendimento à demanda
espontânea na atenção básica 1” - 180h
- Atividades em desenvolvimento pela equipe interna da UNA-SUS/UFMA:
planejamento da oficina de elaboração do Plano Didático Pedagógico.
- Atividades previstas: agendamento de oficina presencial em Brasília no 2º
trimestre/2019.
ii. Tecnologia da Informação
- Desenvolvimento de Ambiente Virtual de Aprendizagem compatível com
estratégias educacionais de microlearning e gamificação. São características
do ambiente em desenvolvimento: Internacionalização nos idiomas Inglês e
Espanhol; suporte mobile com interface adaptativa as plataformas Google
Android e Apple; modelo de sala de aula para o processamento de situações

problema; dentre outros requisitos que serão desenvolvidos com o decorrer
das reuniões com os usuários. O ambiente será desenvolvido com os melhores
recursos tecnológicos para que possam prover a interoperabilidade dos dados
entre as versões futuras da aplicação. O desenvolvimento da plataforma será
executado em 2 (dois) marcos, onde o primeiro marco será a entrega de um
ambiente teste funcional para validação dos requisitos, e o segundo marco,
que será implementado e entregue como versão final da aplicação. Todo o
desenvolvimento será apoiado em metodologias ágeis, o que garante ao
projeto confiabilidade de requisitos, qualidade de software e a certeza da
entrega dos requisitos conforme solicitado pelo usuário. Será um projeto
multidisciplinar, pois irá contar com o apoio, além da tecnologia, de
professores, especialistas em educação e designers. A data de entrega deste
ambiente está prevista para julho de 2019.
- Se tratando da interface adaptativa, representa o fato de que o ambiente será
criado e pensado seguindo os modelos de guidelines das plataformas já
citadas Android e Apple. Então seguindo essa prerrogativa o ambiente terá
uma interface para o ambiente mobile, outra para tablet e uma para os
computadores de mesa.
- Desenvolvimento de ferramenta de Business Intelligence (BI). O AVA e
outras ferramentas que se integram e cooperam entre si, geram dados que de
forma separada não fazem sentido. Para isso, com auxílio de uma ferramenta
de BI é possível coletar e transformar dados em informações que sejam
relevantes para tomada de decisão gerencial, com uso de relatórios dinâmicos,
dashboards real-time e ferramentas de alertas. O uso de BI esta se
concretizando na UNA-SUS/UFMA, já que encontra-se em desenvolvimento
uma ferramenta de BI integrada a qualquer versão do Moodle que permita a
coleta de análise de dados. A arquitetura do projeto já esta parcialmente
definida e na sua primeira versão contemplará com um plugin que permita o
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consumo de dados do Moodle e entregue ao Big Data para armazenagem e
assim disponibilizar diversas visões dos dados. Futuramente, em novas
versões, espera-se integrar outras fontes de dados para permitir a junção dos
dados para não apenas controlar o modelo negócio que o Moodle se propõe. A
conclusão desse projeto proporcionará a UNA-SUS/UFMA meios mais
precisos em uma tomada de decisão gerencial, já que com uso da ferramenta
será possível apresentar, por exemplo, a realidade de um curso em tempo real,
controle de evasão, indicadores de satisfação do curso, dentre outros
indicadores que serão definidos e customizados pelo membros da UNASUS/UFMA. A previsão de entrega desse projeto está definida para Julho de
2019.
Pesquisa:
Até julho de 2018 a Secretaria executiva do sistema UNA-SUS registrou
1.494.769 matrículas em cursos ofertados, contemplando profissionais que
atuam em 5534 municípios, abrangendo 27 unidades da federação, 435 regiões
de saúde e 691 ofertas educacionais.
A Universidade Federal do Maranhão faz parte dessa rede desde 2009 é
responsável por 395.699 matrículas, o que representa 26,5% das matrículas
entre as 35 universidades que compõe a rede UNA-SUS, produzindo diversos
recursos educacionais, que são disponibilizados para serem utilizados por
educadores em geral.
Desde o início das atividades a UNA-SUS/UFMA tem apresentado uma
mudança na oferta de cursos e recursos educacionais atualmente os cursos de
capacitação, com carga horária de até 180 horas, sem mediação
(autoinstrucional – AI), representam, até agosto de 2018, 31,25% dos cursos
ofertados nessa modalidade (50 cursos).

No entanto pouco se sabe sobre o grau de satisfação dos alunos ou os impactos
dessas formações no processo de trabalho dos profissionais. Além disso, há um
investimento na produção de recursos educacionais específicos para essa
modalidade que ainda requer pesquisas sobre a efetividade no aprendizado dos
alunos.
O projeto em desenvolvimento compreende um ineditismo em sua oferta, com o
curso de Comunicação efetiva com a pessoa com deficiência auditiva e surda na
Atenção Básica. Desse modo, pretende-se identificar o perfil sociodemográfico
do discente por curso ofertado, descrever o processo de construção dos recursos
educacionais por curso ofertado, comparar recursos educacionais desenvolvidos
com a satisfação e desempenho do discente, para todas as ofertas desse projeto.
Conclusão:
As atividades desenvolvidas estão em acordo no Termo de Cooperação nº
24/2018. Os processos de trabalho estão sendo gerenciados pela UNASUS/UFMA por meio da disponibilização de equipes pedagógica, de T.I e
comunicação para o desenvolvimento das ações. Para o primeiro semestre de
2019 está prevista a conclusão da produção do Curso “Comunicação efetiva
com a pessoa com deficiência auditiva e surda na Atenção Básica”. A oferta do
referido curso está prevista para o início do segundo semestre de 2019.
Para o segundo semestre está prevista a conclusão da produção e lançamento de
uma Trilha de Aprendizagem de 180 horas, conforme a priorização proposta
pela área técnica e pontos focais do Ministério da Saúde, os quais serão
consultados no processo de planejamento. Até o momento, foi executado o
percentual de 30% das metas/etapas previstas no projeto.Do montante recebido
de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos reais), foi gasto o percentual de
66,61% o que corresponde a 33,39% do valor Total do Projeto.
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v. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCET
· Artigos Científicos (publicações em 2018)

pesquisa e estagiários, de graduação e pós-graduação (que desenvolvem atividades de
estágio e de pesquisa sobre métodos de análises de combustíveis). As atividades
referem-se à orientação científica e técnica, além da capacitação (treinamentos,
seminários, eventos científicos, cursos de curta duração) de recursos humanos.
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O projeto BIOPETRO engloba atividades multidimensionais da tríade ensino,
pesquisa e extensão:
Atividades de ensino: - disciplinas na graduação (nova grade curricular) e na pósgraduação e disciplinas vinculadas ao programa PRH/ANP-UFMA 39, em cujos
cursos foram inseridas disciplinas na área de biocombustíveis e derivados de petróleo.
Fonte: CCET

· Total de Dissertações e Teses defendidas em 2018

Fonte: CCET

· Ação 26272.20RK.0021 - Funcionamento de Instituições Federais de
Ensino Superior. Projeto BIOPETRO - Métodos analíticos para
biocombustíveis e derivados de petróleo.
A equipe do projeto BIOPETRO é composta por professores da UFMA e
técnicos contratados pela FSADU (Fundação de apoio), alunos de

Atividades de Pesquisa: As principais atividades de pesquisa que serão
desenvolvidas neste projeto todas envolvem o grande tema combustível e as linhas de
pesquisa são as seguintes: - Desenvolvimento de métodos alternativos e adaptação de
métodos oficiais para gasolina, diesel e biocombustíveis. - Desenvolvimento e
aplicação de nanosensores em eletrocatálise e eletroanálise. Os planos de pesquisa,
propostos pelos pesquisadores do projeto serão desenvolvidos por alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFMA, e
ainda, por pósdoutorandos, todos vinculados ao NEPE (laboratórios LPQA e
LAPQAP). A pesquisa está estruturada para promover, incentivar e estimular a
produção científica, por parte de professores e alunos integrantes do projeto.
Atividades de Extensão: - Monitoramento da qualidade de combustíveis vinculadas
ao PMQC/ANP (Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis). Coleta e análises de combustíveis, se demandada pelos por órgãos de defesa do
consumidor, tais como, ICRIM, Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal,
entre outros órgãos públicos do Estado do Maranhão; - Cursos de curta duração na
área de petróleo e biocombustíveis.
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Resumo dos principais indicadores:

vi. Centro de Ciências Humanas - CCH
· Observatório do Mercado de Trabalho do Maranhão (OMT)
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O Observatório do Mercado de Trabalho do Maranhão (OMT-MA) teve início em
outubro de 2015. A Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do
Grupo de Pesquisa Trabalho e Sociedade, vinculado ao Programa de PósGraduação em Ciências Sociais, estabeleceu convênio com a Secretaria de
Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho para a implantação de
uma unidade local de pesquisa e extensão integrada à rede do Observatório
Nacional do Mercado de Trabalho.
A unidade local, denominada Observatório do Mercado de Trabalho no Maranhão
(OMT-MA), tem como propósito desenvolver os objetivos do Observatório
Nacional do Mercado de Trabalho, quais sejam:
a) Promover estudos sobre o mercado de trabalho e as políticas públicas de geração
de emprego e renda;
b) Desenvolver pesquisas e realizar o acompanhamento periódico dos indicadores
sobre o mercado de trabalho (indicadores setoriais; perfis socioeconômicos dos
municípios);
c) Subsidiar a formulação de políticas públicas de emprego e renda, bem como
efetuar estudos e avaliação de seus impactos e,
d) Proceder à interlocução com instituições de estudo e pesquisas e centros
produtores de estatísticas, cujas ações estejam voltadas para o mercado de trabalho.
Fonte: Departamento de Tecnologia Química/CCET
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Para desenvolver essas atividades foi firmado um convênio entre a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e o então Ministério do
Trabalho e Emprego (M.T.E), para um período de quatro (4) anos, com a
previsão de repasse de recursos do MTE para pagamento de bolsas de
alunos e docentes e material de consumo, o que possibilitaria o
desenvolvimento das atividades do OMT-MA no período 2016-2019.
Contudo, no início de 2018, o Ministério deixou de repassar esses
recursos, o que provocou uma redução nas atividades do OMT-MA.
A partir de novembro de 2018 foi assinado um novo convênio entre a
UFMA e o Ministério do Trabalho e Emprego, o que permitiu a retomada
integral das atividades do OMT-MA.
Para dar conta das atividades previstas no convênio inicial com o
Ministério do Trabalho e Emprego o OMT-MA elaborou três modelos de
relatório para análise dos dados referentes ao mercado de trabalho no
estado do Maranhão.
a) Relatório Mensal:
- Para acompanhar a dinâmica mensal do mercado de trabalho no
Maranhão foram monitorados e compilados dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho. O
objetivo é acompanhar a dinâmica local e regional do mercado de
trabalho, situando e comparando o desempenho estadual no contexto da
região Nordeste. A partir desses indicadores foram elaborados três
relatórios em 2016 (Agosto, Setembro e Dezembro) e onze em 2017
(Janeiro a Novembro). Entre dezembro de 2017 e maio de 2018, com a
impossibilidade de manutenção das bolsas dos Assistentes de Pesquisa do
OMT-MA, os relatórios foram descontinuados.

b) Relatório Conjuntural – Trimestral e Estrutural:
- A proposta do Boletim Conjuntural Trimestral é sistematizar e divulgar
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - Contínua (PnadContínua) e uma síntese do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED). O objetivo é monitorar o desempenho do
mercado de trabalho e as características populacionais. As análises
trimestrais foram feitas para o Estado e para a capital, São Luís. Foram
elaborados, entre 2006 e 2018, cinco Relatórios conjunturais acerca de
São Luís e cinco sobre o estado do Maranhão.
c) Relatório Estrutural Municipal:
- Outro tipo de relatório produzido pelo OMT-MA é o Relatório
Estrutural Municipal, que tem como propósito sistematizar e divulgar
informações semestrais de municípios maranhenses selecionados. Para
isso foram utilizados dados dos censos e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED). Assim, foram elaborados cinco
Relatórios Estruturais acerca de São Luís e cinco sobre o estado do
Maranhão, quatorze relatórios mensais feitos a partir das divulgações dos
dados do CAGED, cinco relatórios conjunturais sobre São Luís e cinco
relatórios mensais sobre o estado do Maranhão e dez relatórios estruturais
sobre municípios que representam polos econômicos do estado do
Maranhão, totalizando quarenta e quatro produtos.
Além das atividades mencionadas, o OMT-MA vem procurando
estabelecer parcerias com outras instituições relacionadas com o mundo
do trabalho, caso de agências governamentais, de entidades como o
DIEESE e de grupos de pesquisadores de universidades que estudam o
mercado de trabalho.

pág.97

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - Centros/Câmpus
No primeiro caso, vale destacar a parceria estabelecida com a Secretaria
Estadual do Trabalho e da Economia Solidária (SETRES) para o
desenvolvimento de uma pesquisa sobre o “Perfil dos funcionários das
agências do SINE no estado do Maranhão” e a parceria com a
Superintendência Regional do Trabalho (SRT) no Maranhão, para a
sistematização de indicadores sobre acidentes de trabalho.
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No caso da relação com pesquisadores de outras universidades podemos
destacar nossa participação na Rede de Estudos e Monitoramento da
Reforma Trabalhista (REMIR),que tem por objetivo acompanhar os efeitos
da reforma trabalhista no movimento sindical e movimento sindical e no
mercado de trabalho. O OMT-MA participou da reunião de constituição da
REMIR, ocorrida na UNICAMP (Campinas/SP), em fevereiro de 2018, e
da reunião de constituição da REMIR-Nordeste, ocorrida em maio desse
mesmo ano, na UFPB (João Pessoa/PB). Na reunião de Campinas/SP o
OMT-MA foi representado pela Profa. Dra. Flávia Almeida Moura e na
reunião de João Pessoa/PB pelo Prof. Dr. Tadeu Gomes Teixeira.
Em 2018 docentes que integram o OMT-MA também participaram de
atividades de representação da UFMA em eventos e comissões. Nesse
sentido, podemos destacar a participação dos professores Marcelo
Sampaio Carneiro e Flávia de Almeida Moura em atividades da Comissão
Estadual de Combate ao Trabalho Escravo (COETRAE) e, dos professores
Tadeu Gomes Teixeira e Marcelo Sampaio Carneiro em reunião
promovida para o estabelecimento do Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS – Trabalho) no estado do
Maranhão, que foi promovida pela Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social (SEDES).

Os relatórios e informações produzidas pelo OMT-MA podem ser
acessadas:
a) site (https://www.omtmaranhao.com/)
b) instagram (https://www.instagram.com/omtmaranhao/)
c) facebook (https://www.facebook.com/OMTUFMA/)
· Ação 26272.20RK.0021 - Funcionamento de Instituições Federais de
Ensino Superior. Convênio UFMA/SEDUC-MA. Projeto nº 219 Políticas
Antirracistas nas Políticas Públicas do Estado do Maranhão - Trabalho de
campo em Cabo Verde.
- Trocas Culturais com a Associação Kobom: O encontro com os(as)
integrantes da Associação Kobom, no Bairro Kobom, possibilitou o
entendimento da luta da entidade para a melhoria do bairro a das
condições de vida dos/as moradores, bem como a apresentação das ações
desenvolvidas no local como a biblioteca, aulas de karate e informática.
Ao final, ocorreu a apresentação de Taresa Cristina e das Batucadeiras.
Associação Kobom

Taresa Cristina e das Batucadeiras

Fonte: Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros/CCH
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- Diálogos Institucionais: A reunião técnica ocorreu com a presença da
Reitora da Uni-CV Profa. Dra. Judite Nascimento; a Vice-Reitora Profa.
Dra. Astrigilda Silveira; o Prof. Dr. Mário José Carvalho de Lima, PróReitor de Ação Social, Assuntos Estudantis e Cultura Universitária e a
Profa. Dra. Arminda de Santa Cruz Brito, Presidente da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, na qual foi apresentada a estrutura da UniCV. Estiveram presentes neste encontro: os/as docentes integrantes
da comitiva; representantes da SEDUC-MA, a representação estudantil e a
técnico administrativa do curso. Cada um/a dos/as presentes
apresentou-se, destacando as atividades de ensino, de pesquisa e de
extensão que desenvolvem para a reflexão coletiva sobre as
diferentes possibilidades de investigações e de realização de eventos
envolvendo a UFMA e a Uni-CV.
- Colóquio Internacional Políticas Antirracistas no Mundo: foi
realizado entre os dias 26 a 29 de novembro de 2018 o Colóquio
“Internacional Políticas Antirracistas no Mundo” no Campus
Palmarejo da Universidade de Cabo Verde em Praia, capital de Cabo
Verde. O evento foi organizado pela UFMA, por meio da Licenciatura
em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, e pela Uni-CV. No evento
ocorreram conferências, reuniões de grupos de pesquisa, oficinas e
apresentações de comunicações orais.
- Fundação Amílcar Cabral, Museu Histórico Nacional e
Biblioteca Nacional de Cabo Verde: A visita à Biblioteca Nacional de
Cabo Verde, localizada na cidade de Praia, foi muito proveitosa por ser a
principal instituição de promoção de publicações científicas no país,
momento no qual pudemos ter acesso às principais obras produzidas em
Cabo Verde sobre os mais diversos temas, principalmente no tocante à
História e à Literatura do país. A Fundação Amílcar Cabral fica situada

no "Plateau", região localizada no centro histórico da cidade da Praia e
realiza ações de pesquisa e de divulgação da obra de Amílcar Cabral.
No Museu Histórico Nacional foi realizada visita guiada sobre o
acervo disponível no local e sobre a História do museu.
Fundação Amílcar Cabral
Biblioteca Nacional de Cabo Verde

Fonte: Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos
e Afro-Brasileiros/CCH
Fonte: Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e AfroBrasileiros/CCH

- Visita ao Presídio do Tarrafal: Na segunda-feira, dia 3 de dezembro
de 2018, aconteceu o trabalho de campo no Campo de Concentração do
Tarrafal. Trata-se de uma colônia penal fundada pelo governo português
em 1936 para encarceramento de presos(as) políticos que enfrentaram o
regime fascista do Estado Novo. Em um segundo momento recebeu
também lideranças das regiões africanas que lutaram contra a colonização
portuguesa. O campo tem uma série de fotos, textos e objetos de valor
histórico que contam a extrema violência do estabelecimento, que violava
os direitos humanos de seus internos de variadas formas. Constitui
uma importante fonte de pesquisas sobre a luta antifascista e
anticolonial ao registrar, sobretudo, os nomes dos 36 presos políticos
falecidos no local.
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- Forte de São Filipe e Cidade Velha: O Forte São Felipe e a Cidade
Velha são as primeiras edificações urbanas construídas pelo colonialismo
europeu nos trópicos, sendo a Cidade Velha (na época chamada Ribeira
Grande) a primeira capital do arquipélago de Cabo Verde. São
considerados Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. O
casario do século XV da cidade, complementado pelo Forte erguido no
final do século XVI para proteção contra corsários ingleses, remonta
a um histórico com grandes aproximações com o Maranhão, pois
além das similaridades arquitetônicas, trata-se do ponto de partida de
grande parte dos milhões de africanos/as escravizados/as que foram
embarcados à força para o norte do Brasil.
- Roda de Conversa na Biblioteca Nha Balila: Na roda de conversa
realizada na Biblioteca Nha Balila tivemos a oportunidade de
aprofundar e desconstruir muitos de nossos conhecimentos sobre o
continente africano e, em especial, de Cabo Verde. Entramos em contato
com questões políticas, econômicas e sociais que marcam as sociedades
que surgiram de processo colonizador e de expansão capitalistas
como a caboverdiana e a brasileira, instigando ainda mais a necessidade
de criação e do fortalecimento de redes de pesquisa entre nossos países.
- Reunião no Ministério da Educação de Cabo Verde: A reunião com o
Secretário de Estado para a Educação Amadeu Cruz contou com a
participação da Vice-Reitora da Uni-CV Profa. Dra. Astrigilda Silveira; a
coordenadora da Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da
UFMA Profa. Dra. Kátia Regis; Profa. Dra. Cidinalva Silva Câmara
Neris; Prof. Dr. Samarone Marinho; Prof. Dr. Esnel Fagundes; Profa.
Ma. Marinildes Pereira Martins e com os/as estudantes do curso
Jonas Borges Da Silva; Elisandra Cantanhede Ribeiro; Patricia Oliveira
Gouveia Silva. No encontro foi discutida a construção de um protocolo

que envolva o Ministério da Educação de Cabo Verde, o Governo do
Estado do Maranhão, a Uni-CV e a UFMA, o que será encaminhado
por ambos os países.
Como considerações finais podemos mencionar que o Trabalho de
Campo foi extremamente enriquecedor e superou as expectativas
para o processo formativo dos(as) estudantes por possibilitar a
apreensão da História, da cultura, das relações sociais e econômicas a
partir da vivência do cotidiano cabo-verdiano e por intermédio das
atividades organizadas em parceria com a Uni-CV, como conferências,
oficinas e visitas guiadas.
vii. Centro de Ciências Sociais - CCSO
· Convênio 003/2016 – UFMA / SEBRAE
O plano de trabalho que integra o Convênio 003/2016 UFMA-SEBRAE
passou a ser executado no último trimestre de 2016, envolvendo
professores e alunos de graduação da Universidade Federal do Maranhão.
Os alunos de graduação assumiram a responsabilidade de: Entrevista;
Elaboração de relatório de campo; Transporte de questionários para
planilha Excel; Tabulação de dados; e Elaboração de apresentação
/relatório em formato PowerPoint.
Os professores assumiram a responsabilidade de: Coordenação dos
trabalhos; Organização do calendário de pesquisas; Controle da
movimentação financeira; Elaboração/entrega de relatórios; e
Procedimentos administrativos.
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Cada pesquisa de campo envolveu: Elaboração e validação de
questionário; Treinamento dos pesquisadores; Pesquisa de campo;
Digitação em planilha Excel; Tabulação de dados; Elaboração de relatório
final; e Entrega de relatório e planilha Excel com dados da pesquisa.
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Em relação a agenda de pesquisas de campo, principal atividade
desenvolvida ao longo do ano de 2018, foram executadas 38
levantamentos de dados junto a micro e pequenos negócios, formais e
informais, distribuídos pelas mais diferentes regiões do estado do
Maranhão e pertencentes aos diversos segmentos produtivos que
compõem os grandes setores da economia. Também foram entrevistados
microempreendedores individuais (MEI) e pessoas físicas que procuram e
foram atendidas pelo SEBRAE-MA, nas diversas unidades regionais
disponíveis no território do referido estado.
Consta a seguir consta a relação das pesquisas de campo executadas nos
termos do calendário exigido para o ano de 2018, conforme acerto prévio
entre UFMA e SEBRAE:

Fonte: Departamento de Economia/CCSO

Fonte: Departamento de Economia/CCSO
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· Termo de Cooperação INCRA/UFMA 002/2013 - relativo ao projeto
de extensão: Estudos Especializados e planos estratégicos com foco na
cadeia produtiva, como suporte na confecção de projeto técnico,
acompanhamento à implementação e monitoramento de empreendimentos
agroindustriais em assentamentos de reforma agrária localizados nos
estados do Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará das regiões Norte e
Nordeste do Brasil.
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a) Objetivo específico 3, Meta 01, Etapa 01 – Encontro da coordenação
Nacional Reunião ocorrida em Brasília nos dias 20 e 21 de Janeiro de
2018.
b) Objetivo especifico 03, Meta 01, Etapa 03 – Encontro estadual Local:
Teresina-PI, Período: 11 e 12 de janeiro de 2018.
c) Objetivo 04, Meta 02, Etapa 06 - Oficina com agentes de ATER para
melhoria do processo de produção básica, Local: Cachoeirinha-To,
Período: 06 de Janeiro de 2018.
d) Objetivo 05, Meta 3, Etapa 02 - Realização de 5 oficinas de
desenvolvimento de indicadores e avaliação de processos e resultados,
Local: Cachoeirinha-TO, Período: 04 de Janeiro de 2018, Local:
Fortaleza-CE, Período: 19 a 20 de Janeiro de 2018.
e) Objetivo 05, Meta 01, Etapa 03 - Realização de 05 reuniões para apoio
à obtenção de enquadramento aos regimentos legais, Local: CachoeirinhaTO, Período: 05 de janeiro de 2018.
f) Objetivo 05, Meta 03, Etapa 01– Realização de reuniões mensais com a
Entidade responsável pela execução/Instalação do projeto, Local:
Maraba-PA, Período: 13 de Fevereiro de 2018.

· Ação 26101.20RJ.0001 - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e
Continuada para a Educação Básica.
Informamos que os recursos repassados pelo MEC/FNDE para o
curso EJA Privado de Liberdade - 2 turmas - TED nº 7617-SIMEC,
alocados no Programa de Pós-Graduação em Educação - rubricas
material de consumo, pessoa física e jurídica, no valor de R$ 28.000,00
(vinte e oito mil reais), não foram empenhados em razão das etapas que
antecedem o empenho do recurso não terem sido cumpridas em tempo
hábil (aprovação do curso na Assembleia Departamental no Centro de
Ciências Sociais e Consepe).
Desse modo, como as turmas programadas seriam realizadas nos
municípios de Caxias, Vargem Grande e Itapecuru - Mirim, não temos
recursos para viabilizar as despesas como passagens, hospedagem e
material de consumo, estamos viabilizando junto ao MEC o
remanejamento de 01 turma do Curso para o município de São Luis e a
outra turma vamos viabilizar a realização em Caxias. Como não há mais
possibilidade de empenhos dos recursos foi sugerido a sua devolução,
para evitar transtornos para a instituição.
O Projeto "Produção de Material Didático e Mediadores de Leitura" TED nº 7618-SIMEC, do Programa de Pós-Graduação em Educação,
não houve empenho de recurso, nem providências de designação para a
coordenação e formação de equipe, bem como divulgação e seleção de
clientela, portanto, não foi realizado.
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viii. Câmpus Grajaú:
· CIENATEC - Grupo de Pesquisa em Ciências Naturais e Biotecnologia
criado para atender as necessidades de pesquisa do curso de Ciências
Naturais do câmpus de Grajaú/UFMA, objetiva desenvolver trabalhos
para o desenvolvimento científico e tecnológico local, tem caráter
interdisciplinar, com 5 linhas de pesquisa, que abarcam as áreas de
biologia, química, física e educação e conta com 22 participantes.
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· Pós-Graduação em Gestão e Educação Ambiental - Iniciada no fim
de 2018, o projeto de pós-graduação foi aberto de modo a atender 40
candidatos e já está em plena atividade.
· Grupo de Pesquisa EDUCARES - grupo de pesquisa institucionalizado
no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), vinculado à coordenação do curso de Licenciatura em Ciências
Humanas/Geografia e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia,
ambos do câmpus de Grajaú/UFMA. O trabalho teve início em 2015, e
desde então vem produzindo conhecimento, com o objetivo central de
analisar os processos de construção de subjetividades e identidades em
meio às relações de poder atreladas à diversidade (étnico-racial, de
gênero, sexual, relacionada às pessoas com deficiência), com ênfase no
campo educacional, mas com investigações também nos outros campos
sociais.
· PET - Programa de Educação Tutorial, que se compromete em
aprimorar os cursos de graduação, trabalhando com quatro vertentes
(Ensino, Cultura, Pesquisa e Extensão), sendo o único programa
institucional voltado para graduação que trabalha no formato de grupo

interdisciplinar e que recebe avaliação institucional. Conta com 15
participantes
· PIBID - O programa concede bolsas a alunos de licenciatura
participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por
instituições de educação superior (IES) em parceria com as redes de
ensino. Os projetos promovem a iniciação do licenciando no ambiente
escolar ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o
início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática
profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica. Os
discentes são acompanhados por um professor da escola e por um docente
da Universidade.
· Residencia Pedagógica - Este programa permite que o estudante da
graduação em licenciatura tenha, a partir do terceiro ano do curso, um
estágio supervisionado na educação básica. Tal atividade tem mostrado
bastante eficácia nas escolas públicas Grajauenses, contribuindo na
Educação Municipal.
· Início em 2018 das obras de adaptação dos espaços já existentes para a
implementação do Laboratório de Pesquisa em Química e Biologia,
afim de potencializar os resultados das pesquisas do câmpus de Grajaú
nesta área.
· Início da implementação do Laboratório de Ensino em Geografia
visando atender as demandas dos alunos da instituição, desenvolver
atividades de ensino, pesquisa e extensão em um ambiente mais amplo
para a construção do conhecimento, bem como buscará promover a
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aproximação da universidade com as escolas públicas do Ensino
Fundamental e Médio da cidade de Grajaú, objetivando contribuir para o
estudo da Educação Geográfica em conjunto com outras áreas do
conhecimento, ao viabilizar a estruturação do conhecimento científico na
área de geografia.

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

· Projeto de Extensão "Leituras Diversas" - Atuando desde 2016 nas
escolas municipais de Grajaú, o Projeto tem como objetivo colaborar com
a redução da dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita e
concomitantemente promover educação para diversidade com estudantes
do ensino fundamental da cidade de Grajaú, notadamente do sexto ano. Já
foi contemplado pelo EDITAL FAPEMA “Universidade de Todos Nós”
com cinco bolsas de extensão, dois anos seguidos pelo EDITAL
PROEXCE com duas bolsas de extensão em cada ano, e três anos
seguidos, pelo Programa Foco Acadêmico, com duas bolsas em cada ano,
nos dois primeiros anos, e três bolsas de extensão atualmente.
· Atividade - PET na escola - A atividade foi realizada de forma que os
participantes do grupo PET (Programa de Educação Tutorial), fizeram
projetos a respeito do lixão municipal e apresentado aos alunos do ensino
fundamental, de 5º ao 9º ano. Foram apresentadas palestras,
documentários e oficinas de reciclagens. Tal atividade surgiu com o
propósito de mobilizar ainda mais os munícipes em ações de educação e
saúde coletiva. Além do resultado apresentado nas escolas, foram
evidenciados resultados através de trabalhos escritos e artigos,
apresentados em vários eventos, incluindo o MARAPET e a Semana
Nacional de Tecnologia do IFMA - Câmpus Grajaú.

· Projeto Pré-Vestibular Popular - O “Cursinho Pré-Vestibular
Popular” é formado por monitores voluntários selecionados entre
estudantes dos cursos de graduação do câmpus Grajaú/UFMA, que
ministram aulas preparatórias das disciplinas que integram as grades de
avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os alunos
que já concluíram o Ensino Médio ou que estão cursando o 3º ano do
Ensino Médio nas escolas públicas de Grajaú. Todo ano, são oferecidas
60 vagas à comunidade estudantil de Grajaú e mais 40 cadastros de
reserva.
· Participação como Instituição parceira na Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia do Instituto Federal do Maranhão realizada entre os dias 23
e 25 de Outubro, como co-organizadora do evento, juntamente com outras
instituições de ensino superior e médio-técnico da cidade.
· Semana Acadêmica de Química e Interdisciplinaridade. Realizado
entre os dias 04 e 06 de Julho de 2018, este evento, já fixado no
calendário local, acabou tornando-se também um evento interdisciplinar,
atendendo uma maior fatia da comunidade acadêmica local.
· 2 Semana da Consciência Negra - "Repensando o negro na sociedade
contemporânea: Desafios e perspectivas” - O evento ocorreu nos dias 26 e
27 de novembro, tendo por idealizadores a Universidade Federal do
Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Índio-descendentes (NEABI), o PET Interdisciplinar de
Ciências Naturais – UFMA Grajaú e o grupo de pesquisa EDUCARES Psicologia, Educação, Diversidade.
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· Noite de Astronomia - ocorreu no dia 27 de Junho, reunindo cerca de
300 pessoas. O evento foi realizado como forma de encerramento da
disciplina de Introdução à Astronomia. Foram apresentados à comunidade
experimentos construídos pelos alunos durante a disciplina. O evento
contou com explanações sobre a teoria da relatividade, projeção de
imagens dos astros, utilização de materiais como telescópios, óculos de
realidade virtual, lasers verdes e binóculos, para que as pessoas pudessem
observar a Lua, as constelações e alguns planetas como Júpiter, Vênus,
Saturno e Marte.

x. Câmpus Codó:

· III Expociências - aconteceu entre os dias 29 e 30 de Novembro de
2018. Além de promover a interdisciplinaridade entre Ciências Naturais e
Humanas, ofereceu a oportunidade aos estudantes do ensino básico a
expor de forma prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula,
complementado assim o aprendizado e possibilitando a iniciação
científica com a produção de projetos com materiais de baixo custo.

· Serviço de Assistência Estudantil e Pedagógico
- Projeto de leitura “Alfabetização universitária”: Objetiva a orientação
didático- pedagógica, em grupo, aos discentes ingressantes que
apresentam dificuldades no acompanhamento das atividades acadêmicas,
do curso de ciências Humanas/História.
- Roda de conversa sobre “Entrei na universidade e agora?: desafios,
motivações e perspectivas: desenvolvida com a turma de 2018.2, 1°
semestre de ciências humanas.
- Oficina de leitura numa perspectiva de letramento para discentes do
curso de Pedagogia: Objetiva refletir e buscar compreender a relação
entre docência, linguagem e cultura na Educação Infantil, comprometido
com o respeito às crianças de até cinco anos como sujeitos de direitos
ativos e capazes.
- Curso sobre dificuldades de aprendizagem: como diagnosticar e intervir.
- Participação na SEMACI – um dia dedicado ao Serviço de Assistência
Estudantil – com as seguintes palestras: A importância da Assistência
Estudantil e PNAES e A importância da doação de sangue e demais
informações sobre o Hemonúcleo de Codó.

· III Semana do Meio Ambiente - Realizado entre os dias 13 e 14 de
junho, objetivou realizar atividades acadêmicas alusivas ao Meio
Ambiente com vistas a sensibilizar, refletir, intercambiar conhecimentos e
mobilizar a comunidade acadêmica acerca dos problemas socioambientais
locais bem como sobre o papel da sustentabilidade.
ix. Câmpus Bacabal:
· Emenda Parlamentar Individual - Os recursos orçamentários dessa
emenda parlamentar correspondente a R$ 300.000,00 do Deputado
Federal João Alberto Souza, foram aplicados exclusivamente na aquisição
de material permanente e equipamentos.

· Biblioteca
- Comunicação científica e Normalização de trabalhos acadêmicos:
Oficina destinada aos alunos com o objetivo de refletir conceitos no
âmbito da metodologia cientifica e desenvolver competências e
habilidades na aplicação de normas técnicas da ABNT, de forma a
garantir maior qualidade na apresentação formal dos trabalhos
acadêmicos.
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- Palestra sobre Psicologia e Educação para a turma do 1°período de
Pedagogia de 2018.2 - A palestra buscou refletir sobre a importância
da psicologia no processo ensino-aprendizagem que reside no
reconhecimento de que a educação é um fenômeno verdadeiramente
complexo e o seu impacto no desenvolvimento humano obriga que se
considere a globalidade e a diversidade das práticas educativas em que o
ser humano se encontra imerso, isto porque a educação se desdobra em
múltiplos contextos nos quais as pessoas vivem e participam definidos
como âmbitos educativos.
- Projeto “Leitura Eficiente” - Auxiliar discentes que apresentam
dificuldades no processo de leitura e que devido a isso possuem seu
rendimento acadêmico prejudicado.
- Realização de oficinas com discentes do cursos de Licenciatura em
Ciências Humanas, Ciências Naturais e Pedagogia.
· Curso de Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e
Matemática no Ensino Fundamental - Aprovado pela Resolução Nº
1796-CONSEPE/2018. A primeira especialização lato senso oferecida
pelo Campus VII, tem como objetivo a excelência nos processos de
ensino e na formação continuada, sobretudo, no ensino fundamental.
· III Semana Acadêmica Interdisciplinar (SEMACI) - A SEMACI tem
por objetivo acolher os/as estudantes que ingressam na vida acadêmica. A
SEMACI em sua programação apresenta aos estudantes a Universidade,
os cursos, setores e demais práticas envolvidas com a vida universitária.
Uma das marcas da SEMACI e o debate acerca da formação de
professore/as com a participação docente, discente e profissionais
formados pelo campus.

· I Seminário do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia (I
SEMEST) - Nos dias 12 e 13 de julho de 2018, o curso de Pedagogia, por
meio de sua coordenação do estágio supervisionado, promoveu o I
Seminário do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia da UFMA,
campus VII, Codó (I SEMEST). O evento teve como tema “O estágio
supervisionado e a formação do professor”. Por meio do tema do primeiro
SEMEST, a coordenação do estágio buscou reunir discussões acerca da
formação do professor para a atuação nos níveis da educação infantil e no
ensino fundamental, além da prática do estágio como parte da formação
profissional. O evento promoveu sessões de relatos de experiências,
mesas-redondas e atrações culturais além de diversos debates acerca dos
temas tratados.
· Residência Pedagógica e PIBID - O Campus de Codó ofereceu mais de
100 vagas nos programa Residência Pedagógica e PIBID, nos cursos de
Licenciatura em Ciências Naturais (Biologia), Licenciatura em Ciências
Humanas (História) e Pedagogia. Os Programas visam aperfeiçoar a
formação das/dos discentes de cursos de licenciatura, por meio
do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e
conduzam a/o licencianda/o a exercitar de forma ativa a relação entre
teoria e prática utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a
aprendizagem escolar, entre outras e metodologias e práticas didáticas.
· II Encontro Maranhense sobre Educação, Mulheres e Relações de
Gênero no Cotidiano Escolar (EMENCE) e o II Simpósio
Maranhense de Pesquisadoras (es) sobre Mulher, Relações de Gênero
e Educação (SIMPERGEN). Em 2018, o II EMENCE e SIMPERGEN
do Continente ocorrerão entre os dias 17 e 19 de outubro, no Câmpus de
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Codó, onde atua o Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre História e
Educação de Mulheres (GEPHEM). O evento contou com debates das
mulheres afrodescendentes no cotidiano escolar para a região dos Cocais,
reconhecendo a importância dos saberes regionais, destacando costumes,
valores e saberes da região.
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· Palestra proferida pelo presidente da FAPEMA, no dia 03 de maio,
com o tema: "Maranhão de Multiplicidades: Científico, Consciente e
Cultural" do Plano de Trabalho 2018 no auditório do Campus
Codó/UFMA. Pela primeira vez o campus recebeu o lançamento do plano
de trabalho da FAPEMA apresentado pelo Presidente da Fundação.
· Projetos de Pesquisa, ensino e extensão de 2018
- A água no município de Codó-MA: Rio Itapecuru como cerne de ações
sustentáveis para qualidade de vida local. FAPEMA/2018.
- DOCUMENTÁRIO: ZELADORAS E ENCANTADOS - Produção
audiovisual produto do desdobramento de pesquisa doutoral o
documentário foi filmado no Quilombo de Santo Antônio dos Pretos, em
Codó, e é fruto de pesquisas iniciadas em 2013, retratando as narrativas
de setes zeladoras, os festejos, os ritos, os saberes e os fazeres de cada
casa e cada zeladora na manutenção da tradição.
- Dicionário do Patrimônio Imaterial do Codó - O projeto elencou os
principais bens patrimoniais imateriais do município de Codó, MA. O
produto final foi um livro com fotografias e descrições desses bens.
FAPEMA/2018.
- Imitação Teatral e Filosofia: sobre a função pedagógica do teatro e sua
influência na formação dos cidadãos à luz de J.-J. Rousseau - O projeto
pretende tratar do teatro, que é um poderoso veículo de comunicação e

grande influência junto ao público. FAPEMA/2018.
- Lançamento do Livro - Questões de Ensino de Ciência e Tecnologia em
Discussão. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2018.
- Política de avaliação da educação básica: um estudo sobre os
indicadores de qualidade do município de Codó/MA - O projeto visa
pesquisar a política de avaliação da educação brasileira, externa e de larga
escala, implementada no Brasil na década de 1990.
- Desenvolvimento de metodologias para determinação de pesticidas em
água por biossensores modificados com novos materiais nano
estruturados -Estudos de detecção de agentes anticolinesterases têm sido
desenvolvidos nas ultimas décadas com resultados promissores,
principalmente devido à evolução, inovação e aplicação de novos
materiais que se incorporaram aos biossensores de modo a estabelecer
novas plataformas eletródicas, o que tem levado ao melhoramento de
sinal analítico e níveis de detecção mais baixos.
- Estudo de perovskitas híbridas orgânica-inorgânicas barocalóricas para
aplicação em dispositivos refrigerantes. O consumo de eletricidade para o
uso de refrigeração e ar condicionado tem aumentado ao longo dos
últimos anos tanto nos países desenvolvidos como nos países em
desenvolvimento Nesse sentido, estudos recentes apresentam os
compostos híbridos orgânico-inorgânicos com estrutura perovskita e
barocalóricas, como uma saída limpa e amigável para a refrigeração do
estado sólido. Estudos importantes e resultados recentes apontam esses
compostos como promissores para a produção de dispositivos de
refrigeração de baixo custo e alta eficiência FAPEMA/2018.
- EJAÍ MULHER: a ressignificação dos saberes femininos- Trata-se de
uma ação extensionista da UFMA, por meio da Coordenação de
Pedagogia, que visou a alfabetização e letramento de mulheres
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afrodescendentes jovens, adultas e idosas residentes na zona rural do
município de Aldeias Altas no Maranhão. FAPEMA/2018.
- CIRANDA DAS ARTES: diálogos em construção. O projeto de ensino teve
como objetivo desenvolver projetos voltados para o ensino de Artes no ensino
fundamental utilizando a metodologia triangular. O projeto contou com duas
bolsistas FOCO ACADÊMICO, Pró-reitoria de Assistência Estudantil.
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Fonte: Câmpus Codó
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TV Universitária:
A TV Universitária, no ano de 2018, passou por um processo de
reestruturação e mudança de gestão, onde a nova Direção da TV
Universitária assumiu suas funções em setembro de 2018. Portanto, todo
planejamento e execução apontados nesse relatório se basearão nas
atividades executadas pela nova gestão da emissora.
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Atualmente a TV Universitária está organizada nos seguintes núcleos:
Engenharia, Produção, Programação, Técnica e Telejornalismo.
Os conteúdos audiovisuais elaborados pela TV Universitária se baseiam
no tripé Cidadania, Educação, Ciência e Tecnologia.
O núcleo de Telejornalismo finalizou, no período de setembro a dezembro
de 2018, a proposta de planejar e implementar um Telejornal noturno e
um programa de entrevista diurno, cujo início de execução se dará até o
segundo semestre do ano de 2019.
O setor de Produção finalizou os programas: “Tempo Rei”, “Língua
Pátria” e “Recorte”. Bem como iniciou a produção dos programas: “É
música”; “Terezinha e as plantas que curam”; “Civilização Perdida
da Amazônia”; “Zona Livre”; “Qualidade de vida”e “Abrindo o Jogo”
para total implementação no ano de 2019.

Fonte: TV Universitária
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Rádio Universidade FM:
A Rádio Universidade FM é uma emissora educativa pertencente à
Universidade Federal do Maranhão e administrada pela Fundação
Sousândrade. De acordo com as diretrizes da Portaria Interministerial nº
651, de 1999, as emissoras educativas devem produzir e veicular
programas educativo-culturais.
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Desta forma, a programação da Rádio Universidade FM contém
programas musicais, culturais, científicos e jornalísticos, desenvolvidos
nos mais variados formatos, como spots, campanhas, programetes, entre
outros.
A emissora dedica espaço para a divulgação das atividades da
Universidade Federal do Maranhão e da Fundação Sousândrade, bem
como das demais instituições de ensino superior; notícias locais; e
promoção da cultura maranhense.
A Rádio Universidade é campo de estágio para estudantes da
Universidade Federal do Maranhão, porém tem encontrado dificuldades
para a manutenção desta política, por conta da falta de recursos.
Em 2018, contou com a parceria da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
para a remuneração das cerca de 20 bolsas, mas este auxílio possui caráter
provisório. Além dos bolsistas, atualmente a rádio conta com 6 servidores
da UFMA, 18 da FSADU e oito colaboradores.

Em 2018, a emissora manteve a programação padrão no ar, com a
produção e veiculação de 55 programas, entre diários, semanais,
quinzenais, mensais e bimestrais. Podemos destacar, em 2018, as
seguintes produções:
· Especial 7 de Setembro (Brasileiros Ilustres e Heróis da Independência);
· Campanha de Combate ao Aedes Aegypti; e
· Campanha sobre a Festa do Divino.
Ressalta-se o desenvolvimento do aplicativo da Universidade FM, que
permite a audiência da emissora em smartphones das plataformas Android
e I.O.S., bem como a interatividade com o ouvinte.
Entre as parcerias, destacam-se a divulgação mútua e institucional com a
TV UFMA; a realização de sabatinas com os candidatos a governador e a
senador nas Eleições 2018 (com a TV Guará); a cobertura das Eleições
2018 (com a Rádio Timbira); e a transmissão dos jogos de futebol.
Com a Rádio Timbira, a Universidade FM transmitiu o Campeonato
Maranhense e as competições nacionais que envolveram clubes
maranhenses (Brasileiro Séries B e D, Copa do Nordeste e Copa do
Brasil). Com a Rede Nacional de Rádio, transmitiu, de forma inédita, a
Copa do Mundo FIFA Rússia 2018.
Os principais apoiadores culturais foram Governo Federal, Governo do
Estado do Maranhão, Vale, Sebrae, Fiema, Faculdade Laboro, Faculdade
Wyden, Hospital São Domingos e Edições Paulinas.
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Em relação às metas previstas para 2018, observou-se equivalência no
faturamento em relação a 2017, principalmente pela manutenção na
quantidade de mídias do Governo do Estado do Maranhão, até o período
permitido pela Legislação Eleitoral (julho), onde de Julho a Dezembro/2017 a
Rádio arrecadou um total de R$ 207.301,92 e de Julho a Dezembro/2018
tivemos uma arrecadação no total de R$ 210.174,68.
Sendo assim, houve um aumento aproximado de 1,38% de 2017 para 2018.

• Ampliação da visibilidade da UFMA junto aos públicos interno e
externo:
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O gerador de energia foi adquirido pela Universidade Federal do Maranhão e
instalado na Rádio Universidade. O software de programação foi
desenvolvido, mas o de transmissão ainda está pendente.
Foi parcialmente cumprida a ampliação do acervo musical (6%). As parcerias,
de forma geral, foram mantidas, apesar da crise pela qual o País atravessou.
As demais metas não foram cumpridas:
· A ampliação e reforma do prédio da emissora e o Prêmio Universidade FM
ainda aguardam recursos financeiros;
· O reforço e a pintura da torre estão em fase de licitação; e
· A seleção de estágio está provisoriamente suspensa, por ordem da
Administração Superior, em razão da falta de recursos específicos para este
fim.
Assessoria de Comunicação - ASCOM:
• Produção de material voltado para o universo acadêmico - A publicação
foi feita somente em formato digital, por falta de recursos para impressão

Fonte: ASCOM

• Aumentar a divulgação pela Rádio, Web e TV
a) + pautas de webjornalismo
b) 212 postagens no Instagram
c) 108 eventos realizados e/ou assessorados
d) 65 mil curtidas na página do Face
e) Aproximadamente 300 mil visualizações nos vídeos do Youtube
f) 250 vídeos produzidos
g) 05 coberturas especiais
h) 58 vídeos para redes sociais
i) 1153 notícias publicadas no portal
j) 255 publicações no Face
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Núcleo Integrado de Bibliotecas - NIB:
O Núcleo Integrado de Bibliotecas (NIB), criado no dia 2 de fevereiro de
2004 pela Resolução nº 73/2004 do CONSUN, tem como missão:
“Fornecer suporte informacional às atividades de ensino pesquisa e
extensão da UFMA, auxiliando na geração, preservação e difusão de
conhecimentos científicos, tecnológicos, culturais, e da inovação, visando
ao desenvolvimento intelectual e social”.

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

i. Ação 26272.20RK.0021 - Funcionamento de Instituições
Federais de Ensino Superior.
O NIB possui 19 Unidades Setoriais, distribuídas no câmpus de São Luís
e nos câmpus e/ou Centros de Imperatriz, Chapadinha, Codó, Pinheiro,
Bacabal, Grajaú, São Bernardo e Balsas. O seu acervo é composto por
91.728 títulos e 306.329 exemplares. O número de usuários potenciais é
de 38.845 e o número de usuários treinados (em uso de recursos
informacionais, bases de dados ou serviços oferecidos pela biblioteca) em
2018 foi de 2.610. A quantidade de empréstimos realizada pelos usuários
em 2018 totalizou 219.490.

· Objetivos, Metas/Prazos, Indicadores, Estratégias e Resultados:

Fonte: NIB

· Aquisição de Material Informacional por Compra:

Fonte: NIB; Relatório SIPAC 2018
Fonte: NIB; Relatório SIGAA 2018
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· Capacitação dos servidores:

· Atividades Desenvolvidas pelo NIB:
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Fonte: NIB

· Aplicação de Recursos Financeiros:

Fonte: NIB

- Treinamentos aos calouros (2018.1 e 2018.2);
- Participação do NIB/UFMA na 15ª edição da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia;
- Realização da II Campanha de Preservação do Acervo, com o tema:
Esse Livro é Nosso, Biblioteca Central (BC);
- Realização da 3ª edição da Campanha de Preservação e Conservação
dos Materiais Bibliográficos, com o tema: Preserve para conservar o
saber, Biblioteca de Pinheiro (BP);
- Apresentação da Palestra Design e Fontes Eletrônicas de Informação:
um diálogo possível, ministrada a discentes do Curso de Biblioteconomia
da UFMA;
- Realização do 2º Arraial da Central, com lançamento do Livro “Nas
Entranhas do Bumba Meu Boi";
- Oferta de campo de estágio curricular para 11 discentes do Curso de
Biblioteconomia da UFMA;
- Apresentação da dissertação de mestrado por Bibliotecária do NIB,
intitulada “O papel da Biblioteca Pública na efetivação dos direitos
culturais: o caso da Biblioteca Pública Benedito Leite em São Luís-MA”,
na II Campanha de Preservação do Acervo;
- Realização de “Estudo de Usuários do NIB” com a participação de
3.945 (três mil, novecentos e quarenta e cinco) alunos, 463 (quatrocentos
e sessenta e três) docentes e 249 (duzentos e quarenta e nove) técnicos
administrativos;
- Participação do NIB na 12ª Feira do Livro de São Luís (FELIS);
- Capacitação em Base de Dados para discentes da área jurídica:
“Informação jurídica e afins nas plataformas digitais vLex Global e vLex
Brasil”;
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- Capacitação de usuários para uso dos recursos informacionais (Portal da
Capes e Bases de Dados) por solicitação de docentes.
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· Justificativas:
Os resultados gerados evidenciam êxito no alcance da maioria dos
objetivos traçados, não obstante, metas definidas para aquisição de
materiais informacionais e de servidores capacitados pela DICAP/PRH
não foram alcançadas. Isto se deve, no primeiro caso, em razão da
limitação orçamentária e pela necessidade da realização de ajustes
técnicos que demandaram tempo e geraram demora na elaboração do
processo de licitação para contratação dos fornecedores. No segundo
caso, a participação dos servidores nos cursos oferecidos pela
DICAP/PRH ocorreu abaixo do número esperado.

iii. Ação 26273.20RK.0043 - Funcionamento de Instituições Federais
de Ensino Superior.
- Recurso recebido da Universidade Federal de Santa Catarina, destinado
a pagamento de gratificação por encargos de curso e concurso, referente a
participação de professor da UFMA em banca examinadora.
Núcleo Gráfico-Editorial - NGE:
O NGE realizou as seguintes atividades em 2018:

Núcleo de Eventos e Concursos - NEC:
Programas de Governo e Ações Orçamentárias da Universidade Federal
do Maranhão e de Descentralizações de Crédito – 2018.
Fonte: NGE

i. Ação 26262.20RK.0035 - Funcionamento de Instituições Federais de
Ensino Superior.
- Recurso recebido da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP,
destinado a pagamento de gratificação por encargos de curso e concurso.
ii. Ação 26246.20RK.0042 - Funcionamento de Instituições Federais
de Ensino Superior.
- Recurso recebido da Universidade Federal de Santa Catarina, destinado
a pagamento de gratificação por encargos de curso e concurso, referente a
participação de professor da UFMA em banca examinadora.

Fonte: NGE
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A produção de impressos através do sistema digital vinha suprindo as
necessidades, atendendo a grande parte da demanda, com aumento de
produção até o final de 2017. O equipamento instalado por contrato de
aluguel e outsourcing de impressão teve dano em um dos componentes
que a empresa não conseguiu solucionar ao longo do ano de 2018,
desistindo pelo alto custo de reparo, o que causou considerável redução
na produção através deste processo.
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As tiragens dos impressos em offset caíram consideravelmente. As
alternativas de publicação em redes sociais, reduziram os impressos para
divulgação. Os livros e revistas foram publicados também por meio
eletrônico ou financiamento e já não têm grandes tiragens. Os formulários
foram reduzidos e até substituídos por processo eletrônico.
Os dois impressores e os encadernadores informaram a intenção de se
aposentarem em 2019. Para estes cargos não haverá mais concurso, assim
como auxiliares e técnicos em artes gráficas e outros cargos da área
gráfica.
Para tanto, será necessário em 2019, avaliar as necessidades de produção
de impressos administrativos, de divulgação e promoção e publicações de
livros, revistas e informativos, em entendimento com a administração
superior e os núcleos de comunicação. Decidir por:
a) Contratação ou renovação de contrato de aluguel e outsourcing de
impressão com equipamentos de alto rendimento, o que requer menos
servidores;

b) Elaboração de projeto de modernização do parque gráfico, orientado
para o aumento da qualidade dos impressos em geral e reestruturação da
produção em sistema offset, com terceirização de servidores técnicos da
área gráfica e aquisição dos equipamentos previstos no planejamento
2018 (Aquisição de um equipamento de gravação direta de chapas via
computador - CTP; Aquisição de um equipamento para dobra) ou;
c) Redimensionamento do pessoal com ênfase no remanejamento dos
técnicos ativos, atribuindo novas atribuições dentro das competências
previstas nos cargos.
O NGE visa, com estas ações, atingir:
a) Modernização das condições de trabalho nos processos de préimpressão, impressão e acabamento;
b) Ampliação do atendimento à impressão de publicações produzidas pela
Editora Universitária e às demais demandas.
Núcleo de Educação a Distância - NEAD:
Setor responsável pela gestão da modalidade Educação a Distância na
UFMA, por meio do apoio aos departamentos durante todo o processo de
oferta de cursos. Apresenta um quadro de recursos humanos formado por
professores doutores, mestres e especialistas, além de técnicos
administrativos e assistentes pedagógicos. Sua estrutura organizacional é
composta pela Direção e pelas Coordenações Administrativa,
Tecnológica, Gestão Pedagógica e Administrativa além das Coordenações
de Curso. Essa estrutura organizacional trabalha de forma, buscando a
inovação tecnológica e o alinhamento às diretrizes atuais da política da
educação superior no Brasil.
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· Projeto UAB - Implantação e Desenvolvimento de Cursos:
Atualmente, a UFMA participa do sistema da Universidade Aberta do
Brasil – UAB em parceria com o Ministério da Educação - MEC, por
intermédio da Diretoria de Educação a Distância – DES da CAPES.
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No Maranhão, em 2018, o Sistema UAB contava com 35 polos, dos quais
a UFMA atende 18 polos, ofertando 3788 vagas em 10 cursos de
graduação e 3 cursos de pós-graduação lato sensu.
Em 2017 foram ofertadas 3500 novas vagas dais quais 2950 para os
cursos de graduação e 550 na Pós-Graduação. Em 2018 foram ofertadas
838 vagas novas vagas de graduação.
As cidades polos são: Arari, Açailândia, Anapurus, Colinas, Barra do
Corda, Bom Jesus das Selvas, Caxias, Codó, Dom Pedro, Fortaleza dos
Nogueiras, Humberto de Campos, Imperatriz, Nina Rodrigues, Porto
Franco, Santa Inês, São Luís, Timbiras e Viana.

Fonte: NEAD

Fonte: NEAD
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· Os cursos na modalidade EAD aprovados na UFMA:

· Recursos recebidos - TED - 6179:

Fonte: NEAD
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Fonte: NEAD

· Turmas no ambiente virtual:

Fonte: NEAD

· Entrada de alunos:

Fonte: NEAD

Fonte: NEAD

Fonte: NEAD

Fonte: NEAD
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Núcleo de Relações Internacionais - NRI:
Considerando a importância da internacionalização para o
desenvolvimento institucional da Universidade Federal do Maranhão foi
criado a partir da Resolução 1698-CONSEPE de 12 de abril de 2018 o
Núcleo de Relações Internacionais (NRI). O NRI trabalha para promover
a integração da esfera internacional de maneira transversal às dimensões
do tripé universitário (ensino, pesquisa e extensão) e, portanto, atua de
maneira consorciada às demais unidades da gestão superior para atingir
seus objetivos.

· As atividades planejadas e executadas pelo NRI desde a sua
implementação estão descritas na tabela ao seguir:

A implementação do núcleo, em substituição à Assessoria de Relações
Internacionais (ARI), só ocorreu em outubro de 2018. Portanto, o
relatório irá focar nas atividades desenvolvidas após o início de suas
atividades.
Atualmente o NRI conta com quatro (4) professores responsáveis pela sua
diretoria geral e respectivas divisões, e apresenta a seguinte estrutura
organizacional:

Fonte: NRI

Fonte: NRI
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Núcleo de Tecnologias da Informação - NTI:
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Fonte: NTI

Fonte: NRI

Universidade Jianghan, da China

Fonte: NRI

Cônsul-geral da China em Recife (PE)

Fonte: NRI

Fonte: NTI
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Fonte: NTI

Fonte: NTI

Fonte: NTI

Fonte: NTI

Fonte: NTI
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Restaurante Universitário - RU:
Objetivo:
- Fornecer refeições nutricionalmente balanceada, seguras do ponto de vista
higiênicossanitário, com boa aparência e sabor agradável à comunidade
universitária, incluindo o fornecimento de gêneros alimentícios para o
desjejum, diariamente, e almoço e jantar nos finais de semana para os
residentes e discentes do PEC-G e PEC-PG.

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

Metas:
- Ampliar os serviços oferecidos pelo Restaurante Universitário;
- Dar continuidade à educação continuada aos comensais;
- Dar continuidade ao suporte técnico de estágio curricular do curso de
nutrição;
- Implantar o sistema informatizado de controle de movimentação de estoque
de produtos do almoxarifado do Restaurante Universitário integrando os
setores: Almoxarifado, Abastecimento e Produção de Refeições;
- Instalação do Sistema para emissão de tíquetes com código de barras;
- Dar continuidade na emissão de 2ª via de Carteira de Acesso Único (CAU)
pelo Sistema SIGAA;
- Aderir ao Programa de Aquisição de Gêneros da Agricultura Familiar
(PAA).
Resultados:
- O Restaurante Universitário, durante o ano de 2018, forneceu um total de
341.052 refeições dia, sendo servidas gratuitamente 48.029 refeições, durante
o almoço e o jantar, incluindo bolsistas integrais e parciais. Acrescenta-se a
este quantitativo, o atendimento aos 124 bolsistas que moram nas três

Residências Universitárias (Unidade Habitacional Feminina, Unidade
Habitacional Masculina e REUFMA), aos quais são fornecidos gêneros
alimentícios para o desjejum, diariamente, e as refeições do almoço e
jantar dos finais de semana e feriados. Também são contemplados, com o
recebimento de gêneros alimentícios, para as refeições não contempladas
com o funcionamento regular do Restaurante, 13 alunos cadastrados no
Programa PEC-G/PEC-PG.
- Diversos eventos que envolviam alunos do continente e de outras
instituições públicas, foram contemplados com a venda de tíquetes, esta
política permite que os alunos, que não possuem acesso, tenham
atendimento igualitário. Eventos atendidos pelo RU no ano de 2018:

Fonte: RU

pág.121

Ações, Objetivos, Metas e Resultados do Exercício - RU

SODATLUSER E SATEM ,SOVITEJBO ,SEÕÇA

- Os serviços de educação continuada mantiveram-se em duas vertentes: a
Educação Nutricional e a Educação Ambiental, por meio da
disponibilização de cartazes com orientações sobre alimentação
nutricional e cuidados higiênicos no preparo da refeição neste Núcleo.
Foram ainda produzidos spots para a Rádio Universitária, assim como
mensagens para o site com esta finalidade. Foi realizada a Semana do
Meio Ambiente em conjunto com o Programa “UFMA Sustentável”, na
qual foi disponibilizada uma apresentação audiovisual sobre cuidados
com a preservação e manutenção do meio ambiente;
- A instalação do sistema de tíquetes com código de barras e a emissão do
CAU pelo Sistema SIGAA, foi implantada pelo Núcleo de Tecnologia da
UFMA, tornando o controle mais efetivo, facilitando a venda de créditos,
reduzindo os problemas relacionados à estrutura física do CAU;
- Atendendo ao Art. 19 da Lei nº 10.696 de 02 de julho de 2003, a adesão
ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, tornouse um meta que está em caminho de consolidação.

- Ampliação da estrutura de atendimento ao público, reduzindo o tempo
de espera do comensal;
- Manutenção do fornecimento de refeições, com qualidade, variedade e
em quantidade suficiente, para atendimento às necessidades nutricionais
da comunidade acadêmica;
- Promover atividades de extensão.
Restaurante Universitário - RU/UFMA

Justificativa:
- A implantação do sistema informatizado de controle de movimentação
de estoque ainda não foi possível de ser estabelecida, visto a restrição
orçamentária e outras necessidades urgenciais, tais como, o atendimento
do crescente número de comensais.
Desafios e Perspectivas:
- Implantar o sistema informatizado de controle de movimentação de
estoque de produtos do almoxarifado do Restaurante Universitário
integrando os setores: Almoxarifado, Abastecimento e Produção de
Refeições;

Fonte: UFMA - São Luís
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Colégio Universitário:
a) Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos
i. Ação 12 368 2080 20RI 0021 – Funcionamento das Instituições Federais
de Educação Básica.
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Em 2018, o total de alunos matriculados na Educação Básica foi de 693
alunos, distribuídos em 305 alunos no Ensino Fundamental e 388 alunos no
Ensino Médio, destes, 251 alunos são do Ensino Médio Regular e 137 alunos
do Ensino Médio Integrado.
A execução desta ação tem como foco principal: Proposição de atividades
pedagógicas nas diversas áreas do saber em seus vários níveis; Propiciar
atividades de pesquisa e extensão com a aprovação de 17 projetos, sendo que
destes, 09 são financiados por instituições de fomento como CNPq (03) e
FAPEMA (02) e UFMA (04) e 08 sem financiamento, todos em andamento
com participação de alunos; Aquisição de material de Consumo; Pagamento
de diárias e passagens a servidores para a participação em eventos e
capacitação; Representação da escola através da participação de alunos em
eventos científicos e culturais no país como: Visita Técnica ao Parque
Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato – PI; 21ª edição do
Festival do Teatro Estudantil de Pindamonhangaba – SP; 6ª FEBRAT – Feira
Brasileira dos Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, em Belo Horizonte
– MG; Visita Técnica à Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará,
em Belém - PA. Nos últimos três anos, o Colun vem mantendo bons índices
de aprovações no ENEM, e tem atingido a meta no IDEB.

ii. Ação 12 363 2080 20RL 0021 – Funcionamento de Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica.
No ano de 2018, o Colégio Universitário matriculou 137 alunos nos
Cursos Técnicos de Administração e Técnico em Meio Ambiente na
modalidade integrada ao Ensino Médio e 58 alunos no Curso Técnico em
Enfermagem Subsequente, totalizando 195 alunos distribuídos nos três
cursos e nas duas modalidades.
Na execução do programa de atendimento da Educação Profissional, o
Colégio Universitário destaca o pagamento de auxílio financeiro a
estudante para custear despesas com atividades realizadas com os alunos
dos Cursos Técnicos, como aulas práticas de campo, inclusive realizadas
em outros municípios, como forma de enriquecer os conhecimentos dos
alunos e propiciar a vivência prática como o meio de trabalho. Além de
resultados obtidos através da inserção de alunos no mercado de trabalho e
em programas de estágios.
iii. Ação 12 363 2080 2994 0021 – Assistência ao Estudante da Educação
Profissional e Tecnológica.
As atividades desenvolvidas no âmbito deste programa foram: Elaboração
e publicação de editais para seleção de bolsistas; Realização de processo
seletivo para qualificar os assistidos através de análise socioeconômica;
Divulgação de resultados; Reuniões com pais e estudantes selecionados;
Reunião com coordenadores/responsáveis por setores da escola;
Acompanhamento dos estudantes bolsistas; Reuniões entre a equipe do
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NAE/COLUN. Outros benefícios concedidos foram o apoio pedagógico,
eventos esportivos, atendimento social e psicológico e atendimento a alunos
com necessidades educacionais especiais realizados pelo NAPNEE/COLUN.

as despesas decorrentes da oferta da merenda escolar, sendo reforçados
com parte do recurso oriundo do PNAES que também atende, dentre
outras ações, a alimentação de nossos alunos.

iv. Ação 12 363 2080 2994 0021- Apoio à Alimentação Escolar na
Educação Básica - PNAE.

b) Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do
MEC/SIMEC - Módulo - Planejamento e Acompanhamento
Orçamentário
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Recurso recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE, referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
empregados em aquisição de gêneros alimentícios de qualidade, para
atendimento a alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Este programa é executado pelo Colégio Universitário – COLUN e é
particularmente importante em função da precariedade da situação
socioeconômica majoritária da clientela atendida, além de garantir um
direito social.
Em 2018 foram oferecidos, cerca de 150.200 lanches nos 200 dias letivos
aos 751 alunos da educação básica e profissional, custeados pelo PNAE e,
também, por uma parcela do recurso destinado à assistência estudantil –
PNAES. A garantia de manutenção dos alunos no ambiente escolar passa por
vários aspectos, dos quais se destaca a oferta de uma alimentação saudável e
gratuita aos alunos que dela necessitam. O Colégio Universitário garante aos
alunos dos três níveis de ensino, uma alimentação diária de qualidade.
Os recursos recebidos para o fim de manutenção da merenda escolar são
parte destinados aos alunos do Ensino Fundamental e parte destinados aos
alunos do Ensino Médio. Esses recursos não são suficientes para custear

Quadro de Acompanhamento Anual das Metas Físicas – 2018

Fonte: COLUN

NOTA: Considera-se “ESTUDANTE MATRICULADO” o estudante
com matrícula na instituição, no exercício, independentemente do ano de
ingresso e da situação acadêmica. Considera-se “BENEFÍCIO
CONCEDIDO” o somatório dos diferentes benefícios concedidos a cada
um dos estudantes da Educação Profissional e Tecnológica.
A diferença relativa ao item Estudante Matriculado se deve ao fato de
trancamento de matrícula e transferências de alunos(as).
Nos itens Benefícios Concedidos e Bolsas Concedidas o que dificultou a
realização das metas previstas foi o atraso na liberação de parte dos
recursos previstos em nosso orçamento de 2018.

pág.124

Justificativas, Desafios e Perspectivas para Objetivos e Metas não atingidos - GERAL
Justificativas
Apresentamos como principais justificativas para os objetivos e metas não
atingidos os seguintes motivos:
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· Limitação orçamentária;
· Burocratização do fluxograma dos processos levando a perda de prazos;
· Retenção e evasão discente;
· Dificuldade para aumentar a rotatividade dos leitos no HU-UFMA em
razão da permanência de pacientes crônicos.
Desafios
Acreditamos que temos como prioridade superar os seguintes desafios:
· Desburocratização do fluxograma dos processos por meio de
mapeamento e identificação dos nós críticos;
· Recuperar os alunos retidos por meio de estratégias como: nivelamento,
tutoria, cursos de férias e apoio psico-pedagógico;
· Buscar a redução da evasão dos alunos aplicando os seguintes recursos:
atualização do Projetos Pedagógicos conforme as Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos ainda pendentes, adequar os Projetos Pedagógicos já
atualizados conforme identificação dos nós críticos, incentivar a
capacitação pedagógica do Corpo Docente em metodologias de ensino e
avaliação, fortalecer a semana de planejamento acadêmico e ampliar o
acesso as bolsas para os alunos em vulnerabilidade social;
· Incentivar a inserção dos alunos em projetos de extensão voltados para a
melhoria da qualidade de vida e o crescimento da comunidade local,
apresentando desde então o cenário das atividades profissionais futuras,

preparando o aluno para o mercado de trabalho e para a responsabilidade
social;
· Incentivar as pesquisas voltadas para a solução dos problemas regionais,
visando o desenvolvimento da comunidade como forma de resposta à
sociedade;
· Ampliar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) ofertando cursos avançados de utilização do Sistema Integrado
(SIGAA, SIGRH e SIPAC) ao Corpo Docente e Técnico-administrativo
de forma a potencializar o seu uso;
· Executar de forma ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz as
operações, ao cumprimento das obrigações de accountability, do
cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e salvaguardar os
recursos para evitar perdas, mau uso e danos visando aumentar a
probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos pela UFMA
sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica.
O HU-UFMA apresenta os seguintes desafios para o próximo exercício:
· Mudança do organograma para Complexo Hospitalar, visando a
integração de maneira adequada da governança, possibilitando a
otimização de fluxos e processos, e aumento da efetividade da assistência
prestada aos pacientes e ensino ofertado aos estudantes;
· Renovação da contratualização e novas habilitações;
· Adquirir recursos para o funcionamento de novas áreas;
· Desenvolver sistemas administrativos para melhorar os controles
internos;
· Ampliar o número de pesquisa clínica.
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Perspectivas
As perspectivas futuras, como resposta ao planejamento e aplicação das
estratégias para o alcance dos objetivos e superação dos desafios,
esperamos:

SOIFASED E SAVITCEPSREP ,SAVITACIFITSUJ

· Fortalecimento e melhoria do ensino e consequentemente da pesquisa e
extensão;
· Redução dos índices de retenção e evasão discente, consequentemente
diminuindo as vagas ociosas;
· Qualificação e capacitação do Corpo Docente e Técnico-administrativo;
· Desburocratização do fluxograma dos processos;
· Otimização da aplicação dos recursos orçamentários, bem como
ampliação dos convênios com as instituições de fomento.
Sob o prisma do HU-UFMA as perspectivas esperadas são:
· Aperfeiçoar os processos gerenciais, assistenciais e administrativos
através de parceria estratégica com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz Proadi-SUS, que visa o fortalecimento do SUS, promovendo desta forma,
a qualidade e segurança do paciente.
· Implantação de novos programas de residência;
· Aumentar o número de bolsas auxílio, necessárias para a implantação de
novos programas;
· Remanejamento de vagas dos programas com vagas ociosas para
ampliar o número de vagas de programa com maior demanda de inscritos.
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i. Avaliação da força de trabalho: distribuição dos servidores por
faixa salarial, gênero, deficiência, etnia, faixa etária, situação
funcional, carreira, área de trabalho e unidade de exercício:
Em dezembro de 2018, a UFMA apresentou, em seu quadro de pessoal,
um total de 4.153 servidores ativos, divididos em duas carreiras: Técnico
Administrativo em Educação e do Magistério. A força de trabalho está
distribuída, conforme demonstrativos a seguir:
· Por Situação Funcional:

· Por Faixa Salarial: Não foram inclusos nesta análise os médicos
residentes e residentes multiprofissionais
- Faixa Salarial x Situação Vínculo

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

· Por Carreira: Não foram inclusos nesta análise os médicos residentes e
residentes multiprofissionais

SAOSSEP
Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018
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- Faixa Salarial x Carreira

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018
Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

· Por Unidade de Exercício:

· Por Gênero e Faixa Etária: Não foram inclusos nesta análise os
médicos residentes e residentes multiprofissionais

SAOSSEP
Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018
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ii. Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas:
O processo de recrutamento de novos servidores é realizado através de
concurso público, regido pelas normas aplicáveis.

· Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União:
- Ação 26272.0181.0021 - Aposentadorias e Pensões Civis da União.
Meta Física/Realizada

Os novos servidores são nomeados em decorrência de vacância do cargo
ou de distribuição de vagas pelo Ministério do Planejamento. Após
análise da estrutura organizacional, é efetuada a recomposição da força de
trabalho das unidades com alocação de pessoal, ou ainda para atender a
criação de novos postos de trabalho.

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

No exercício de 2018 foi efetuado o pagamento de 1.816 beneficiários,
compreendendo 1.403 aposentados e 413 beneficiários de pensão,
correspondente ao montante de R$ 204.516.154,31.

SAOSSEP

Fonte: SIAPE – ANO/2018

iii. Detalhamento da despesa de pessoal (ativo, inativo e pensionista),
evolução dos últimos anos e justificativa para o aumento ou a
diminuição:

Comparativamente ao exercício anterior, quando essa Ação garantiu o
pagamento de 1.777 beneficiários, compreendendo 1.382 aposentados e
395 pensionistas, foi executado o montante de R$ 195.371.425,37,
resultando em acréscimo de 4,5% em relação à meta financeira anual.
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· Programa 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério
da Educação:
- Ação 26272.20TP.0021 - Ativo Civis da União.

Essa ação corresponde ao número de pessoas beneficiadas com o
ressarcimento de assistência médica, somando-se os servidores, seus
dependentes e agregados, e aos exames periódicos.

Meta Física/Realizada

Meta Física/Realizada

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

No ano de 2018 a Ação garantiu o pagamento de 4.470 servidores ativos,
resultando no acréscimo de 1,9%, comparativamente ao exercício de
2017, que atendeu 4.385 servidores.

SAOSSEP

A Ação atingiu a meta financeira correspondente ao valor de R$
491.704.331,19, resultando no aumento de R$ 20.778.635,45, em relação
ao exercício de 2017.
- Ação 26272.2004.0021 – Assistência Médica e Odontológica aos
Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.

Em 2018 a Ação atendeu a 4.916 beneficiários, sendo 1.719 servidores e
3.197 dependentes, ocorrendo um decréscimo correspondente a 0,24% em
relação ao exercício de 2017, em que Ação atendeu 4.928 beneficiários,
sendo 1.723 servidores e 3.205 dependentes.
A meta financeira realizada corresponde a R$ 188.440,59 a mais em
relação ao exercício anterior, resultando em acréscimo de
aproximadamente 2,8%.
Observa-se, que apesar de um número menor de servidores beneficiados,
em relação ao exercício de 2017, ocorreu aumento do dispêndio anual da
ação, devido à variação dos valores de per capita saúde serem
fundamentados na faixa etária/faixa salarial dos usuários.
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- Ação 26272.212B.0021 – Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis,
Empregados, Militares e seus Dependentes.
1- Auxílio-Alimentação - Meta Física/Realizada

No exercício de 2018, 1.824 servidores foram beneficiários do auxíliotransporte, correspondente ao aumento de 20%, em relação ao obtido
em 2017, em que alcançou a ordem de 1.459. Sobre a meta financeira,
a execução representou um acréscimo de 19,7%, em relação ao
executado em 2017, sendo a diferença de R$ 396.934,15.
3- Assistência Pré-escolar - Meta Física/Realizada

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

No exercício de 2018 a Ação contemplou 3.856 beneficiados, resultando
em acréscimo de 2,2%, em relação ao exercício de 2017, que atendeu
3.770 beneficiados. A meta financeira realizada corresponde ao valor de
R$ 19.848.737,03, incrementando em 1,9% ao montante executado em
2017.
2- Auxílio-Transporte -Meta Física/Realizada

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

SAOSSEP

No exercício de 2018 a Ação atendeu 687 beneficiados com auxílio préescolar, apresentando um acréscimo de aproximadamente 6,3%, em
relação ao ano de 2017, em que foram atendidos 644 beneficiados.
A meta financeira realizada alcançou o valor de R$ 2.569.145,34,
incrementando em acréscimo de R$211.533,48 em relação ao executado
em 2017.

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018
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4- Auxílio Natalidade - Meta Física/Realizada

No exercício de 2018, foi definida a meta para capacitar 410
servidores, com oferta de cursos presenciais e pela modalidade EAD.
Em razão do corte transversal dos recursos orçamentários destinados
ao custeio da Ação, a meta inicialmente estabelecida sofreu redução,
obrigando a redefinição da grade dos cursos ofertados causando
impacto no número de servidores capacitados.
O Plano Anual de Capacitação/2018 foi desenvolvido em dois
semestres, conforme programação:

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018

No exercício de 2018, a Ação contemplou 81 beneficiados com auxílionatalidade, 1 beneficiário a mais, em relação ao ano de 2017. A meta
financeira realizada alcançou o valor de R$ 54.717,74, incrementando em
acréscimo de 4%, em relação ao executado em 2017.
- Ação 26272.4572.0021 – Capacitação de Servidores Públicos Federais
em Processo de Qualificação e Requalificação.

SAOSSEP

O Plano Anual de Capacitação tem como finalidade contribuir para o
desenvolvimento do servidor técnico-administrativo e docente da UFMA,
em suas dimensões: cognitiva, técnica e psicológica para desenvolvimento
de suas ações na Administração Pública, com qualidade e competência. Os
cursos aqui contidos no Plano Anual de Capacitação acabam por
contemplar também os terceirizados que prestam serviço para esta IFES.
Esse instrumento traduz-se em compromisso da Administração em
proporcionar o desenvolvimento contínuo na carreira, de competências e
crescimento pessoal, agregando valores à missão institucional.

Fonte: DW/SIAPE – DEZ/2018
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- Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia:
A progressão nas carreiras dos docentes consiste na passagem do servidor
para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe e a promoção é a passagem do docente de uma classe para outra
subsequente.

Fonte: SIAPE – ANO/2018

* Utilizado como critério de busca os atos autorizados, período 01/01/2018 a 31/12/2018.
* EBTT: Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Na carreira dos servidores técnicos administrativos a progressão ocorre de
duas formas: progressão por capacitação profissional e progressão por
mérito profissional.

O estágio probatório é um instrumento utilizado para determinar a
efetivação ou não do servidor no cargo para o qual foi nomeado, com
período de duração de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de entrada
em exercício.

Fonte: SIAPE – ANO/2018

O percentual dos cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos está
detalhado conforme quadro abaixo:

SAOSSEP
Fonte: SIAPE – ANO/2018

Fonte: SIAPE – ANO/2018
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iv. Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários:
· Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

SAOSSEP
Fonte: PROAF
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v. Estrutura de Pessoal da Unidade:
Quadro - Força de Trabalho da UPC

seis) profissionais da área fim e 9 (nove) da área meio, totalizando 35
(trinta e cinco) empregados públicos.
Até o dia 31/12/2018 o quadro de empregados da EBSERH, contratados
sob o regime CLT foi de 1.713 (mil setecentos e treze) profissionais da
área fim e 210 (duzentos e dez) profissionais da área meio, totalizando
1.923 (mil novecentos e vinte e três) empregados.
Quadro - Distribuição da Lotação Efetiva

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas HU-UFMA/EBSERH

SAOSSEP

Informa-se que, em 2018 o hospital recebeu por meio de concurso
público, contratados sob o regime CLT, 143 (cento e quarenta e três)
profissionais da área meio e 06 (seis) profissionais da área fim,
perfazendo total de 149 (cento e quarenta e nove) profissionais,
pertencentes ao quadro de pessoal da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH. No mesmo ano foram desligados, 26 (vinte e

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas HU-UFMA/EBSERH
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Quadro -Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções
gratificadas da UPC

vi. Demonstrativo das Despesas com Pessoal:
No quadro estão discriminadas as despesas de pessoal do HU-UFMA
apenas com vínculo da UFMA/MEC.
Quadro - Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas HU-UFMA/EBSERH

Com referência a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas,
informa-se que o HU-UFMA não possui Cargo em Comissão ou Função
Gratificada pertencentes a estrutura organizacional da Universidade
Federal do Maranhão.

SAOSSEP

Após a assinatura do contrato de adesão à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares-EBSERH, no Ofício nº 1009/DEST-MP, de 19.06.2014, o
Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, definiu o número de 06
(seis) Cargos em Comissão e 78 (setenta e oito) Funções Gratificadas,
definidas a partir do organograma estabelecido para esse hospital.

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas HU-UFMA/EBSERH

vii. Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal:
A Divisão de Gestão de Pessoas, área responsável por disponibilizar,
capacitar e gerir os benefícios, direitos e deveres dos colaboradores no
HU-UFMA, com o intuito de identificar precocemente problemas que
interfiram na obtenção dos resultados do Plano de Desenvolvimento
Estratégico da área, realiza o mapeamento e faz acompanhamento dos
riscos com a busca de alternativas de mitigá-los.
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O grande desafio é a implantação de um sistema informatizado que perpasse
por todas as atividades de gestão de pessoas de um Hospital de Ensino
garantindo ferramentas que ofertem melhorias aos gestores no
acompanhamento e controle dos profissionais de suas áreas, respeitando as
suas devidas legislações.

viii. Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários:
Quadro – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo
plano de cargos da unidade

Atualmente a Sede junto com as filiais da empresa buscam alternativas de
implementação de novos módulos ao sistema atual que conduzam a diminuição
da condição de atividades manuais, uma vez que no Hospital Universitário da
UFMA, são mais de 2.900 (dois mil e novecentos) colaboradores.
Não obstante, a Divisão de Gestão de Pessoas, como parte integrante do Plano
Diretor Estratégico desenvolveu ações voltadas para melhoria da gestão, com
cronograma de execução de todas as etapas propostas no plano de ação, bem
como realizou mapeamento dos processos de trabalho que impactam
diretamente na eficiência e controle na gestão de pessoas, observando todos os
vínculos empregatícios do Órgão.

SAOSSEP

Em continuidade, em 2018, fora disparado processo efetivo de aquisição de 40
novos equipamentos para gestão do ponto dos empregados e servidores deste
hospital, como o intuito de atender de forma isonômica as recomendações da
Lei, por meio da expansão e alcance de controle do registro da frequência
funcional para todos os prédios do HU-UFMA.
Outrossim, quanto ao crescente número de aposentadorias, a Divisão de Gestão
de Pessoas monitora a perda da força de trabalho pleiteando junto a Sede EBSERH a reposição do quadro dimensionado, considerando que a não
reposição do quadro pode ocasionar a desassistência nos serviços de saúde
prestados aos usuários SUS.

Fonte: Setor de Administração do HU-UFMA/EBSERH
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i. Gestão da Frota de Veículos:

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

· Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota
de veículos
- Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a condução
de veículo oficial;
- Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização
de veículos oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e
fundacional;
- Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a
classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e
alienação de veículos oficiais e dá outras providências;
- Instrução Normativa nº 183, de 08 de setembro de 1986, que dispõe
sobre orientação nos procedimentos a serem adotados quando da
ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores oficiais;
- Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, que regulamenta, no
âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a
movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.
- Portaria GR Nº 519 - MR
· Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da
UPC - Em se tratando de uma Instituição Multicampi, a Universidade
Federal do Maranhão necessita frequentemente utilizar veículos para a
locomoção dos seus servidores e alunos, visando à realização de
atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão, bem como
para visitas técnicas e transporte de materiais, além de outras atividades
necessárias ao bom desempenho das atribuições das unidades
organizacionais que integram esta Universidade.

Dessa forma, a UFMA utiliza sua própria frota de veículos, cuja gestão e
cujos procedimentos utilizados no atendimento de suas demandas figuram
entre os fatores primordiais para o cumprimento de sua missão
institucional, interferindo diretamente no desenvolvimento das atividades
acadêmicas e administrativas e, consequentemente, impactando
positivamente no desenvolvimento geral da Instituição.
· Quantidade de veículos em uso, por grupo

Fonte: PROAF

· Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos

Fonte: PROAF

· Idade média da frota - 8,53 anos
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· Despesas associadas à manutenção da frota

Fonte: PROAF

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

· Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação - A UFMA
optou em adquirir a frota oficial em razão da necessidade de uso contínuo
dos veículos, bem como em função do quantitativo e da variedade de
veículos que requer o atendimento apropriado da demanda por transportes
da Universidade, o que tornaria demasiadamente oneroso um contrato de
locação. Outros fatores considerados nesta escolha foram a possibilidade
de uma fiscalização mais eficiente, no que se refere à condução,
utilização, conservação e manutenção dos veículos, assim como a
possibilidade de adequação da frota às necessidades operacionais da
Instituição. Ressalto, porém, que já foi desenvolvido estudo sobre análise
de viabilidade técnica e econômica da implantação do modelo de gestão
de frota de veículos terceirizada em relação ao modelo de gestão de frota
própria nesta Universidade, necessitando apenas dos trâmites legais.
· Estrutura de controles disponível para assegurar a prestação
eficiente e econômica do serviço de transporte - A UFMA dispõe de

garagem, com área física para acomodação da frota e é dotada de técnicoadministrativo para exercer o controle e a fiscalização do estado dos
veículos, bem como de motoristas de seu quadro efetivo e de empresas
terceirizados. A manutenção da frota abrange todos os tipos de serviços
relacionados à manutenção preventiva e corretiva, desde a troca de óleo
até uma intervenção mais apurada. Ressalte-se que os veículos ao serem
preparados para uso, recebem procedimentos de verificação de itens
(nível de óleo, nível de água, etc.) importante para o funcionamento dos
mesmos. Nessa oportunidade, caso seja verificada estranheza em qualquer
item, o veículo é automaticamente encaminhado para revisão e serviço de
manutenção conveniente, o que é feito por empresa especializada
contratada.
ii. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso:
· Síntese sobre a política adotada - A política da UFMA para tratamento
dos veículos não mais servíveis ou fora de uso nas suas atividades
fundamenta-se no Decreto nº 99.658 de 30/10/1990 e demais disposições
legais aplicáveis à matéria.
Na prática dessa política, adotam-se os seguintes procedimentos:
a) No Serviço de Garagem há uma verificação sistemática quanto à
condição dos veículos.
b) Quando constatado que um veículo já não serve à finalidade a que se
destina ou que sua manutenção se torna antieconômica, este é retirado de
uso para constar de relação de “bens inservíveis”, que é encaminhada à
Pró-Reitoria responsável.
c) A Pró-Reitoria institui uma comissão de avaliação, a qual, confirmada
a situação de que se trata efetivamente de veículo inservível ou de
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manutenção antieconômica, faz constar isso de seu relatório, sugerindo a
baixa do bem e sua alienação (por leilão), na forma da Lei.
· Quantitativo de Veículo Inservível ou Fora de Uso – 2018

Instruções Normativas Nº 205/88 e Nº 09/94, bem como nos decretos
9.373/2018 e 1.305/94, demais normativos correlatos, sendo, ainda,
responsável pelo cadastro e atualização do Sistema SPIUnet, depois de
recebidas as informações prestadas pela PRECAM.
Também é de responsabilidade da DRP/DMPS a incorporação dos bens
imóveis, quando necessário, no sistema SIPAC – Sistema Integrado de
Administração Patrimônio e Contratos desta UFMA, cabendo a Divisão
de Contabilidade/DC/DOF/PROAF os respectivos lançamentos no SIAFI.

Fonte: PROAF

iii. Gestão do Patrimônio Imobiliário da União:

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

O patrimônio imobiliário de propriedade da União sob a responsabilidade
da UFMA constitui-se de 139 imóveis, distribuídos em 09 (nove)
municípios do estado do Maranhão (São Luís, Imperatriz, Pinheiro,
Balsas, Chapadinha, Grajaú, Bacabal, Codó e São Bernardo).
O controle e a gestão desse conjunto imobiliário atualmente são de
responsabilidade de dois setores da UFMA. A Prefeitura de Campus
(PRECAM), no que diz respeito às obras e serviços de engenharia
realizados nos imóveis, manutenção dos prédios e acompanhamento dos
imóveis que estão com obras em andamento, para fins de atualização dos
dados no SPIUnet. Já a Pró-Reitoria de Administração e Finanças
(PROAF) faz o acompanhamento e a gestão do patrimônio imobiliário,
através do Departamento de Material Patrimônio e Serviços
(DMPS)/Divisão de Registros Patrimoniais (DRP) com base nas
informações contidas nos processos e demais documentos relativos a
esses bens imóveis, em consonância com as regras estabelecidas nas

Do total de imóveis da UFMA, 63 encontram-se atualmente cadastrados
no Sistema SPIUnet. Um dos motivos que causam tal desatualização
prende-se ao fato de que, para a atualização e inclusão dos demais prédios
no sistema SPIUnet, a regularização documental dos mesmos precisa ser
completa, com a obtenção de documentos que devem ser emitidos pelo
poder público, por meio de instituições como Corpo de Bombeiros para o
caso do “HABITE-SE”, e ainda obter o número de inscrição
imobiliária/registro imobiliário, que é disponibilizado pela Fazenda
Municipal.
A UFMA está em processo de regularização dessa documentação através
da comissão responsável pelo inventário de bens imóveis, de onde sairão
os dados necessários para a atualização das informações no sistema.
Dentre as etapas necessárias para a realização do inventário supracitado, a
Comissão de Inventário de Bens Imóveis detectou a necessidade de
mapeamento topográfico de todo terreno da UFMA, o que deverá ser feito
por empresa terceirizada, uma vez que a Instituição não possui em seus
quadros servidores técnicos especializados para realização do serviço.
Tal contratação de serviços encontra-se em fase de elaboração dos
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documentos necessários para o processo de licitação. Ressalte-se que a
demora na licitação também se dá por conta de dificuldades
orçamentárias da UFMA.

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

Durante o exercício de 2018 foram implementadas intervenções relativas
à manutenção e reparos das instalações prediais e demais sistemas da
Cidade Universitária “Dom Delgado” e dos campi do Continente,
objetivando assegurar à comunidade acadêmica ambientes com qualidade
para ensino, pesquisa e extensão, dentre os quais se destacam: serviços de
pintura - paredes e estruturas metálicas; serviços de manutenção
preventiva e corretiva de poços artesianos da UFMA; manutenção e
reparo nos banheiros do Complexo Pedagógico Paulo Freire, CCSO,
CCH, CCET na Cidade Universitária Dom Delgado, Campus Bom Jesus
e Campus do Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia.
iv. Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades
Públicas ou Privadas:

Fonte: PROAF

v. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros:

Fonte: PROAF

A UFMA permaneceu o exercício de 2018 com quatro unidades alugadas
para exercício das suas atividades em dois municípios do estado do
Maranhão, conforme dados apresentados no quadro acima. Ressalta-se
que as locações dos imóveis para a instalação das atividades são
necessárias, uma vez que ainda não foi possível alocar tais serviços dentro
das instalações próprias da UFMA.
Os contratos de locação desta IFES preveem que as despesas com água e
energia elétrica são de responsabilidade da locatária. Quanto à realização
imediata de reparos dos danos verificados no imóvel, ou em suas
instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes
autorizados é de responsabilidade da locatária e não gera direito de
dedução do valor da parcela do aluguel. No que diz respeito às
benfeitorias necessárias introduzidas pela locatária permitem o exercício
do direito de dedução do valor da parcela do aluguel.
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vi. Gestão da Frota de Veículos:
· Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota
de veículos
- Instrução Normativa nº 03 de 15.05.2008;
- Instrução Normativa nº 183 de 08.09.1986.

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

· Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da
UPC
Ressaltamos a importância da logística nas diversas atividades inerente
aos Órgãos Públicos, apesar de enquadrar-se como atividade meio,
posiciona-se estrategicamente, viabilizando as diversas funções exercidas
pelo Estado.
Não obstante, é de fundamental importância as atividades viabilizadas
pela frota de veículos do Hospital Universitário, pois através desse
serviço garantimos que as ações-fim do Órgão sejam prestadas
eficientemente, não comprometendo assim a efetividade na prestação dos
nossos serviços.
· Despesas associadas à manutenção da frota

Fonte: HU-UFMA

· Plano de substituição da frota
A UJ, não apresenta um plano específico para a substituição de sua frota
de veículos, entretanto, no início do ano o serviço de transporte
apresentou junto a Gerência de Administração o Plano Anual para
Aquisição de Veículos – PAAV, conforme o Anexo IV da IN 03 de
15.05.2008.
No preenchimento do PAAV é observado o ciclo de vida útil do veículo,
baseado nos princípios de produtividade, segurança operacional e
economicidade no uso “equipamento”, bem como seu alinhamento com a
disponibilidade de recursos financeiros do Hospital.
· Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação
A aquisição e manutenção de frota própria para atender as necessidades
da unidade jurisdicionada se justifica pela dificuldade do mercado local
de locação em disponibilizar alternativas desejáveis de veículos para o
Hospital.
Ressaltamos que devido às características e legislações sanitárias
pertinentes as nossas atividades, 40 % (quarenta por cento) da frota do
Hospital são de veículos que não estão na forma disponibilizadas pelo
mercado, são automóveis que necessitam de adaptações, ou seja, são
veículos de uso dedicado e quando preparados limitam-se ao uso
exclusivo para um tipo de serviço.
Os veículos que necessitam de adaptação são as ambulâncias, carros para
transporte de alimentos, carro de transporte de roupa limpa, carro para
transporte de roupa suja e carros para coleta de leite humano.

pág.143

Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura - HU-UFMA
Desse modo, ao realizarmos o estudo comparativo entre o custo mensal
dos serviços contratados e o investimento necessário para aquisição e
manutenção de uma frota própria equivalente, observamos economicidade
na condição atual, por razão de que o mercado de locação de veículos
apresentou situações insuficientes para caracterizar a competitividade em
preço e qualidade dos serviços.

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

· Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma
prestação eficiente e econômica do serviço de transporte
O controle da frota é realizado pelo Serviço de Transporte, que faz a
gestão de toda a frota do Órgão, através de uma equipe de serviços
exclusiva na execução das atividades por meios de controles manuais
(formulários). Esse setor está subordinado diretamente a Unidade de
Apoio Operacional e ao Setor da Administração do Hospital.

transferência do direito de propriedade do material, mediante venda,
permuta ou doação”; e artigo 8°: ”A venda efetuar-se-á mediante
concorrência, leilão ou convite, nas seguintes condições: inciso II “por
leilão, processado por leiloeiro oficial ou servidor designado pela
Administração ...”
Quadro – Veículos da Frota Oficial do HU-UFMA

A execução e controle da manutenção preventiva e corretiva, bem como o
fornecimento de combustíveis e lubrificantes dos veículos é realizado por
empresas terceirizadas contratadas através de processo licitatório.
Ressaltamos que o acompanhamento dos serviços de manutenção e
fornecimento de combustível é efetuado por fiscais de contrato, conforme
estabelecido na legislação.
vii. Política de destinação dos veículos inservíveis ou fora de uso e
informações gerenciais sobre veículos nessas condições:
O HU-UFMA pretende alienar os veículos através de licitação, na
modalidade de leilão, conforme decreto n.º 99.658, DE 30 DE
OUTUBRO DE 1990, ART. 3°, INCISO IV: “alienação - operação de

Fonte: HU-UFMA
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viii. Gestão do patrimônio imobiliário da União:
Quadro - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de
Propriedade da União

ix. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos públicos e órgãos e
entidades públicas ou privadas: não se aplica.
x. Informações sobre imóveis locados de terceiros:
Quadro - Informações sobre os imóveis locados de terceiros

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

Fonte: HU-UFMA

Quadro - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da
UJ, exceto Imóvel Funcional

Fonte: HU-UFMA

Fonte: HU-UFMA
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Quadro - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial
Locados de Terceiros

A expansão dos serviços ofertados por este Hospital Universitário, em
virtude da contratualização junto ao Gestor Municipal e a limitação de
áreas físicas com acomodações adequadas para o atendimento
ambulatorial de consultas especializadas e exames nas áreas:
- Litotripsia
- Central de Coletas
- Serviço de Atendimento do Paciente Asmático
- Casa da Dor Crônica
- Serviço de Ambulatório
- Núcleo do Fígado

A R U T U R T S E A R F NI E OI N Ô MI R T A P

Além da limitação de área física para acomodação do Serviço de Arquivo
Médico do HU-UFMA e da necessidade de atendimento às normas e
requisitos da vigilância sanitária - ANVISA, motivaram a necessidade de
locar imóveis de terceiros nas proximidades deste Hospital Universitário,
a fim de garantir o pleno atendimento aos pacientes usuários do Serviço
Único de Saúde – SUS.
Obs: O valor anual com manutenção é baseado na razão entre valor total
gasto em manutenção no ano de 2018, R$ 5.898.747,69, divido pelo
somatório das áreas construída das Unidades e anexos deste HU que
corresponde a 46.280,12 m², implicando na razão de 125,45/m². Esta
razão é multiplicada pela área de cada Unidade ou área do imóvel locado.

Fonte: HU-UFMA
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· Conformidade legal
Para assegurar a conformidade da gestão de TIC as leis e demais
normativos esta unidade da UFMA observa o conjunto de regras e
diretrizes estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos
de controle.
Nesse contexto também, é verificado rotineiramente, as normas
publicadas pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação (SISP) que tem como Órgão Central o MPDG através da
Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) que
orienta as unidades TIC quanto aos regulamentos aplicáveis. Por fim, no
ano de 2018, não foram recebidas diligências ou apontamentos dos
órgãos de controle a esta unidade da UFMA.

De forma resumida, seguem os temas e objetivos estratégicos do PETIC
UFMA 2017-2021 para conhecimento:

Fonte: NTI

O Ã Ç A M R O F NI A D AI G O L O N C E T

· Modelo de governança de TI
Diante da determinação do Acórdão nº 882/2017-TCU esta unidade
revisou a estrutura de Governança de TIC da UFMA durante o no 2018
buscando alinhamento com a Governança Corporativa.
A finalidade desta ação foi definir mecanismos e processos de
comunicação para que a Governança de TIC possa ser capaz de entregar
valor para a comunidade UFMA e a sociedade.
A principal ação foi buscar o alinhamento estratégico com a Governança
Corporativa para que a gestão de TIC tenha melhor compreensão das
diretrizes estratégicas da UFMA. Diante desta realidade, será
apresentado uma nova estrutura baseada no modelo de Comitê de
Governança Digital (CGD) no primeiro semestre de 2019.
Fonte: NTI
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· Montante de recursos aplicados em TI.
Os recursos de capital não foram aplicados em TIC pela UFMA no ano
de 2018, dada a situação de cortes orçamentários implementados pelo
governo federal ao MEC.
Quanto aos recursos de custeio, foi o valor que segue na tabela
detalhando a aplicação no ano de 2018:

O Ã Ç A M R O F NI A D AI G O L O N C E T

Fonte: NTI

· Contratações mais relevantes de recursos de TI.
Somente um novo projeto de TIC foi executado no período pelo fato
desta unidade ter sofrido cortes orçamentários implementados pelo
governo federal ao MEC e consequentemente a esta universidade.
Foram apenas mantidos os serviços básicos de TIC já existentes e o
projeto que segue:
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
contínuo sem dedicação exclusiva de mão de obra para instalação e
manutenção corretiva e preventiva em estrutura de controle de acesso
físico dos restaurantes universitários da UFMA.
· Principais iniciativas – sistemas e projetos – e resultados na área
de TI por cadeia de valor.

Fonte: NTI

· Segurança da informação.
Em conjunto com as ações de implantação da Governança de TIC, no
ano de 2018, está em fase de estruturação um modelo de Governança de
Segurança da Informação que será concluído e apresentado no ano 2019.
· Principais desafios e ações futuras.
- Definir junto a alta administração recursos orçamentários para as ações
de TIC na UFMA.
- Criar um ambiente de transformação digital que impulsione a inovação
na UFMA.
- Apoiar a UFMA na simplificação de serviços e processos das áreas
meio e fim objetivando a eficiência, eficácia e efetividade.
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· Principais sistemas de informações

O Ã Ç A M R O F NI A D AI G O L O N C E T
Fonte: HU-UFMA
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· Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas
O Setor de Gestão de Processos em parceria com a Diretoria de Gestão
de Processos e Tecnologia da Informação, está trocando todos os seus
sistemas legados, modernizando toda sua infraestrutura de sistemas
legados administrativos pelo Pandora, e investindo fortemente na
consolidação do AGHU (aghu.ebserh.gov.br) como o software para o
Prontuário Eletrônico do Paciente – PEP e Registro Eletrônico de Saúde
– RES no âmbito do Hospital Universitário, bem como investiu em
contratação de mão de obra por concurso público para contratação de
profissionais Analistas e Técnicos em Tecnologia da Informação para
Identificação, Mapeamento, Construção de indicadores e automação de
processos internos do Hospital.

o primeiro passo rumo à utilização do SEI!, com a ambiciosa meta de
implantar o Sistema na sede da empresa em apenas 3 (três) meses. Um
outro passo importante foi dado no dia 20 de julho de 2017, quando a
EBSERH assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) para a implantação
do SEI! na empresa. Anualmente, a economia financeira esperada com a
utilização do SEI! é de aproximadamente R$ 1 milhão anuais, com a
redução da utilização de papel e serviços de Correios, dentre outros.
Além disso, espera-se que o tempo estimado para tramitação de um
processo dentro da EBSERH, quando o SEI! for integralmente
implantado em toda a rede, seja reduzido em até 90% em relação aos
prazos atualmente praticados.

· Implantação do SEI
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma que engloba
um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência
administrativa. A solução é cedida gratuitamente para instituições
públicas e permite transferir a gestão de documentos e de processos
eletrônicos administrativos para um mesmo ambiente virtual. Principais
características e facilidades do SEI: Portabilidade; Acesso Remoto;
Acesso de usuários externos; Controle de nível de acesso; Tramitação
em múltiplas unidades; Funcionalidades específicas; Sistema intuitivo
(Fonte: Ministério do Planejamento - Processo Eletrônico Nacional
(PEN)).

Quadro - Contratos na área de tecnologia da informação em 2018

O SEI! na EBSERH - Com a recomposição do Comitê Gestor do
Processo Eletrônico (CGPE) no âmbito da EBSERH, por meio da
Portaria nº 145, de 16 de junho de 2017, a EBSERH deu definitivamente

Fonte: HU-UFMA
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No que diz respeito às aquisições desta Universidade, a UFMA, desde
2016, é integrante da Ecoliga, um grupo de instituições públicas
maranhenses com objetivo de aprimorar a gestão socioambiental e o
desenvolvimento sustentável no Estado.
Dentre os projetos da Ecoliga está o projeto de aquisição compartilhada
de material, sendo que o primeiro material a ser contratado de forma
compartilhada será o item papel A4, item comum a todos os integrantes
da liga, e cujo processo licitatório está em andamento e será gerenciado
pela Justiça Federal.

E D A DI LI B A T N E T S U S E L A T N EI B M A

A política de sustentabilidade ambiental da Unidade fundamenta-se nos
parâmetros previstos em normas sobre o tema. No exercício de 2018 foi
elaborado Termo de Referência para aquisição de materiais elétricos,
incluindo Lâmpadas LED com objetivo de promover o retrofit de
substituição de lâmpadas florescentes por lâmpadas LED, visando obter
consumo eficiente de energia.
Ademais, os materiais adquiridos serviram para automatização de alguns
sistemas de ar-condicionado na Cidade Universitária Dom Delgado e
demais Câmpus do Continente.
Por fim, convém informar, que nos projetos elaborados durante esse
exercício fora contemplada a sustentabilidade nas edificações através da
utilização de equipamentos com consumo eficiente.
De forma sucinta, os aspectos gerais da gestão ambiental serão
apresentados a seguir:

Fonte: PRECAM

A política de sustentabilidade ambiental que do HU-UFMA demonstra a
preocupação em desenvolver de forma eficiente, os pilares da
sustentabilidade frente ao meio ambiente, a sociedade e economicidade,
onde ações são planejadas por uma comissão multiprofissional, que está
elaborando um plano de logística sustentável frente ao diagnóstico da
instituição, seguindo os passos adotados pela Agenda Ambiental da
Administração Pública - A3P, com o desenvolvimento nas áreas de: material
de consumo, energia elétrica, água e esgoto, qualidade de vida no ambiente
de trabalho, compras e contratações sustentáveis, deslocamento de pessoal.
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Como forma de atendimento ao Decreto 5.940/2006, que institui a
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades
da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis e dá outras providências, o HU-UFMA disponibiliza, por meio
de chamamento público, seus materiais recicláveis, para a Associação de
Catadores do Maranhão (ASCAMAR).

O controle quanto à geração dos resíduos é feito diariamente. Segue
abaixo gráfico comparativo de resíduo gerado nos anos de 2016, 2017 e
2018:

O quadro abaixo demonstra o volume e valor de materiais recicláveis
coletados, no período de outubro de 2017 a janeiro de 2019, pela
ASCAMAR, no HUUFMA:

E D A DI LI B A T N E T S U S E L A T N EI B M A

Fonte: HU-UFMA

Fonte: HU-UFMA

A instituição tem a preocupação intensa, frente ao gerenciamento de
resíduos e, no ano de 2018, atualizou seu Plano de Gerenciamento de
Resíduos, que foi devidamente orientado pela equipe da Superintendência
de Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão - SUVISA. O documento
discrimina os tipos de resíduos gerados pela instituição, seus fluxos,
tratativas e destinos finais, garantindo a segurança dos colaboradores e do
meio ambiente, por meio da segregação adequada e segura, observando
todo plano de controle ambiental da coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos perigosos.

Quanto às contratações, a instituição gerencia diversos contratos, onde
são exigidas compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo
menos, obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de
telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de
manutenção predial em obediência ao Decreto 7.746/2012.
No ano de 2018 os editais reforçam em seus itens o tópico: DOS
CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
1. Os materiais a serem fornecidos deverão ser produzidos, armazenados
e transportados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos na Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.
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2. Os licitantes deverão apresentar Declaração de Sustentabilidade
Ambiental, na forma do modelo constante no Encarte B do Termo de
Referência - Anexo I ou Anexo XX, após a abertura da sessão e conforme
instruções dadas pelo pregoeiro.

E D A DI LI B A T N E T S U S E L A T N EI B M A

Segue abaixo algumas outras ações frente às contratações:
- Na contratação de empresa de tratamento de resíduo hospitalar exige
para habilitação técnica que a empresa tenha as licenças operacionais
segundo a RESOLUÇÃO CONAMA 237/97 e apresentação de relatório e
plano de controle ambiental da coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos perigosos;
- Na contratação dos serviços de lavanderia externa a empresa tem como
obrigação utilizar no processo de lavagem da roupa, somente produtos
saneantes (sabões, detergentes, alvejantes, amaciantes de tecidos,
desinfetantes, dentre outros) regularizados pela Vigilância Sanitária,
especificamente com relação ao estabelecido na Lei Federal n° 6.360, de
23 de setembro de 1976, e nas Resoluções RDC/ANVISA n° 184, de 22
de outubro de 2001, RDC/ANVISA n° 40, de 05 de junho de 2008, e
RDC/ANVISA n° 14, de 28 de fevereiro de 2007, dentre outras;
- Nas compras de papel e materiais de escritório para uso administrativo
há a exigência de normativas ambientais como celulose de eucalipto
cultivados em florestas renováveis e plástico biodegradável;
- Nas compras de materiais para obras há exigência que as empresas
participantes devem respeitar normativas ambientais;
- Nas compras de combustíveis há exigência para as empresas
participantes apresentarem licença ambiental, registro junto a Agência
Nacional de Combustível e que os combustíveis obedeçam a critérios
menos poluentes ao meio ambiente.

Destacamos alguns resultados alcançados frente às boas práticas de
sustentabilidade ambiental:
- A adoção o Sistema Eletrônico de Informação - SEI, que foi iniciado em
junho do ano de 2018. Desde então, os processos administrativos
circulam somente de forma eletrônica, não havendo mais a impressão em
papeis. Fato esse que promoveu maior confiabilidade nas informações
que não necessariamente precisam ser impressas e já promoveu mudança
na cultura dos seus servidores quanto a consciência de evitar a impressão
desnecessária e contribuir para a preservação do meio ambiente;
Segue abaixo o demonstrativo quanto ao planejamento de sua aplicação:
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- Foi efetivada a contratação de uma de empresa de solução integrada de
diagnóstico por imagem – PACs, visando atender o planejamento de
modernização dos serviços de diagnóstico médico por imagem, reduzir a
utilização de filmes radiográficos por imagens digitais, prover maior
celeridade aos processos de elaboração de laudos médicos, ampliar os
métodos de diagnósticos médicos por imagem realizados atualmente,
prover meios de integração de sistemas de saúde e corporativos para
apoio na gestão do hospital, bem como apoiar a melhoria nos processos
de acompanhamento médico. Os resultados de exames são
disponibilizados por meio do Portal de exames disponível no Site do HUUFMA;
- Foi realizado um levantamento entre maio a dezembro de 2018 a
respeito da substituição dos condicionadores de ar no HU-UFMA. O
intuito foi de identificar o ano dos aparelhos substituídos, demonstrando,
assim, que pelo tempo de vida útil dos mesmos, já havia a necessidade
dessa substituição. No HU-UFMA, o tempo de vida útil desses
equipamentos gira em torno de 4 (quatro) anos, devido à demanda de
utilização dos mesmos. Fato que permitiu a eficiência energética devido a
instalação de novos equipamentos;
- Aquisição de um sistema de Vácuo Clínico que está diretamente
interligado com as áreas de enfermaria e promove a aspiração de
secreções e afins. É um sistema projetado exclusivamente para uso
medicinal, atendendo a RESOLUÇÃO RDC N° 50 DA ANVISA e suas
devidas alterações, bem como a norma NBR 12188 DA ABNT, é
utilizado para a sucção de substâncias líquidas e resíduos moles
(secreções, coágulos, entre outros), provenientes de processos cirúrgicos e
outros procedimentos médico-hospitalares. Os benefícios que essa
aquisição traz ao HU-UFMA é a viabilização considerável da economia

no consumo de água, pois se trata de um processo de obtenção de vácuo
totalmente isento de utilização da mesma. Essa economia representa, em
números, 18.000 (dezoito mil) litros de água por dia ou 540.000
(quinhentos e quarenta mil) litros de água a cada 30 dias. Considera-se
também a preservação ambiental, pois nenhum resíduo é descartado pelo
atual sistema de vácuo clínico do HU-UFMA. Assim, temos a satisfação
de contribuir para o bom desempenho dos procedimentos médicohospitalares do HU-UFMA, através de atualização tecnológica do sistema
de vácuo clínico, proporcionando, também, segurança, eficiência,
economicidade e proteção ao meio ambiente;
Módulo de vácuo clínico

Fonte: HU-UFMA
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Gestão Ambiental e Sustentabilidade

E D A DI LI B A T N E T S U S E L A T N EI B M A

- Aquisição de dois Sistemas de Cogeração Fotovoltaica Prédio onde se
encontro o Centro de Referência em Endocrinologia e Diabetes e em
Gastrenterologia e Hepatologia e no prédio do Centro de Referência em
Oftalmologia. Nesse sistema, os painéis captam energia solar,
transformando-a em energia elétrica contínua, que depois de sofrer as
inversões devidas é transferida para todo sistema elétrico predial, gerando
assim energia limpa, que não libera durante seu processo de produção ou
consumo, resíduos ou gases poluentes geradores do efeito estufa e do
aquecimento global. Essa aquisição visa reduzir a dependência e o
consumo da energia elétrica proveniente da distribuidora (CEMAR) e
obter eficiência energética através da sua substituição por uma fonte de
energia limpa e natural. Promovendo, nesse sentido, a sustentabilidade
ambiental e financeira. O valor desse investimento pelo HUUFMA foi de
R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais). Ressaltamos que
esses painéis se encontram em processo de instalação.
Diversas ações expostas no relatório, nas áreas de sustentabilidade e
racionalização de materiais e serviços, envolvendo a segregação de
resíduos, impressão, energia elétrica, água, compras e contratações
sustentáveis em diversos ramos, confirmam o afinco em desenvolver o
planejado, portanto temos ainda o desafio de implementar o Plano de
Logística Sustentável para garantir a plenitude de nossas ações em prol do
compromisso com a sociedade e o com o meio ambiente.

pág.155

Atuação da Unidade de Auditoria Interna
a) Indicação do estatuto ou normas que regulam a atuação da auditoria
interna - A unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Maranhão
(AUDINT/UFMA), é um órgão de assessoria, ligado ao Conselho Diretor, que
tem por finalidade buscar a comprovação da legalidade dos atos e fatos
administrativos, bem como avaliar os resultados quanto aos aspectos de
eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira,
patrimonial, operacional, contábil e de pessoal, bem como racionalizar as ações
de controle e prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal. O Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna da
Universidade Federal do Maranhão, aprovado pela Resolução nº 1184-CD, de 20
de março de 2015 é o documento norteador no qual constam as disposições
preliminares; missão; finalidade; competência; atribuições específicas;
vinculação técnica; organização; normas dos servidores da auditoria interna e as
disposições gerais, o qual está disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/tTwlZqcch8V8iJN.PDF.

A N R E T NI AI R O TI D U A

b) Demonstração dos elementos que caracterizam a independência e
objetividade da unidade de auditoria interna, tomando-se por base a
INTOSAI GOV 9140, os §§ 3º, 4º e 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000 ou
outras normas específicas que regulam a atuação da unidade de auditoria no
âmbito da UPC - A independência e objetividade da unidade desta auditoria
interna estão dispostos no Art. 12 do Regimento Geral da UFMA.

auditoria interna da Universidade Federal do Maranhão, conta atualmente em seu
quadro, com 5 servidores nos cargos de auditor, economista e chefe da auditoria.
A escolha da chefia da auditoria interna atendeu os ditames da Portaria nº 915, de
29 de abril de 2014, da Controladoria Geral da União, bem como tem observado
os dispositivos da Portaria 2737, de 20 de dezembro de 2017 do Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União. O posicionamento da unidade de
auditoria interna da Universidade Federal do Maranhão, no organograma, está
vinculado ao Conselho Diretor.
e) Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma
conhecimento das recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se
for o caso, os riscos pela não implementação de tais recomendações - A
certificação à alta gerência (Reitoria, Pró-Reitorias, Conselho Diretor) dá-se por
meio de memorandos eletrônicos, que encaminham os resultados dos trabalhos,
para conhecimento das áreas envolvidas e implementação de providências para as
recomendações elencadas, sendo posteriormente acompanhadas via Plano de
Acompanhamento das Recomendações de Auditoria Interna.

c) Estratégia de atuação em relação à unidade central e às unidades ou
subunidades descentralizadas, quando houver - Não se aplica.

f) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de
administração e ao comitê de auditoria, quando houver, sobre riscos
considerados elevados decorrentes da não implementação das
recomendações da auditoria interna pela alta gerência - A comunicação dos
riscos constantes dos trabalhos da unidade de auditoria interna é feita via notas de
auditoria, reuniões com a reitoria e áreas afins aos trabalhos, com vistas ao
saneamento das respectivas constatações, ainda no decurso dos trabalhos.

d) Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada, de
como é feita a escolha do titular, qual o posicionamento da unidade de
auditoria na estrutura da unidade prestadora da conta (UPC) - A unidade de

g) Eventuais adequações na estrutura organizacional da unidade de
auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da entidade,
demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes - Não se aplica
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
· Demonstração da Conformidade do Cronograma de Pagamentos
de Obrigações com o Disposto no art. 5º da Lei 8.666-1993

· Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento

Esta unidade observou o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, o
qual estabelece que o pagamento de obrigações contraídas em
decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e
prestação de serviços obedece a ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, mantendo ainda a sua obrigação contratual de não
ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para realizar os pagamentos
devidos, conforme art. 78, XV, da referida lei, ressalvados os casos
eventualmente não contemplados pelas liberações orçamentárias e
financeiras do MEC.

Não há conteúdo a declarar, tendo em vista que se encontram suspensos,
em caráter liminar, os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013 TCU - Plenário e, em consequência, a obrigatoriedade da revisão
contratual dos preços contratados com a Administração Pública.
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Os controles que garantem o cumprimento do referido cronograma são
parte integrante da plataforma eletrônica do nosso sistema integrado de
patrimônio, administração e contratos – SIPAC. Os controles consistem
em: rastreabilidade completa dos processos de pagamento, e
evidenciação dos montantes apropriados e liquidados para fins de
análise da viabilidade diante das disponibilidades financeiras contidas
no SIAFI.

· Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por
dano ao Erário
A UFMA, para garantir o atendimento à Lei 8.112/1190 e demais
normas aplicáveis à Gestão de Pessoas, aplica as normas publicadas pela
Secretaria de Gestão de Pessoas do MPOG, CGGP/SAA/MEC,
COMUNICA SIAPE, bem como o conjunto de regras e diretrizes
estabelecidas e/ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos de
controle.

· Informações sobre ações de publicidade e propaganda:

Paralelamente, são realizadas auditorias internas, através de informações
extraídas do sistema SIAPE, das solicitações realizadas na Ouvidoria
Interna, no e-OUV/Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal e
no e-SIC/Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão.

As despesas com publicidade impressa e/ou eletrônica executadas pela
UFMA referem-se somente a contratos de publicidade legal firmados
com as empresas Imprensa Nacional (IN) e Empresa Brasileira de
Comunicação (EBC), exclusivamente para atender prescrições legais,
tais como publicação de material legal no Diário Oficial da União.

Os apontamentos dos órgãos de controles externos, compreendendo
determinação do TCU e Diligências da CGU, incluindo as
disponibilizadas no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal/CGU e
no Sistema e-Pessoal/TCU, são apurados por meio de processos
administrativos.
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
- Controle Interno: Para verificação de possível irregularidade, é
realizado o controle interno adotando-se as seguintes medidas:
1. Apresentação, pelo servidor, da “Declaração de Acumulação de
Cargos, Empregos e Funções e Proventos”, no ato da posse;
2. Convocação anual do servidor, por meio de correspondência oficial,
com finalidade da apresentação da “Declaração de Acumulação de
Cargos, Empregos e Funções e Proventos”, e da Declaração de
Remuneração Extra-SIAPE;
3. Apresentação pelo servidor ocupante de Cargo de Direção e de
Função Gratificada da Declaração Anual de Imposto de Renda de
Pessoa Física.
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4. Diligências junto aos poderes estaduais e municipais e entes privados,
acerca da existência de vínculos empregatícios, para regularização da
situação funcional, por meio de termo de opção apresentado pelo
servidor ou de redução de carga horária, podendo culminar em
implantação de reposição ao erário;
5. Cumprimento às recomendações dos Órgãos de Controle;
Controle e acompanhamento de licenças e benefícios.
- Acumulação ilícita de cargos:
1. Evidência de fragilidade na metodologia aplicada quanto ao controle
e acompanhamento das situações de acumulação de cargos, empregos e
funções, por força da integridade e lealdade do servidor ao cargo que
ocupa na administração pública;

2. As diligências e determinações originárias dos Órgãos de Controle
Externo demonstram que os servidores mantêm outros vínculos
empregatícios, embora não informem na Declaração de Acumulação de
Cargos, Empregos e Funções, no ato de admissão na Instituição, ou
quando da atualização dos dados cadastrais;
3. Existência de significativo número de ações judiciais de suspensão de
reposição ao erário e devolução de valores, sob a forma de medida
cautelar antecipatória, promovidas pelos servidores, que levam ao
sobrestamento dos processos administrativos, até decisão judicial
ulterior que, em sua maioria, confirmam a decisão liminar. Essa situação
promove prejuízos, reexecução dos trabalhos e descrédito das normas
que regem o poder executivo.
· Tratamento de determinações e recomendações do TCU (UFMA)
Atualmente a Universidade Federal do Maranhão dispõe de um sistema
interno para acompanhamento das deliberações do TCU, e é bem
verdade que ainda carece de melhorias, as quais estão sendo solicitadas
às unidades responsáveis para se chegar a um módulo que seja
plenamente eficaz em dar uma visão tanto abrangente, quanto
pormenorizada dos acórdãos do TCU. Os acórdãos encaminhados a esta
IFES, são prontamente recepcionados e encaminhados às unidades
responsáveis pelos esclarecimentos, não apenas pelo referido módulo do
sistema, como por meio de memorando eletrônico, para dar celeridade
ao atendimento. O sistema utilizado, alerta para os prazos cadastrados
que devam ser atendidos, antes que ele se finde, são feitas reiterações
para lembrar a necessidade do atendimento com tempestividade.
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
No ano de 2018, esta IFE recebeu apenas um acórdão referente às contas de exercícios anteriores, o qual trouxe três determinações a serem cumpridas, sendo que cada uma
se desdobrava em vários subitens, totalizando 72 deliberações. Das três determinações apenas uma ficou pendente conforme quadro abaixo.
Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento:

ELORTNOC ED OÃGRÓ
Fonte: Auditoria - UFMA
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
· Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno (UFMA)
No exercício de 2018, havia 72 recomendações expedidas pela CGU à
UFMA ou ao HU-UFMA, pendentes de atendimento, registradas no sistema
Monitor, segundo a Controladoria Geral da União/CGU, todas decorrentes
de resultados de auditorias anteriores.

Apresenta- se no gráfico a seguir uma visão geral acerca do tratamento dado
às recomendações emanadas do órgão de controle.

Foram consideradas atendidas 45 recomendações, reproduzidos aqui, seus
respectivos ID conforme sistema monitor: 6986, 7448, 7449, 7600, 7603,
9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 40301, 61381, 128969, 128973, 128977,
128978, 128979, 128980, 128981, 128982, 128983, 128984, 128985,
128986, 128987, 128988, 128989, 128990, 128991, 128992, 128993,
128995, 128996, 128997, 128998, 128999, 129000, 129005, 129006,
129010, 129014, 129016, 129017, 137517 e 167244.
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Daquelas, 27 continuam pendentes de atendimento: 40059, 40060, 40061,
40062, 40064, 40065, 40066, 40067, 49137, 66407, 66409, 128964, 128965,
128967, 128970, 128972, 128975, 128976, 128994, 129001, 129002,
129013, 129018, 137491, 137492, 137494, 168437.
Outrossim, foram acrescentadas 25 recomendações no exercício de 2018,
resultado do trabalho realizado pela CGU, que somadas às que ainda
permanecem pendentes de atendimento, perfazem o total de 52 (cinqüenta e
duas) recomendações, das quais só uma foi implementada nesta instituição
até o momento, como segue: 181168, 181169, 181170, 181171, 181172,
181173, 181174, 181175, 181176, 181177, 181178, 181179, 181180,
181181, 181182, 181183, 181184, 181185, 181186, 181187, 181188,
181189, 181190, 191191, 181192.

Fonte: Auditoria - UFMA

Assim como no tratamento dispensado às determinações do TCU, a unidade
de auditoria interna possui sistema informatizado para acompanhamento das
recomendações, mas ainda não consegue acompanhar de maneira eficiente as
recomendações emitidas por aquele órgão de controle interno. Então o
acompanhamento das recomendações aduzidas no Plano de Providência
Permanente é realizado pela unidade de auditoria interna, que encaminha o
Plano de Providência Permanente às áreas responsáveis pelo atendimento,
por meio de memorando eletrônico e finalmente consolida as respostas e
encaminha ao órgão de controle interno
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
· Tratamento de determinações e recomendações do TCU e do
Órgão de Controle Interno (HU-UFMA)

Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de
cumprimento – Ordem 2

Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de
cumprimento – Ordem 1
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Fonte: Auditoria - HU-UFMA
Fonte: Auditoria - HU-UFMA
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de
cumprimento – Ordem 3
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Fonte: Auditoria - HU-UFMA

Quadro – Deliberações do TCU que permanecem pendentes de
cumprimento – Ordem 4

Fonte: Auditoria - HU-UFMA
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Conformidades da Gestão e Demandas de Órgão de Controle
· Demonstração da conformidade com o disposto no art. 3º do
Decreto 5.6262005
A Universidade Federal do Maranhão institucionalizou a inclusão da
disciplina Libras nos currículos das licenciaturas, como disciplina de
natureza obrigatória e carga horária mínima de 60 (sessenta) horas, por
meio das Resoluções CONSEPE Nº 803/2010 e 1111/2014. O
demonstrativo abaixo indica que 38 cursos de Licenciatura de um total
de 41 já cumpriram com esse dispositivo legal.
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Fonte: PROEN

Fonte: PROEN

Fonte: https://www.iped.com.br/materias/comunicacao-marketing-e-vendas/lingua-brasileira-sinais-libras.html
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

A partir da Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 13.587/2018 o orçamento
da União foi disponibilizado na sua totalidade para execução das
Unidades Orçamentárias (UO), entretanto a disponibilidade de limite
orçamentário para empenho ocorreu de forma parcelada , porém ao final
do exercício chegamos aos 100% de limite para empenho de Custeio e
Capital, que foram totalmente executados.
No que se refere aos recursos oriundos das emendas, somente foi possível
executar os decorrentes de emendas individuais, visto que a emenda de
bancada foi totalmente cancelada pela Secretaria de Orçamento Federal –
SOF/Ministério do Planejamento em cumprimento à Lei 13.633
(12/03/2018) e 13.662 (08/05/2018).
A forma parcelada de liberação de limite orçamentário para empenho e
considerando que o orçamento foi insuficiente a UFMA teve de definir
prioridades de gastos. Ainda assim, foi necessário solicitar ao MEC um
crédito suplementar no que foi atendida.
Apesar de todas as dificuldades orçamentárias do exercício 2018, os
recursos foram plenamente executados conforme demonstrado nos
Quadros a seguir.
· Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual
de Responsabilidade da Unidade:
i. Ações relacionadas a Programa Temático do PPA de responsabilidade
da UPC – OFSS

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - HU-UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - HU-UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - HU-UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário - HU-UFMA

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Fonte: Tesouro Gerencial

Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

ii. Ação não Prevista na LOA do Exercício – Restos a Pagar não
Processados – OFSS

Fonte: Tesouro Gerencial

iii. Fatores Intervenientes
Em 02 de janeiro de 2018 foi publicada a Lei Orçamentária Anual (LOA)
nº 13.587 que abriu o orçamento da União para o exercício 2018. A partir
de então, o orçamento/2018 foi disponibilizado na sua totalidade para
execução das Unidades Orçamentárias (UO), entretanto a disponibilidade
de limite orçamentário para empenho ocorreu de forma parcelada.
Inicialmente foram liberados 60% e 40% do orçamento, destinados para
Custeio e Capital respectivamente. Ao final do exercício foram
integralizados os 100% de limite para empenho de Custeio e Capital.

Do mesmo modo que em anos anteriores, a UFMA em 2018 também foi
contemplada com recursos oriundos de emendas parlamentares
(individual e de bancada). No entanto, a emenda de bancada foi
totalmente cancelada pela Secretaria de Orçamento Federal –
SOF/Ministério do Planejamento em cumprimento à Lei 13.633
(12/03/2018) e 13.662 (08/05/2018) e somente as 3 emendas individuais
foram liberadas para execução.
A despeito da forma parcelada de liberação de limite orçamentário para
empenho, o grande fator que dificultou a execução orçamentária desta UO
em 2018 foi a insuficiência do orçamento para suprir as reais demandas
de Custeio e Capital, o que levou a UFMA a definir prioridades de gastos,
inclusive de manutenção e funcionamento, como também de
investimentos. Vale destacar que o orçamento de Capital desta UFMA foi
disponibilizado apenas na Ação de “Funcionamento das IFES”, cuja
finalidade destina-se prioritariamente a aquisição de Material Permanente
e Equipamentos, enquanto que o orçamento de Capital destinado à
execução de Obras (Ação REUNI) das IFES ficou centralizado no MEC.
Por esse motivo, durante o exercício, a Administração solicitou
remanejamento de parte desses recursos para utilizar em
complementações de obras essenciais para o pleno funcionamento dos
Campi. No que se refere ao orçamento de Custeio, foi necessário solicitar
ao MEC um crédito suplementar no que foi atendida.
Apesar de todas as dificuldades orçamentárias do exercício 2018, os
recursos da Ação Assistência Estudantil – PNAES foram plenamente
executados.
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Desempenho Orçamentário e Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário

S E T N EI N E V R E T NI S E R O T A F E OI R Á T N E M A Ç R O O H N E P M E S E D

Destacam-se como principais fatores que prejudicaram a execução do
orçamento da UFMA no exercício de 2018:
· O cancelamento total da dotação orçamentária dos recursos provenientes
de emendas de bancada realizado pela Secretaria de Orçamento Federal
do Ministério do Planejamento, por força das Leis nº 13.633 de
12/03/2018 e nº 13.662 de 8/05/2018;
· A forma parcelada da liberação de limite orçamentário para empenho,
feita pela SPO/MEC, tanto do orçamento de Custeio quanto o de Capital,
também dificultou o planejamento da execução orçamentária desta UO;
· O fato de ter sido autorizado orçamento de Capital apenas na Ação de
“Funcionamento das IFES” cuja finalidade destina-se prioritariamente a
aquisição de Material Permanente e Equipamentos, restringiu sua
execução, haja vista que o orçamento de Capital destinado à Obras
(Ação REUNI) das IFES ficou centralizado no MEC, situação que
restringiu o planejamento de Investimentos da Instituição.
Devido à assinatura do contrato da Universidade junto à EBSERH, o HUUFMA passa por um período de transição da gestão feita pela UFMA
para a gestão através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH. Desta forma o Hospital operacionaliza duas Unidades Gestoras
para a realização das licitações, empenhos, liquidações, pagamentos, etc.
Utilizou-se ainda, no exercício de 2018, a UG/Gestão: 154072/15258 para
despesas relativas à folha de pagamento do pessoal MEC lotado no HUUFMA e despesas com serviços de anestesiologia.

Na UG/Gestão 155010/26443 (HU-UFMA Filial da EBSERH) são
processadas as demais despesas de custeio e investimentos necessários à
manutenção das atividades do HU-UFMA.
Os recursos relativos a contratualização foram repassados para a UG
154072. Entretanto, dada a necessidade de empenho na UG 155010
procedeu-se à transferência orçamentária para empenho das despesas
necessárias ao funcionamento desse HU. Ressalta-se que as conformidades
contábeis entre as Unidades Gestores foram executadas de forma
independente. Os recursos que garantem a manutenção do HU-UFMA
advêm de sua produção de serviços contratualizados, por termo próprio,
com o Gestor de Saúde local (em torno de R$ 76.000.000,00/ ano) e da
complementação feita através do REHUF (Programa de Reestruturação dos
Hospitais Universitários), em torno de R$ 40.000.000,00, porém o hospital
tem apresentado um déficit orçamentário significativo.
O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais (REHUF) foi criado por meio do Decreto nº 7.082, de 27 de
janeiro de 2010 e definiu as diretrizes e os objetivos para a reestruturação e
revitalização dos hospitais universitários federais, integrados ao SUS,
visando à criação de condições materiais e institucionais para que esses
hospitais pudessem desempenhar plenamente suas funções nas áreas do
ensino, pesquisa e extensão e de assistência à saúde da população.
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Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
UFMA

Fonte: Tesouro Gerencial

Quanto aos restos a pagar não processados, são valores cuja despesa se
iniciou nos respectivos exercícios, mas com sua fase de liquidação
prevista para exercícios seguintes. Na sua maioria são despesas com
obras e aquisição de material permanente, cuja execução ainda não foi
concluída, mas com sua vigência prorrogada.
A UFMA realiza A gestão dos valores inscritos em restos pagar em total
conformidade com as normativas expedidas pelos órgãos centrais de
finanças e Contabilidade do Governo Federal.
HU-UFMA

Fonte: Tesouro Gerencial

RAGAP A SOTSER

O principal aspecto que justifica a inscrição, execução e manutenção de
valores em Restos a Pagar da UFMA é representado pelo fluxo vigente na
gestão financeira do Tesouro Nacional.
O orçamento dos respectivos exercícios foi devidamente executado
através do empenho de despesas, dentre outras, relacionadas a contratos
continuados, obras e serviços básicos. Ocorre que o repasse financeiro
para pagamento dessas despesas, há vários exercícios, não acontece
tempestivamente, gerando obrigações liquidadas a pagar para períodos
seguintes.

Fonte: Tesouro Gerencial

O valor dos Restos a Pagar Não Processados cancelados em 2018 referese, principalmente, às solicitações de cancelamento encaminhadas pelos
Setores requisitantes, em função da não entrega do material ou desistência
dos fornecedores.
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Execução Descentralizada - UFMA
Programas de Governo e Ações Orçamentárias da Universidade Federal
do Maranhão e de Descentralizações de Crédito – 2018 com transferência
de recursos foram contemplados em capítulos anteriores, a seguir listados:

A D A ZI L A R T N E C S E D O Ã Ç U C E X E

· Concessão de bolsas de residência médica e multiprofissionalTED nº
6838/2018 – SIMEC.
· PRODEPS - TED nº 7270-SIMEC. Coordenação de Medicina de
Imperatriz.
· PRODEPS - TED nº 7272-SIMEC. Coordenação de Medicina de
Pinheiro.
· Escola da Terra - TED nº 6229 Curso de Estudos Africanos e AfroBrasileiros.
· EJA Privado de Liberdade - TED nº 7617-SIMEC, Programa de PósGraduação em Educação.
· Produção de Material Didático e Mediadores de Leitura - TED nº 7618SIMEC, Programa de Pós-Graduação em Educação.
· Complementação da Quadra Poliesportiva do Campus de Grajaú - TED
nº 7948/2018-SIMEC.
· Conclusão da Ampliação do Edifício Sede do Departamento de Biologia
- TED nº 7709/2018-SIMEC.
· Eletrificação do Acesso ao Instituto de Tecnologia e Engenharia II TED nº 7712/2018-SIMEC.
· PROAP – TED nº 6954/2018 – SIMEC.
· Sistema UAB, TED nº 6179/2018 – SIMEC.
· PARFOR, TED nº 7076/2018 – SIMEC.
· Ação 26298.00PI.0001 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação
Básica - PNAE. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
empregados em aquisição de gêneros alimentícios de qualidade, para

atendimento a alunos do Ensino Fundamental e Médio.
· Recurso recebido da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP,
destinado a pagamento de gratificação por encargos de curso e concurso.
· Recursos recebidos da Universidade Federal de Santa Catarina,
destinado a pagamento de gratificação por encargos de curso e concurso,
referente a participação de professor da UFMA em banca examinadora.
· Recurso recebido do INCRA destinado ao Termo de cooperação
INCRA/UFMA.
· Recurso recebido do FNS, destinado a Fomentar o desenvolvimento de
metodologias e tecnologias educacionais - TED nº 24/2018.
· Recurso recebido do FNS destinado à Capacitação em atenção a saúde
da mulher - TC nº 73/2017.
· Recurso recebido da Universidade Federal de Pelotas, destinado
Fomentar a regulação do Sistema de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos - TED nº 108/2017 - Etapa 2.
· Recurso recebido do Fundo Nacional de Saúde - FNS destinado a
Fomentar estratégias de formação, planejamento e dimensionamento da
força de trabalho dos profissionais da saúde - TED nº 138/2018.
· Recurso recebido da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social – SNELIS, do Ministério do Esporte, destinado à
Estruturação e funcionamento dos centros de desenvolvimento de
pesquisas em políticas de esporte e lazer da Rede CEDES.
· Recurso recebido da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego SPPE/FAT, destinado ao Observatório Nacional do Trabalho - TC
SPPE/MTE nº 004/2015.
· Recurso recebido da Secretaria de Mobilização Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo - SMC/MAPA, destinado ao Evento "O solo e
seu papel na sustentabilidade dos agroecossistemas".
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Execução Descentralizada - HU-UFMA
· Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferência e dos Montantes Transferidos
O quadro abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os respectivos valores repassados nos últimos três exercícios, sendo que os
valores devem se referir à totalidade e não somente aos instrumentos celebrados em cada exercício.
Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

A D A ZI L A R T N E C S E D O Ã Ç U C E X E

Fonte: Tesouro Gerencial

Em função do Contratualização com o Fundo Nacional de Saúde estar vinculada ao CNPJ 06.279.103/0002-08, o HU-UFMA ainda recebe os repasses através da UG
154072, os quais em sua imensa maioria são sub-repassados para a UG 155010, tendo em vista que os processos de empenho atualmente são solicitados majoritariamente
por essa UG. Por isso, houve esse montante de repasse entre UGS do HU-UFMA (da UG: 154072 para a UG: 155010).
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Realização das Receitas
Informações sobre a realização das receitas UFMA - Resumo Exercício 2018:

S A TI E C E R
Fonte: Tesouro Gerencial
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Realização das Receitas
Informações sobre a realização das receitas HU-UFMA:
Receitas Próprias: R$ 470.991,97
· Multas aplicadas sobre fornecedores que descumprem suas obrigações
previamente descritas nos editais e contratos, tendo sido arrecadado R$ 90.991,97;
· Inscrições de candidatos nos concursos de Residências Médica e
Multiprofissional, tendo sido arrecadado R$ 380.000,00.
Outras receitas, oriundas de sua produção (contratualização SUS) e do Programa
de Reestruturação dos Hospitais de Ensino - REHUF, as quais constituíram sua
principal fonte de recursos, conforme descrito no quadro a seguir:

S A TI E C E R

Fonte: Tesouro Gerencial
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Execução das Despesas
· Despesas por grupo e elemento de despesa - UFMA:

SASEPSED
Fonte: Tesouro Gerencial
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Execução das Despesas
· Despesas por grupo e elemento de despesa - HU-UFMA: Observa-se uma elevação significativa no uso da modalidade Pregão com uma consequente queda no uso da
modalidade Dispensa. Isso mostra um grau de eficiências no planejamento e execução das aquisições feitas pelo HU-UFMA.

SASEPSED
Fonte: Tesouro Gerencial
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Execução das Despesas
· Despesas por modalidade de contratação - UFMA:

No exercício de 2018 foram realizadas 65 licitações. Deste total,
lograram êxito 56 (cinquenta e seis), representando um percentual de
86%. Dentre as 56 licitações homologadas, 42 (quarenta e duas) são
referentes à aquisição de materiais: 32 (trinta e duas) a material de
consumo; 4 (quatro) a compra de material permanente (equipamentos
em geral); e 6 (seis) a aquisição de material de consumo e
permanente no mesmo certame.
Foram 14 licitações visando à contratação de serviços para o regular
funcionamento da UFMA. Essas contratações correspondem à 22%
do total de licitações realizadas no ano.
Dentre as principais contratações, destacam-se:
· Pregão Eletrônico nº 30/2018 - Contratação de serviços comuns de
engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva das
instalações prediais da UFMA.
· Pregão Eletrônico nº 56/2018 - Eventual contratação de empresa
especializada na realização de serviços contínuos de apoio
administrativo (Portaria).
· Pregão Eletrônico nº 58/2018 - eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços e fornecimento de estruturas
em PVC.

SASEPSED
Fonte: Tesouro Gerencial

Em relação aos principais desafios da UFMA estão as adaptações às
diretrizes impostas pelo Ministério da Economia, além da
readequação dos processos de trabalho à nova Lei de Licitações, que
está prestes a ser publicada, e ainda, a completa implantação do RDC
na UFMA.
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Execução das Despesas
Em se tratando de contratações diretas registram-se apenas dois processos
de Inexigibilidade de Licitação para aquisição de material, ambos para o
Biotério Central.

inciso II, e Art. 13 e seus incisos, para processos de pagamento de taxas de
inscrição e pagamento de horas-aula, renovação de software e pagamento
de anuidade.

Essas duas únicas aquisições por Inexigibilidade de Licitação representam
uma redução de 50% nesse tipo de contratação, em comparação com o
ano de 2017, cujo quantitativo foi de 04 processos.

Os processos de contratações por meio de Dispensa de Licitação somam 8.
Em comparação com as contratações por Dispensa de Licitação do ano
anterior, em número de 12, as 8 realizadas em 2018 nessa mesma
modalidade , mostram uma redução quantitativa de mais de 33%.

Quanto à fundamentação legal, ambos os processos foram regidos pelo
inciso I do art. 25, da lei 8.666/93, utilizado para os casos de fornecedor
exclusivo, pois, conforme os padrões nutricionais definidos pelo Biotério,
apenas uma marca atendia a suas necessidades.
Foram 6 ( seis) os processos de aquisição por meio de Dispensa de
Licitação, no que concerne à fundamentação legal, todos esses seis
processos foram regidos pelo inciso II do art. 24, da lei 8.666/93,
utilizado para os casos em que o valor total da compra era de até R$
8.000,00 e que, a partir de 18 de junho de 2018, passou para até R$
17.600,00. O quantitativo dessa modalidade de aquisição foi igual ao de
2017, porém o montante do valor financeiro bastante inferior.

SASEPSED

As contratações de serviços através de Inexigibilidade de Licitação
somaram 13 (treze), representam significativa redução em relação ao ano
de 2017, cujo quantitativo foi de 19 processos.
Todas as contratações por inexigibilidade tiveram amparo no Art. 25,
caput, considerada a inviabilidade de competição, a exemplo dos casos de
pagamento de licenciamento de veículos e seguros DPVAT; Art. 25,

Todos os processos tiveram, por fundamentação legal, as disposições do
art. 24 e seus vários incisos, da lei 8.666/93, tendo em vista, as
especificidades dos serviços contratados.
· Despesas com publicidade e propaganda - UFMA:

Fonte: Tesouro Gerencial
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Execução das Despesas
· Despesas por modalidade de contratação - HU-UFMA:

SASEPSED
Fonte: Tesouro Gerencial
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Desempenho Operacional e Indicadores de Desempenho

O H N E P M E S E D E D S E R O D A CI D NI E L A N OI C A R E P O O H N E P M E S E D

· Desempenho Operacional - O desempenho operacional da UFMA acompanha as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 (PDI) e
o HU-UFMA possui desempenho operacional de acordo com seu planejamento.
· Indicadores de desempenho - UFMA:
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Desempenho Operacional e Indicadores de Desempenho

O H N E P M E S E D E D S E R O D A CI D NI E L A N OI C A R E P O O H N E P M E S E D

No que concerne a área de atuação da PROAF relativa à gestão
orçamentária inerente ao Cálculo dos Indicadores de Gestão, para o
Relatório de Gestão do exercício de 2018, esclarece-se que, em
observância aos números encontrados para o cálculo dos Indicadores
Primários, houve um acréscimo no Custo Corrente com e sem HU, da
ordem de 12,10% em relação ao ano de 2017, em decorrência,
principalmente, do aumento das despesas com pessoal.
Verificou-se uma diminuição no indicador referente ao grau de
participação estudantil, em relação ao ano de 2017, em virtude do
aumento de alunos matriculados, embora havendo também um
crescimento da quantidade de alunos da graduação em tempo integral.
Quanto à TSG, em 2018 mostra-se maior do que a apresentada em relação
a 2017. Esses dados refletem uma ampliação considerável do número de
diplomados.
Os indicadores Funcionário Equivalente/Professor Equivalente tiveram
um aumento mínimo, praticamente os mesmos valores do ano anterior. Já
os indicadores Aluno Tempo Integral/Funcionário Equivalente tiveram
um acréscimo considerável tendo em vista o crescimento do componente
Aluno Tempo Integral, já que o componente Funcionário Equivalente
apresentou uma pequena variação. O mesmo vale para o indicador Aluno
Tempo Integral/Professor Equivalente.
Quanto ao IQCD, novamente apresentou um crescimento, isso devido ao
aumento do número de docentes doutores. O GEPG apresentou um
pequeno crescimento.

O indicador Conceito CAPES teve um pequeno aumento, em razão do
acréscimo de dois programas com conceito acima de 3. No ano de 2017, a
UFMA contava com 27 programas de pós-graduação dos quais 17 tinham
conceito três, 7 tinham conceito quatro, 2 tinham conceito cinco e apenas 1
tinha conceito seis. No ano de 2018, o número de programas aumentou
para 29, sendo que dos dois novos programas, um tem conceito quatro e o
outro conceito cinco. Como o cálculo do indicador é feito com o número
de cursos dividido pelos seus conceitos e como o conceito dos novos
programas é acima do valor do indicador de 2017, o indicador aumentou.
O que caracteriza um resultado efetivamente positivo, pois os novos
programas têm conceito acima do conceito mínimo.
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Desempenho Operacional e Indicadores de Desempenho
· Indicadores de desempenho - HU-UFMA:

O H N E P M E S E D E D S E R O D A CI D NI E L A N OI C A R E P O O H N E P M E S E D

Fonte: HU-UFMA
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Desempenho Operacional e Indicadores de Desempenho
- Taxa de mortalidade hospitalar

O H N E P M E S E D E D S E R O D A CI D NI E L A N OI C A R E P O O H N E P M E S E D

O hospital vem atingindo a meta do indicador de taxa de mortalidade
hospitalar no período de 2014 a 2018, conforme quadro. Este fato está
associado às intervenções assistenciais melhor direcionadas a partir de
estratégias de capacitação de profissionais, implantação e implementação
de protocolos assistenciais, incorporações tecnológicas, instituição da
comissão de prevenção de mortalidade materna, fetal e infantil, entre
outras. Diante disso, essas estratégias vêm sendo fortalecidas,
particularmente em áreas com maior demanda e com maior impacto
epidemiológico no contexto municipal e estadual.

realizadas como um dos fatores prioritários para promover a segurança do
paciente, além do exercício das melhores práticas assistenciais, associado
a maior adesão dos profissionais da área da saúde, a fim de otimizar a
redução das taxas de infecção hospitalar. A Vigilância epidemiológica das
infecções nas áreas, o treinamento das equipes assistenciais, a elaboração e
revisão de protocolos de prevenção de infecção, campanhas educativas,
visitas técnicas, análise crítica dos indicadores de infecções com
elaboração de plano de ação, o controle do uso de antimicrobianos são
algumas das medidas efetivadas que tem sido fundamental para prevenir e
intervir sobre eventos potencialmente infecciosos e contribuir para a
redução dessa taxa no HU-UFMA.

Observando essa série histórica de 2014 a 2018, evidencia-se uma
tendência de queda mais acentuada a partir de 2017. Essas reduções
observadas ao longo da referida série histórica podem ser justificadas
pelas ações elencadas acima. O HU-UFMA por ser um hospital de
referência na área materno infantil com UTI neonatal, infantil e adulto,
entre outros serviços especializados de referência, recebe uma grande
demanda de pacientes em estado grave regulado para este hospital,
resultando em um grande número de óbitos hospitalares absolutos e
consequentemente na taxa de mortalidade hospitalar, entretanto, esse
indicador mantem-se dentro da meta estabelecida ao longo de toda séria
histórica analisada.

- Taxa de mortalidade materna hospitalar

- Taxa de Infecção hospitalar

É importante ressaltar que a partir da instituição da Comissão de
Prevenção de Mortalidade Materna, Fetal e Infantil se fortaleceram as
estratégias as estratégias de adoção de medidas de intervenção, tais como
discussão e análise de óbito pela comissão, elaboração de plano de ação de

Ao analisar a taxa de infecção hospitalar em 2018, observa-se uma
tendência à diminuição. Esse fato evidencia que medidas de controle são

O HUUFMA por ser um hospital de referência na área materno infantil
com UTI neonatal, infantil e adulto, recebe uma grande demanda de
gestante/puérpera em estado grave regulado para este hospital, resultando
no aumento número absoluto de óbitos maternos e consequentemente na
taxa de mortalidade materna hospitalar. Ao analisar a taxa de mortalidade
materna hospitalar ao longo da série história de 2014 a 2018, observa-se
uma tendência de redução desta mortalidade entre os anos de 2015 e 2016,
e com uma sutil elevação da mesma no período de 2017 e 2018, ainda
assim mantendo-se dentro da Meta Contratualizada.
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Desempenho Operacional e Indicadores de Desempenho

O H N E P M E S E D E D S E R O D A CI D NI E L A N OI C A R E P O O H N E P M E S E D

óbitos evitáveis pelas unidades assistências aonde ocorreu o óbito, bem
como da capacitação dos profissionais e instituição de protocolos
assistenciais, visando à prevenção de ocorrência desse tipo de óbito.
Ressalta-se que o HU-UFMA por ser um hospital de referência na área
materno infantil com UTI neonatal, infantil e adulto, recebe uma grande
demanda de gestante/puérpera em estado grave regulado para este
hospital, resultando no aumento número absoluto de óbitos maternos e
consequentemente na taxa de mortalidade materna hospitalar, entretanto,
a taxa de mortalidade materna hospitalar, mantem-se dentro da meta
estabelecida desde 2015.
- Taxa de infecção de cirurgia limpa
As taxas de infecção de cirurgia limpa em 2018 mantiveram-se abaixo da
meta (<3,5) no HU-UFMA, demonstrando um maior controle dessas
infecções com adesão das medidas de prevenção da infecção de sítio
cirúrgico em cirurgia limpa recomendadas pela ANVISA para controle no
pré, intra e pós-operatório. A manutenção dessas medidas, bem como a
monitorização, tem por finalidade a melhora contínua da qualidade da
assistência prestada visando à segurança do paciente cirúrgico.
- Taxa de Mortalidade Institucional
Ao analisar a taxa de mortalidade institucional no período de 2014 a 2018
no quadro, percebe-se que esse indicador se manteve dentro da meta
estabelecida ao longo deste período com redução a partir de 2016. Essa

redução da taxa de mortalidade institucional pode estar associada às
intervenções assistenciais implementadas a partir de estratégias como a
capacitação de profissionais, implantação e implementação de protocolos
assistenciais, elaboração de plano de ação dos óbitos evitáveis, entre
outras. Diante disso, essas estratégias foram fortalecidas por meio das
ações sugeridas pela comissão de prevenção de mortalidade materna, fetal
e infantil do HU-UFMA e das parcerias com a vigilância do óbito
municipal e estadual na identificação das causas dos óbitos e das
intervenções necessárias para minimizar a chance de ocorrência de óbitos
institucionais.
O HU-UFMA por ser um hospital de referência e ter UTI neonatal, infantil
e adulto, entre outros serviços especializados de referência, recebe uma
grande demanda de pacientes em estado grave regulado para este hospital,
resultando em um elevado número absoluto de óbitos institucionais e
consequentemente na taxa de mortalidade institucional, entretanto, esse
indicador mantem-se dentro da meta estabelecida ao longo de toda a séria
histórica analisada.
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Desempenho Financeiro no Exercício
A Universidade Federal do Maranhão – UFMA encerrou o exercício de
2018 com Geração de Caixa e Equivalentes de Caixa positiva em R$
40.510.803,91, bem acima da geração de 2017 que ficou em R$
1.274.694,84. Essa grande variação se deve ao repasse financeiro
antecipado da folha de pagamento (R$ 47.145.706,76), cujo pagamento
ocorreu nos primeiros dias de 2019.
Na prática, a disponibilidade operacional da UFMA em 31.12.2018 era de
R$ 8.238.835,45, representando uma Geração Líquida de Caixa e
Equivalentes de Caixa negativa de R$ 6.634.902,85, o que expressa o
cenário ainda delicado da economia brasileira em 2018.

O RI E C N A NI F O H N E P M E S E D

Esta geração de caixa negativa em 2018 é resultado da realização dos
Fluxos Líquidos de Caixa das Atividades das Operações de R$
4.004.685,03 positivos contra os Fluxos de Caixa das Atividades de
Investimento na ordem de R$ 10.639.588,48 negativos.
Diante disso, o exercício de 2018 que iniciou com disponibilidades
financeiras operacionais de R$ 14.873.738,30, encerrou com um saldo de
R$ 8.238.835,45, uma redução de 44,61%.
A redução nas disponibilidades financeiras retratou o cenário econômico
brasileiro, onde o elevado déficit público obrigou a redução significativa
nos gastos, o contingenciamento de recursos federais, a restrição nos
repasses financeiros recebidos do Ministério da Educação e a limitação na
captação de recursos em decorrência.

O Hospital Universitário movimentou recursos financeiros de 05 fontes
distintas, a saber:
1- Recursos advindos da contratualização com o Fundo Nacional de
Saúde, oriundos da realização de procedimentos médico-hospitalares;
2- Recursos próprios oriundos das multas e inscrições nos concursos de
Residências em Saúde;
3- Recursos do REHUF – Programa de Recuperação dos Hospitais
Universitários Federais;
4- Recursos do Orçamento da Unidade Orçamentária 26.394 – HUUFMA, direcionados ao pagamento da folha dos servidores do MEC
lotados neste Hospital; capacitação de servidores; e pagamento de
auxílios;
5- Recurso oriundo de Emenda Parlamentar.
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· Informações sobre Medidas para Garantir a Sustentabilidade
Financeira dos Compromissos Relacionados à Educação Superior:
- Políticas, Instrumentos e Fontes de Recursos para Ensino, Pesquisa e
Extensão
Sob o tripé do ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal do
Maranhão – UFMA é a principal Instituição de Ensino Superior do
Estado do Maranhão.
Para o desenvolvimento da sua Missão, a UFMA realizou captação de
recursos financeiros em 2018 representados pela sua arrecadação de
receita própria:

O RI E C N A NI F O H N E P M E S E D

Fonte: PROAF

O elevado déficit público e a continuidade do cenário de crise da
economia brasileira foram a maior restrição para a política de captação
de recursos da UFMA em 2018, inibindo nossa atuação junto às
principais fontes de receitas próprias (empresas, estatais, terceiro setor e
administração pública).
- Alocação dos Recursos Captados e dos Resultados
A grande maioria dos valores arrecadados de Serviços Educacionais foi
alocada em programas de pós-graduação da UFMA.
Fonte: PROAF
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· Projeto de Apuração e Gestão de Custos

· Cenário Atual

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) firmou
parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e
Financeiras (FIPECAFI) para criação de um Projeto de Apuração e
Gestão de Custos que abranja todos os Hospitais Universitários geridos
pela Empresa, padronizando a apuração dos custos e, consequentemente,
a emissão da informação contábil, tornando-se importante ferramenta no
processo decisório da instituição.

O HU-UFMA realiza a apuração de custos através da análise de
prontuários, consultas de fichas de controle dos setores, captação de
informações nos sistemas de gestão de estoques e de patrimônio, no
Tesouro Gerencial e no Sistema Integrado de Administração de Pessoal
(SIAPE), com o objetivo de levantar os custos de procedimentos médicoassistenciais, custos de unidades e setores do Hospital e o custo mensal
total do Hospital.

Em maio de 2015 aconteceu um encontro, em Natal, dos 03 (três)
Hospitais contemplados no Projeto de Custos: Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA), Hospital Universitário
Onofre Lopes (HUOL) e Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).
Todas as instituições explanaram sobre a realidade da apuração dos custos
em suas rotinas.

Ressaltamos que todas os dados e informações levantadas são
consolidadas com o editor de planilhas Excel, tendo em vista, a ausência
de sistema de apuração de custos.

SOTSUC ED OÃÇARUPA

Na ocasião, a Administração Central da EBSERH informou que o projeto
estava em sua Fase 03 (que consiste no desenvolvimento do Modelo
Operacional) no Hospital Universitário de Brasília e que futuramente
aconteceria nos outros hospitais da rede.
Também, no evento, foi repassado aos Hospitais que buscassem implantar
no conjunto das suas atividades, a entrega de relatórios periódicos de
custos, desenvolvido pelos setores responsáveis pelo controle das
entidades primárias. Todavia, com a falta de um sistema de custos
apropriado para atividade dessa natureza, há certa dificuldade de
consolidação destas informações de forma fidedigna.

Somando-se, o HU-UFMA também realiza e participa de algumas
pesquisas realizadas pela Administração Central da EBSERH e por outras
Instituições.
· Programa de Racionalização, Disciplina e Eficiência do Gasto PRADEG
A Administração Central da EBSERH criou o Programa de
Racionalização, Disciplina e Eficiência do Gasto (PRADEG) que tem
como objetivo analisar o desempenho orçamentário-financeiro e de
produtividade dos Hospitais Universitários em comparação com os
hospitais universitários de mesmo porte e com a média da rede EBSERH,
através da razão entre o gasto total dos recursos empregados e a produção
hospitalar realizada pelo Hospital Universitário.
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O projeto é executado pelo Serviço de Mensuração e Controle de Custos
com o suporte dos Hospitais Universitários da rede e tem como um de seus
objetivos específicos incrementar a cultura financeira e de custos na rede,
uma vez que permite a análise da produção alcançada em relação aos
recursos financeiros utilizados.
A última pesquisa realizada e consolidada refere-se aos exercícios de 2015
e 2016. Os dados de 2017 foram repassados, em 2018, para a
Administração Central da EBSERH, todavia, ainda não houve retorno com
os resultados.

Fonte: HU-UFMA

SOTSUC ED OÃÇARUPA

· Projeto “Microcusteio”
O HU-UFMA colabora com pesquisas realizadas por outras Instituições
como, por exemplo, o Ministério da Saúde, que desenvolve o Projeto
“Microcusteio”, no qual busca levantar os custos de determinados serviços
do Hospital. Atualmente, o projeto está em andamento e sendo aplicado no
Serviço de Hemodinâmica, na Unidade de Clínica Cirúrgica e na Unidade
de Cirurgia e Recuperação Pós Anestésica.
Fonte: HU-UFMA
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Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320-64 e Notas Explicativas:
· Estrutura institucional do Órgão
A estrutura institucional da Fundação Universidade Federal do Maranhão FUMA é composta por duas Unidades Orçamentárias(UO): 26272 Fundação Universidade Federal do Maranhão e 26394 - Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sendo ambas
vinculadas ao MEC.

SI E B Á T N O C S E Õ Ç A R T S N O M E D

·Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis da Fundação Universidade Federal do
MaranhãoFUMA são elaboradas em consonância com os dispositivos da
Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986
e da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Abrangem também as
NBCASP (Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº 1.366/2011)
(NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11); as NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC
TSP nº 01 a 10); as instruções descritas no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição; a estrutura proposta no
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria STN nº
700/2014), bem como o Manual SIAFI, que contém orientações e
procedimentos específicos por assunto.
As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as International
Public Sector Accounting Standards – IPSAS, tendo em vista que o Brasil
é um dos países signatários da convergência às normas internacionais.
As demonstrações contábeis consolidam as informações de todos os órgãos
vinculados ao MEC, tanto da administração direta (secretarias finalísticas e

institutos de educação especial) quanto da indireta (universidades,
institutos de educação profissional e tecnológica, de pesquisas e avaliação e
empresas públicas); e foram elaboradas a partir das informações constantes
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI), que o utilizam para a execução orçamentária, financeira e
patrimonial.
O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos
usuários, informações sobre a situação econômico-financeira da entidade,
quais sejam: a sua situação patrimonial, o seu desempenho e os seus fluxos
de caixa, em determinado período ou exercício financeiro. Compõem as
notas explicativas as seguintes demonstrações contábeis: I. Balanço
Patrimonial (BP); II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); III.
Balanço Orçamentário (BO); IV. Balanço Financeiro (BF); V.
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e VI. Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).
· Resumo dos Principais Critérios e Políticas Contábeis
A estrutura do orçamento público federal é estabelecida pelo Manual
Técnico de Orçamento, elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA que dispõe sobre a previsão
da receita e a fixação da despesa, no âmbito da União, compreende três
orçamentos, quais sejam: a) o orçamento fiscal; b) o orçamento da
Seguridade Social; e c) o orçamento de investimento das empresas estatais
independentes, isto é, aquelas que não dependem de recursos do orçamento
fiscal e da seguridade social para a manutenção das suas atividades.
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Todos os entes federativos elaboram seu próprio orçamento (estados,
distrito federal e municípios) e, da mesma forma, a União. Para fins de
consolidação das contas públicas, critérios econômicos, contábeis, fiscais,
orçamentários, entre outros, os recursos do ente União compreendem o
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS.
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· Consolidação das demonstrações contábeis
A União, administração centralizada do Governo Federal, adota a
metodologia de Consolidação das Demonstrações Contábeis, no momento
da escrituração contábil, por meio dos critérios de compensação e de
exclusão de itens das demonstrações que compensam ou eliminam,
respectivamente, as transações realizadas entre as entidades que compõem
o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, ente econômico
denominado União, e do qual o MEC faz parte. No Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público - PCASP, essas operações são realizadas a partir
da identificação das contas contábeis que possuem o quinto nível igual a
[2] – Intra - OFSS. As regras de compensação são aplicadas às
demonstrações: BP; BF; DVP; e DFC. Na DMPL, apesar de serem
exibidos os valores consolidados nos grupos que compõem o patrimônio
líquido, não são aplicadas regras de consolidação. Em relação à
consolidação do BF e da DFC, faz-se necessário um especial destaque em
relação aos saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa quando comparados os
saldos dessas demonstrações com os apresentados no BP. Os saldos de
Caixa e Equivalentes de Caixa do BF e da DFC são apresentados sem
consolidação, enquanto que no BP ocorre a apresentação do valor
consolidado, isto é, com a compensação entre ativos e passivos de quinto
nível 2 – Intra. Isso decorre da dificuldade de segregação dos fluxos
exibidos no BF e na DFC, em relação às operações de natureza “Intra”,

visto que a lógica de consolidação do modelo PCASP é de saldo de contas
e não de fluxos financeiros.
· Conta Única do Governo Federal
Outro aspecto relevante associado às práticas e políticas contábeis, referese à execução financeira, tanto do Órgão FUMA quanto nos demais órgãos
públicos federais. Por força do Decreto nº 93.872/1986, todas as receitas e
despesas, orçamentárias e extraorçamentárias, isto é, todos os recebimentos
e pagamentos são realizados e controlados em um caixa único, derivado do
princípio da unidade de tesouraria, denominado Conta Única, mantida no
Banco Central do Brasil e gerenciada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
· Ajustes de Exercícios Anteriores
Há que se ressaltar também a prática contábil utilizada que se denomina
Ajustes de Exercícios Anteriores. Esses ajustes compõem a linha de
Resultados Acumulados do BP (também composta pelo Resultado do
Exercício e pelos Resultados de Exercícios anteriores), que recebem
registros tanto positivos quanto diminutivos que afetam diretamente o
Patrimônio Líquido do Órgão.
Cabe destacar que as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores têm a
finalidade de registrar os efeitos da mudança de critério contábil ou da
retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser
atribuídos a fatos subsequentes.
· Recursos orçamentários x recursos financeiros
Na Contabilidade Pública, recursos orçamentários e recursos financeiros
são figuras distintas. O orçamento público é o instrumento pelo qual o
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governo estima as receitas e fixa as despesas para poder controlar as
finanças públicas e executar as ações governamentais.

competente, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade
prevista no orçamento”.

Os recursos financeiros decorrem da arrecadação das receitas (tributos)
pelos entes públicos. A estimativa das receitas e a fixação das despesas são
feitas com base no comportamento da arrecadação ocorrida em exercícios
anteriores. A previsão e a utilização de recursos públicos dependem de
autorização legislativa, isto é, de uma lei, a denominada Lei Orçamentária
Anual (LOA).

· Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial e sua relação com o
Balanço Financeiro e com as Demonstrações das Variações
Patrimoniais e de Fluxo de Caixa
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Para maior entendimento, pode-se definir execução orçamentária como
sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento ou Lei
Orçamentária Anual (LOA). Já a execução financeira, por sua vez,
representa a utilização de recursos financeiros, visando atender a realização
dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo
orçamento. A execução orçamentária está atrelada à execução financeira e
vice-versa, pois havendo orçamento e não existindo o financeiro, não
poderá ocorrer a despesa e por outro lado, pode haver recurso financeiro
que não poderá ser gasto, caso não haja disponibilidade orçamentária.
Assim, mesmo estando a despesa fixada no orçamento, a sua execução está
condicionada à arrecadação das receitas no decorrer do exercício
financeiro. Havendo frustração na arrecadação das receitas, o governo
precisa conter a execução orçamentária, ou seja, reduzir a emissão de
empenhos (créditos orçamentários). A “despesa pública é a aplicação (em
dinheiro) de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública
ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado. É o
compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados pelo Poder

i. Créditos a Curto Prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados,
principalmente, com: (i) Créditos não tributários; (ii) dívida ativa; (iii)
transferências concedidas; (iv) empréstimos e financiamentos concedidos;
(v) adiantamentos; e (vi) valores a compensar. Os valores são mensurados
e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e
juros. O ajuste para perdas, calculado com base na análise dos riscos de
realização dos créditos a receber ainda não foram iniciados.
Houve uma redução de 198% em comparação ao exercício de 2017.
Basicamente, essa redução foi decorrente de baixa de adiantamento de
férias e 13º salário, sendo que foi realizado, em outubro, um ajuste contábil
para acerto de saldo para que o mesmo permaneça "zerado" conforme já
consta no Balanço Patrimonial do mês de outubro.
ii. Estoques
Compreendem as mercadorias para revenda,os produtos acabados e os em
elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses
bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O
método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo
médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do
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estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao
valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de
mercado.
Teve um acréscimo de pouco mais de R$ 400.000,00 no valor dessa conta,
fato esse decorrente de pouca aquisição de materiais até o 3º trimestre de
2018. Interessante ressaltar que parte desse estoque não está sendo baixado
como despesa haja vista o não envio, por parte do setor de Almoxarifado,
da relação de movimentação de almoxarifado - RMA, à medida em que os
departamentos solicitam os materiais de consumo (expediente) para aquele
setor.

SI E B Á T N O C S E Õ Ç A R T S N O M E D

iii. Créditos a Longo Prazo
Compreendem os direitos a receber a longo prazo relacionados,
principalmente, com: (i) Créditos não tributários; (ii) transferências
concedidas; e (iii) empréstimos e financiamentos concedidos. Os valores
são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações
monetárias e juros. O ajuste para perdas, calculado com base na análise dos
riscos de realização dos créditos a receber,devem ser contabilizados.
Existe um valor irrisório lançado indevidamente no setor de liquidação.
Esse valor, na verdade, compreende um direito a receber a curto prazo e
será objeto de ajuste posteriormente.
iv. Investimento
São compostos por participações permanentes avaliadas pelo Método da
Equivalência Patrimonial - MEP na entidade controladora (União) e pelo
Método do Custo. As participações permanentes representam os

investimentos realizados pela União em empresas, consórcios públicos e
fundos. Quando há influência significativa, são mensurados e avaliados
pelo MEP. Quando não há influência significativa, são mensurados e
avaliados pelo método de custo, sendo reconhecidas as perdas prováveis
apuradas em avaliações periódicas. No âmbito do desse Órgão, não há essa
categoria de investimentos. Analogamente aos direitos a receber a longo
prazo, consta um pequeno valor na conta de investimento permanente no
qual será reajustado oportunamente. Esse valor foi apropriado
indevidamente no ato da apropriação de despesa pelo setor de liquidação.
v. Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido
inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção.
Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização
ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao
valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são
incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a
vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros.
Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente
como variações patrimoniais diminutivas do período.
vi. Bens Móveis
Os Bens Móveis do Órgão em 31/12//2018 totalizavam um pouco mais R$
180 milhões, incluindo o valor da depreciação acumulada, e estão
distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado a seguir.
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Alcântara, de vários bens decorrentes de Emenda Parlamentar adquiridas
por essa unidade orçamentária, para implantação do curso de Engenharia
Aeroespacial dessa Universidade, conforme Termo de Execução
Descentralizada ITA/UFMA nº 6778.
Os Bens Móveis em Andamento não sofreram alteração de valor e são
decorrentes de equipamentos importados, os quais ainda não foram
reclassificados para a conta contábil específica considerando que o Setor de
Patrimônio ainda não enviou a especificação dos equipamentos para o
Setor Contábil.
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Houve um substancial aumento na conta de veículos (109,06%), isso se
deve a uma doação de uma embarcação sob o nome de "Ciências do Mar
II". Esta embarcação foi doada pela Universidade federal do Rio Grande FURG.
Fonte: PROAF

O item Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, já
considerando o valor depreciado, representa 63% dos Bens Móveis da
Entidade. Cabe destacar que nesse item está incluso a conta Equipamentos/Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e
Hospitalares, e é decorrente de aquisições realizadas pelo Hospital
Universitário. Este volume expressivo se justifica pelo fato de a FUMA
manter em sua estrutura além do Hospital Universitário, os cursos de
Medicina, Farmácia e Odontologia, entre outros ligados à área de saúde.
A variação positiva de 25,87 % ocorrida em Bens de Informática, explicase principalmente pela transferência, pelo Grupamento de Apoio de

A Depreciação/Amortização dos Bens Móveis é realizada mensalmente no
Hospital Universitário, considerando que aquela unidade gestora possui um
sistema de controle padrão para tal finalidade. Já a Universidade Federal do
Maranhão, apenas em meados de 2017 passou a utilizar um Sistema de
Controle Patrimonial, passando a partir desta data a realizar as respectivas
depreciações e envio da memória de cálculo para o Setor Contábil para fins
de lançamento no SIAFI.
vii. Bens Imóveis
Os Bens Imóveis do Órgão FUMA em 31/12//2018 totalizavam mais de R$
612 milhões - já levando em consideração a depreciação acumulada - e
estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado a seguir.
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Essas e outras situações que vêm provocando divergências entre os
sistemas SPIUnet e SIAFI, bem como as providências de regularizações
requeridas pela SPU/MP, foram divulgadas de maneira detalhada para
todos os órgãos/entidades vinculados ao MEC, por meio do comunica
SIAFI 2017/0857144 (UG 150003) em 07/07/2017. Deste modo, após a
realização das devidas regularizações de saldos, será possível apresentar
Informação Patrimonial consistente até o final do exercício de 2019.
Fonte: PROAF
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Em síntese, os Bens de Uso Especial mais relevantes na composição do
patrimônio imobiliário são constituídos de Imóveis
Residenciais/Comerciais, Terrenos/Glebas, Imóveis de Uso Educacional,
Edifícios, Hospitais entre outros. Os Imóveis de Uso Educacional
totalizavam em 31/12/2018 o montante de quase R$ 398 milhões e
correspondem a 65% de todos os Bens de Imóveis do Órgão. Dentre as
variações de maior representatividade, merecem destaque a Depreciação
que, como havia falado acima, só veio a ser contabilizada nessa
universidade a partir de julho de 2017; e a liquidação de despesa referente à
execução de obras.
Cabe informar que a Secretaria de Património da União do Ministério do
Planejamento solicitou por meio do Ofício SPU-MP nº. 48.278/2017 a
regularização de inconsistências de saldos de Bens Imóveis de Uso Especial.
Existem Imóveis deste Órgão que estão contabilizados em contas
inadequadas e com valores desatualizados por falta de reavaliação dos bens.

O aumento positivo no valor R$ 572.677,45 apresentado na conta de Bens
de Uso Especial é decorrente de lançamentos realizados pelo Setor de
Patrimônio no Sistema de Patrimônio União (SPIUNET) em imóveis de
uso educacional.
As Obras em Andamento no valor de mais R$ 220 milhões referem-se aos
bens imóveis em fase de construção ou já construídos, mas ainda pendentes
de registro ou de Termo de Conclusão da Obra.
Cabe informar que o cálculo de Depreciação Acumulada de Bens Imóveis é
de responsabilidade do Setor de Patrimônio e essa conta foi a que obteve
um maior percentual de aumento nesse subgrupo e que, após a apuração do
respectivo valor, será repassado para o Setor de Contabilidade para
confirmação do lançamento contábil. O valor da Depreciação Acumulada
de bens imóveis cadastrados no SPIUNET no valor de mais de milhões foi
realizado pela Coordenação Geral de Contabilidade conforme dados
repassados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).
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viii. Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à
manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são
mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção,
deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando
tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do
valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor
recuperável (impairment).
O Órgão possui ativos intangíveis com vida útil indefinida, que não são
amortizados, mas que está providenciando o cumprimento dos requisitos
necessários para realização de testes em relação a perdas por redução ao
valor recuperável.
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O Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP)
definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares,
marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e
eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão o
prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a
obrigatoriedade dos registros a partir de 01/01/2019.
Ainda há muita dificuldade no gerenciamento desses ativos, bem como em
efetuar testes de impairment, por não haver sistemas de controle adequado
para que possa efetivamente cumprir com todas as premissas previstas no
PIPCP.
Na tabela ao lado, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para
os exercícios de 2017 até setembro de 2018.

Fonte: PROAF

No intangível, destaca-se o item Softwares com Vida Útil Definida, que
representa quase 92% do grupo no final de 2018. Do total de softwares
com vida útil definida, 100% está alocado na Universidade Federal do
Maranhão. Grande parte desse intangível está representada por software de
banco de dados e sistema de desenvolvimento de sites e portais. O Hospital
Universitário não possui intangível. Destaca-se, nesse período, um valor de
R$ 47.900,00 no Software com Vida Útil Indefinida, que até o exercício de
2017 não apresentava nenhum software dessa categoria.
ix. Passivos Circulantes e Não Circulantes
As obrigações do MEC são evidenciadas por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações
contábeis. Com exceção do resultado diferido (presente somente no passivo
não circulante), os passivos circulante e não circulante apresentam a
seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais;
(ii) empréstimos e financiamentos; (iii) fornecedores e contas a pagar; (iv)
obrigações fiscais; (v) obrigações de repartições a outros entes; (vi)
provisões; e (vii) demais obrigações.
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x. Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e assistenciais a curto prazo
Todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto
prazo são referentes à provisão de férias e décimo terceiro salários de
pagamento da folha de pessoal, e foram todas baixadas pelo período de
competência até o encerramento do exercício. Destaca-se que Provisões são
obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se
esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar
benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou
valor incerto.
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As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos
no futuro é provável, e é possível a estimação confiável do seu valor. São
atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável
de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas
áreas responsáveis.
xi. Fornecedores e Credores Nacionais
Em 31/12/2018, o Órgão apresentou um saldo de mais de R$ 8 milhões,
relacionado a Fornecedores e Contas a Pagar, representando quase o dobro
em comparação com o mesmo período anterior, sendo que o total desse
valor refere-se à Obrigações a Curto Prazo. Verifica-se que todo o valor com
Fornecedores e Contas a Pagar refere-se aos Fornecedores Nacionais com
exigibilidades a curto prazo, que representam 100% do total a ser pago.
As Tabelas ao lado, apresentam a evolução da composição de Fornecedores
e Contas a Pagar, segregando essas obrigações entre a Universidade Federal
do Maranhão e o Hospital Universitário.

Fonte: PROAF

Fonte: PROAF

Percebe-se que do total da dívida do Órgão, até 2018, mais de 98% é
referente a obrigação de pagamento da Universidade Federal do Maranhão.
No exercício de 2017, a dívida do Hospital Universitário representava
apenas 12% (R$ 555.421,75) do total do passivo do Órgão, sendo que até
dezembro de 2018 esse percentual caiu para menos de 2%. Essa redução é
decorrente de pagamento de fornecedores que ficaram inscritos em restos a
pagar de exercícios anteriores. Dentre os fornecedores de maior
representatividade desse passivo, estão a Fundação Josué Montello (R$
3.704.350,00) e a CEMAR (R$ 1.370.440,42).
xii. Obrigações Contratuais
No final de 2018, a instituição apresentou um saldo de mais R$ 130
milhões relacionado a obrigações contratuais, referente às parcelas de
Contratos em Execução as quais serão executadas futuramente. Na tabela a
seguir, estão segregadas essas obrigações, de acordo com a natureza dos
respectivos contratos.
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A maioria das obrigações contratuais está relacionada a Contratos de
Serviços que representam 95% do total das obrigações assumidas por este
Órgão.

Fonte: PROAF

Na tabela apresentada a seguir, estão relacionados os 06 (seis) contratados
com os valores mais significativos e o saldo a executar até o final de 2018.

A baixa de valor de maior representatividade foi a referente às Empresas
Fundação Josué Montello e Fundação Sousândrade. Essa diferença de mais
de R$ 145 milhões corresponde à execução de valores contratados em
diversos exercícios financeiros, a qual não foi realizada na competência
própria da respectiva apropriação. Sendo assim, trata-se de um ajuste
contábil de correção e não a correspondente execução desse valor nesse
ano de 2018.
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xiii. Referências com o Balanço Financeiro e com as Demonstrações
das Variações Patrimoniais e de Fluxo de Caixa
O Saldo Patrimonial do final de 2018 no valor de R$ 757.915.719,16
(Ativo Real Líquido) corresponde à diferença entre o Ativo Real(Ativo
Financeiro + Ativo Permanente) e o Passivo Real(Passivo Financeiro +
Passivo Permanente).
Nota-se que a conta "Caixa e Equivalentes de Caixa" tem o saldo vinculado
ao resultado do Balanço Financeiro, que consta um valor de R$
61.255.459,69 no "Saldo para o Exercício Seguinte" na aba Dispêndios do
citado Balanço.
Adicionalmente, a conta Resultado do Exercício no Balanço Patrimonial
tem origem da Demonstração das Variações Patrimoniais, que obteve um
Resultado Patrimonial de R$ 11.123.210,61. Esse superávit da
Demonstração das Variações Patrimoniais está relacionado com a diferença
das variações patrimoniais aumentativas(Receitas Patrimoniais) e das
variações patrimoniais diminutivas(Despesas Patrimoniais).

Fonte: PROAF
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A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciou as movimentações
ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das
operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma desses três
fluxos correspondem a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de
Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do
exercício anterior, sendo que esse saldo compõe o saldo de caixa no Balanço
Patrimonial que nesse exercício correspondeu a R$ 61.255.459,69.
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· Notas Explicativas ao Balanço Orçamentário e sua relação com o
Balanço Financeiro e a Demonstração das Variações Patrimoniais
O Balanço Orçamentário é uma das demonstrações contábeis que deve ser
elaborada pelos órgãos públicos ao final de cada exercício financeiro e
estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a
execução orçamentária.
Pode-se dizer que essa demonstração é de grande importância para o
usuário, pois várias informações a respeito do planejamento e execução das
receitas e despesas orçamentárias, origem e aplicação de empréstimos,
utilização de recursos advindos de anos anteriores, restos a pagar inscritos
no exercício e execução dos anos pretéritos, capitalização ou
descapitalização dos recursos são advindas da análise do Balanço
Orçamentário.
i. Receitas
No âmbito do orçamento, não há preocupação de se caracterizar como
receita aquele fato que gera reflexo positivo no patrimônio líquido, mas sim
todos os recursos auferidos pelo órgão para custear obrigações. A receita
evidenciará a arrecadação ocorrida que não se refira a nenhum tipo de
entrada compensatória.

Logo, a receita sob o enfoque orçamentário será registrada como ocorrida no
momento de sua arrecadação. As entradas de recursos financeiros no órgão
que não deverão ter o reconhecimento orçamentário são as entradas
compensatórias, como cauções, retenções em folha de pagamento, etc, e têm
a característica de não constituírem fonte de recurso para financiar ações
orçamentárias. Destacaremos nos parágrafos seguinte os principais fatos
referentes à realização das receitas orçamentárias no período referenciado no
Balanço Orçamentário.
Até o final de 2018, as receitas realizadas atingiram o montante de
R$8.756.107,69, enquanto que as despesas empenhadas perfizeram o total de
R$ 883.923.472,28 ,gerando um resultado orçamentário deficitário de R$
875.167.364,59.
Essa disparidade pode ser justificada porque a coluna da Previsão
Atualizada, assim como a das Receitas Realizadas contêm os valores
correspondentes às receitas próprias arrecadadas pelos órgãos, não se
computando os créditos orçamentários recebidos correspondentes às
despesas fixadas (Dotação Atualizada); e a de que os créditos orçamentários
não são mais demonstrados no BO, face à metodologia de elaboração do BO
por “ente” e não por “órgão/UG”.
Para compreender essa situação, deve-se reportar ao Balanço Financeiro e
identificar que os recursos financeiros (Transferências Financeiras Recebidas
- dependentes da execução orçamentária), registradas do lado dos Ingressos
correspondem aos créditos orçamentários recebidos. Portanto, o total das
disponibilidades financeiras R$ 1.013.249.923,60 (Receitas Arrecadadas e
Transferências Financeiras Recebidas - dependentes do orçamento), são
suficientes para atender às despesas pagas até o final de 2018.
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Comparando-se as receitas atualizadas de 2018 com o mesmo período de
2017, verifica-se que as receitas correntes tiveram uma baixa na previsão de
sua arrecadação para 2018. São da categoria econômica “Receitas
Correntes” as que se destinam os recursos para pagamento de pessoal,
encargos sociais e as despesas de custeio que financiam as atividades de
manutenção administrativa, denominada de Outras Despesas Correntes.
Verifica-se que as arrecadações, em termos monetários, tiveram toda
concentração nas Receitas Correntes, uma vez que não houve arrecadação
de Receita de Capital.
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Em termos percentuais, a maior arrecadação refere-se à receita de serviços
com 73,41% do valor total de receitas arrecadadas até o final de 2018.
Entretanto, a de menor percentual refere-se a receita de transferência
corrente com 1,26% do total.
A receita de Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado refere-se à
receita de aluguel de cantina, restaurante universitário, loja, sala para
eventos e auditório; a de Valores Mobiliários refere-se ao rendimento de
poupança do órgão; a de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
refere-se à venda de livros e periódicos, 2ª via de carteira de restaurante,
estudantil e da biblioteca, e diploma de expedido pela universidade; a de
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais refere-se a multas aplicadas
a fornecedores; e a de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos refere-se
a devolução de salários e ressarcimento de salários de pessoal cedido.
Levando em consideração o percentual de receita por categoria econômica
arrecadada em relação à previsão atualizada, temos que a maior arrecadação

foi da receita de “transferências correntes” cujo percentual foi de 195,20%,
ou seja, uma arrecadação de quase o dobro maior que o valor previsto para
serem arrecada durante o ano. Há de se observar que essas receitas são
derivadas basicamente de transferências de outras unidades orçamentárias
através de rapasse financeiro.
As outras categorias de receita ficaram em percentual na faixa de mais de
100% do valor total previsto, sendo que a "receitas de serviços" é a que tem a
menor percentual de realização com 104,72% do total da previsão.
ii. Despesas
A despesa pública corresponde ao compromisso de gasto dos recursos
públicos, autorizados pelo Poder Legislativo, com o fim de atender a uma
necessidade da coletividade, prevista/fixada no orçamento.
No âmbito do orçamento, não há preocupação de se caracterizar como
despesa aquele fato no qual gera reflexo negativo no patrimônio líquido, mas
sim todo comprometimento de dotação para custear suas obrigações. Além
disso, todas as saídas compensatórias de recursos financeiros, tais como
cauções, retenções em folha de pagamento, etc., não deverão ter
reconhecimento orçamentário com despesas.
No Balanço Orçamentário está demonstrado a dotação atualizada e as
respectivas despesas empenhadas (executadas), por grupo de despesa,
conforme classificação orçamentária. Os grupos de Pessoal, Encargos Sociais
e Outras Despesas Correntes referem-se à categoria econômica Despesas
Correntes; enquanto que os grupos de Investimentos, Inversões Financeiras e
Amortização da Dívida referem-se à categoria Despesas de Capital.
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A Dotação Atualizada demonstra a dotação inicial somada aos créditos
adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às
atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA,
deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem
eventos que ocasionam a atualização da despesa, apresentará os mesmos
valores da Dotação inicial. Adicionalmente, a coluna Despesas Empenhadas
demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das
despesas em liquidação, liquidadas e pagas. Considera-se despesa
orçamentária executada a despesa empenhada.
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Em referência à categoria econômica, considera-se Despesa Corrente as
despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de
um bem de capital; e Despesa de Capital, as que contribuem, diretamente,
para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Pelos dados desse demonstrativo, o grupo de Pessoal e Encargos Sociais das
despesas correntes teve um aumento do ano de 2017 para o ano de 2018,
apresentando um acréscimo (2,39%). Esse fato está relacionado ao aumento
de pagamento de sentenças judiciais, tanto de ativo e inativos, para o ano de
2018. Adicionalmente, mas em proporção menor, está o pagamento de
exercícios anteriores, que no ano de 2017 foi menor em relação ao exercício
atual. Já analisando o total das despesas nesse ano, percebe-se que 103,33 %
já foram empenhadas até o final de 2018. Esse percentual a maior do que
100%, está relacionado ao valor das descentralizações de créditos recebidas
de outras unidades unidade orçamentários através dos Termos de Execuções
Descentralizadas.
Ainda sobre a análise das despesas, 80,81% do total da dotação atualizada

está relacionado ao “pagamento de pessoal”, sendo que em segundo lugar
com um percentual de 18,56% permanece as “outras despesas correntes”, e
por último encontra-se os “investimentos” com um percentual menor que
um.
Já em relação ao percentual de cada grupo de natureza de despesa executada,
mantendo a mesma ordem do parágrafo supra, temos a despesa com
“pagamento de pessoal” com 98,42% de despesa executada. Em seguida,
encontra-se as “outras despesas correntes” com 130,05%, e por fim, a
despesa com “investimento” com um percentual de 141,92% executada.
Nota-se que a realização de despesas do grupo "outras despesas correntes" e
"investimentos" já ultrapassaram o valor orçado para este exercício. Esse
fato é explicado, como havia falado anteriormente, pelo fato de existir
orçamento descentralizado(destaque) de outros Órgãos cuja execução de
despesas foi realizada por nossa Unidade Gestora.
Em relação à composição do grupo de Outras Despesas Correntes (exceto
gasto com folha de pagamento) com os elementos de despesa mais
recorrentes, e o grupo Investimentos, verifica-se que o maior volume de
gastos de despesas correntes (despesas empenhadas) se concentra nos dois
últimos elementos de despesa, Locação de Mão-de-Obra e Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica, respectivamente.
iii. Restos a Pagar
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os Restos a Pagar correspondem às
despesas empenhadas, mas que não foram pagas até 31 de dezembro do
exercício financeiro correspondente, por não ter havido a entrega, em tempo
hábil, dos produtos adquiridos ou da prestação integral dos serviços.
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No encerramento de cada exercício financeiro, essas despesas devem ser
registradas contabilmente como obrigações a pagar do exercício seguinte
(“resíduos passivos”); e serão financiadas à conta de recursos arrecadados
durante o exercício financeiro em que ocorreu a emissão do empenho.

demanda de recursos orçamentários/financeiros em função das políticas
educacionais implementadas pelo Governo Federal, conjugado com as
excepcionalidades legais relativas à vigência destas despesas, e também, pelo
baixo recebimento de transferência de recurso financeiro (Subrepasse).

Portanto, Restos a Pagar, referem-se a dívidas resultantes de compromissos
gerados em exercícios financeiros anteriores àquele em que deveria ocorrer
o pagamento.

De acordo com o artigo 68, § 3º, II, do Decreto 93.872/86, permanecem
válidas, após 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição,
os RPNP que se refiram às despesas do PAC, do Ministério da Saúde, e do
Ministério da Educação financiadas com recursos destinados à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
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Conforme disposto no artigo 67 do Decreto nº 93.872/1986, os RPNP
referem-se às despesas que, embora empenhadas, não foram liquidadas
(executadas) até 31 de dezembro; enquanto que os Restos a Pagar
Processados, dizem respeito às despesas que foram empenhadas e liquidadas
até esta data, porém, pendentes de pagamento.
Em análise à execução de Restos a Pagar Processados, o maior percentual de
contribuição em relação ao Grupo de Natureza de despesa destaca-se o de
Investimentos com 13,35%, ficando em segundo o Grupo Pessoal e
Encargos Sociais com 6,92%. Já a Categoria Econômica Corrente tem um
percentual de 13,56%. Da mesma forma, o maior percentual de contribuição
em relação ao Restos Pagar Não processados, o Grupo Investimentos perfez
um percentual de 61,07% enquanto que o Grupo outras Despesas Correntes
ficou em segundo com 8,61%, ficando por último o Grupo de Pessoal e
Encargos Sociais com menos de 1%, conforme pode-se observar através do
Balanço Orçamentário.
O volume de recursos relativos às despesas inscritas em RPNP, no âmbito
da FUMA, pode ser justificado, entre outros fatores, pelo contingente de

O total de RPNP inscritos no encerramento do exercício de 2017 e
reinscritos, relativos a exercícios anteriores, na FUMA, refere-se a valores
excetuados pelo artigo 68, inciso II, do Decreto nº 93.872/1986.
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Fonte: PROAF
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Fonte: PROAF

pág.210

Demonstrações Contábeis - Balanço Patrimonial

SI E B Á T N O C S E Õ Ç A R T S N O M E D
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Fonte: PROAF

pág.215

Demonstrações Contábeis - Fluxos de Caixa

SI E B Á T N O C S E Õ Ç A R T S N O M E D
Fonte: PROAF

pág.216

Demonstrações Contábeis - Fluxos de Caixa

SI E B Á T N O C S E Õ Ç A R T S N O M E D
Fonte: PROAF

pág.217

Demonstrações Contábeis - Fluxos de Caixa

Fonte: PROAF
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Declarações de Integridade
Declaração de integridade e completude das
informações sobre contratos e convênios nos sistemas
estruturantes da Administração Pública Federal:

Declaração de Integridade dos Registros das
Informações no Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento:

Declaração do Contador sobre a Fidedignidade dos
Registros Contábeis no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI:

SEÕÇARALCED
Fonte: PROAF

Fonte: PROAF

Fonte: PROAF
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Declaração de Integridade e Completude dos Registros no Sistema de
Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões:

Declaração de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 Quanto à
Entrega das Declarações de Bens e Rendas:

SEÕÇARALCED
Fonte: PRH

Fonte: PRH
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Informações Contratuais com as Fundações de Apoio - UFMA
· Contratos:

SOTARTNOC
Fonte: PROAF
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Informações Contratuais com as Fundações de Apoio - UFMA
· Contratos:

SOTARTNOC
Fonte: PROAF
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Informações Contratuais com as Fundações de Apoio - UFMA
· Convênios:

Fonte: PROAF

SOTARTNOC
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Informações Contratuais com as Fundações de Apoio - HU-UFMA
· Quadro - Relação dos projetos desenvolvidos com a contratação de fundações de apoio – Fundação Josué Montello

SOTARTNOC

Rol de Responsáveis - UFMA

Rol de Responsáveis - UFMA

Rol de Responsáveis - UFMA

Rol de Responsáveis - HU-UFMA

Parecer da Unidade de Auditoria Interna

Parecer do Conselho Superior
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