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 1 - INTRODUÇÃO 
 

 

O Relatório de Gestão 2002 foi elaborado tomando por referência a Instrução 

Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2000, da Secretária Federal de Controle Interno, a 

qual estabelece normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas 

dos gestores de recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Federal. Também foram 

consideradas as determinações contidas na Decisão n° 408/2002 - TCU, de 24 de abril de 

2002, do Tribunal de Contas da União. 

 

 Visando estabelecer a perfeita correlação entre a Instrução Normativa, a Decisão do 

TCU e o Relatório de Gestão 2002, nos títulos deste Relatório encontram-se mencionados 

os incisos do Art. 19 da Instrução Normativa nº 2 e da Decisão do TCU aos quais se 

referem. 

  

1.1 OBJETIVO 

 

O Relatório tem como objetivo focalizar essencialmente os programas de governo e 

programas internos da FURG, as metas físicas e orçamentárias programadas e executadas, 

bem como estabelecer uma avaliação da gestão, fazendo uso dos  indicadores disponíveis e 

identificando os mais relevantes insumos utilizados no desenvolvimento das atividades 

Institucionais.  

 

1.2 FINALIDADES ESSENCIAIS DA FURG 

 

Segundo o seu Estatuto, aprovado em 21/12/1998, a Fundação Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, com sede e foro no Município do Rio Grande – RS, é uma 

entidade educacional de natureza fundacional pública, integrante da Administração Federal 

Indireta, destinada à promoção do ensino superior e médio de educação profissional, da 

pesquisa e da extensão, dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, que tem as seguintes finalidades: 

 

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 
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b) Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à inserção em setores 

profissionais e à participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

na sua formação contínua; 

c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver 

o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 

d) Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 

e) Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

 

f) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 

 

g) Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.   

 

 

1.3 MISSÃO 
 

 

A Fundação Universidade Federal do Rio Grande tem por missão promover a 

educação plena, enfatizando uma formação geral que contemple a técnica e as 

humanidades, que seja capaz de despertar a criatividade e o espírito crítico, fomentando as 

ciências, as artes e as letras e propiciando os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento humano e para a vida em sociedade. A Instituição tem como campo 

principal de atuação o Ecossistema Costeiro e busca produzir, organizar e disseminar o 

conhecimento sobre este ambiente, através do ensino, da pesquisa e da extensão. A FURG 

deve servir com elevada qualidade, orientada por princípios éticos e democráticos, de 

modo que o resultado de sua ação educativa tenha impacto na comunidade e contribua para 

a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e para o desenvolvimento regional. 
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2. ORÇAMENTO GERAL, PROGRAMAS DE GOVERNO E 

PROGRAMAS DE TRABALHO 
 

(Inciso I, art.19, IN N 2 de 20/12/2000)     

 

Órgão: Ministério da Educação. 

Código: 26000. 

Unidade : Fundação Universidade Federal do Rio Grande- FURG. 

Código: 26273. 

 
 

2.1 ORÇAMENTO GERAL DA FURG. 

 

O Orçamento geral da FURG para 2002 é explicitado nas tabelas 1 e 2 

  

Tabela 1 - Orçamento geral da FURG exercício 2002 

Tipo de Despesa Tesouro (R$) Outras Fontes (R$) Totais (R$) (%) 

Pessoal 66.670.446,00 -x- 66.670.446,00 84,23 

Outras Desp. Correntes 7.509.557,00 2.844.353,00 10.353.910,00 13,08 

Capital 39.000,00 2.090.000,00 2.129.000,00 2,69 

Totais 74.219.003,00 4.934.353,00 79.153.356,00 100,00 

(%) 93,77 6,23 100,00  
 

 

Tabela 2 - Detalhamento do Orçamento geral da FURG exercício 2002 

Tipo de Despesa Tesouro Outras Fontes Totais 

PESSOAL 66.670.446,00  66.670.446,00 

Ativo 55.115.571,00  55.115.571,00 

Inativo 10.192.259,00  10.192.259,00 

Pensionista 1.220.906,00  1.220.906,00 

Cumprimento Sentenças Judiciais Precatórios 141.710,00  141.710,00 

 

TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 
 

7.548.557,00 

 

4.934.353,00 

 

12.482.910,00 

BENEFÍCIOS 2.301.512,00  2.301.512,00 

Assistência  Pré-Escolar  274.362,00  274.362,00 

Auxílio Transporte 683.085,00  683.085,00 

Auxílio Alimentação 1.344.065,00  1.344.065,00 
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Tipo de Despesa Tesouro Outras Fontes Totais 

OUTRAS ATIVIDADES 5.247.045,00 4.934.353,00 10.181.398,00 

Funcionamento do ensino profissional 270.090,00  270.090,00 

Ampliação Acervo Bibliográfico 12.000,00 50.000,00 62.000,00 

Moderniz. e rec. da infra-estrutura física  20.000,00 2.040.000,00 2.060.000,00 

Assistência Educando Ensino Graduação 193.160,00 100.000,00 293.160,00 

Manutenção Acervo Bibliográfico 15.000,00  15.000,00 

Funcionamento Cursos Graduação  4.689.795,00 2.684.353,00 7.374.148,00 

Contribuição Ass. Univ. de língua portuguesa  10.000,00 10.000,00 

Contribuição Ass. Univ. grupo de Montevidéu  10.000,00 10.000,00 

Contribuição Ass. Univ. Libero amer. posgrado  10.000,00 10.000,00 

Contrib. Organiz. Univ. Interamericana  10.000,00 10.000,00 

Contrib. Ass. Univ. América Latina e Caribe  10.000,00 10.000,00 

Contrib. Ass. Univ. do Mercosul  10.000,00 10.000,00 

Funcionamento dos Cursos Pós-Graduação 12.000,00  12.000,00 

Serv. Sociais à Comunidade por Extensão 20.000,00  20.000,00 

Capacitação. Servidores Públicos 15.000,00  15.000,00 

TOTAL GERAL 74.219.003,00 4.934.353,00 79.153.356,00 

 

 

2.2 PROGRAMAS DE GOVERNO PREVISTOS 

 

Os programas de governo são apresentados nas tabelas 3, 4, 5 e 6 e contém os 

valores correspondentes à lei orçamentária aprovada para o exercício de 2002. As tabelas 

apresentam as seguintes informações: 

 

 nomes dos programas; 

 produtos estabelecidos e respectivas unidades de cada programa; 

 as metas físicas e orçamentárias para cada programa; 

 as fontes de recursos orçamentários; 

 as alocações de recursos orçamentários (pessoal e encargos sociais, outras despesas 

correntes, e capital). 
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Tabela 3 – Despesas e metas previstas de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Programas Produto Unid. Meta Recursos do 
Tesouro R$) 

Rec. Outras 
Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 55.115.571,00  

Func. de Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 6.787 55.115.571,00  

 

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIAIS 141.710,00  

Cumpr. sentença judic.  precatória   - x - 141.710,00  

 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 11.413.165,00  

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 525 11.413.165,00  

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.670.446,00  

 

 

Tabela 4 – Despesas e metas previstas de OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 

Programas Produto Unid. Meta Recursos do 
Tesouro R$) 

Rec. Outras 
Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 4.937.955,00 2.784.353,00 

Moderniz. recuper. Infra-estrutura Área modernizada M2 3.774 20.000,00  

Ass. ao Educando de Graduação Aluno assistido Unid. 350 193.160,00 100.000,00 

Manutenção Acervo Bibliográfico Volume mantido Milh. 84 15.000,00  

Func. Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 6.787 4.689.795,00 2.684.353,00 

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 56.178 20.000,00  

 

DESENVOLVIMETO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.000,00  

Func. dos cursos de Pós Grad. Aluno matriculado Unid. 556 12.000,00  

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 243.090,00  

Func. da Educação Profissional Aluno matriculado Unid. 1.300 243.090,00  

 

GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

 60.000,00 

Contribuições 

AULP/AUGM/AUIP/OUI/ 

AUALCPI/ARCAM  

   

- x - 

  

60.000,00 
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Programas Produto Unid. Meta Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.316.512,00  

Capac. de serv. públicos federais Servidor capacitado Unid. 150 15.000,00  

Auxilio alimentação servidores Servidor beneficiado Unid. 1.401 1.344.065,00  

Auxilio transporte servidores Servidor beneficiado Unid. 639 683.085,00  

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 348 274.362,00  

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.509.557,00 2.844.353,00 

 

 

 

Tabela 5 – Despesas e metas previstas de CAPITAL 

Programas Produto Unid. Meta Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 12.000,00 2.090.000,00 

Ampliação acervo bibliográfico Volume adquirido Unid.   300 12.000,00 50.000,00 

Modernização rec. Infra-estrutua Área Modernizada M2 3.774  2.040.000,00 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 27.000,00  

Func. da Educ. Profissional Aluno matriculado Unid. 1.300 27.000,00  

TOTAL DE CAPITAL 39.000,00 2.090.000,00 

 

 

Tabela 6 – Resumo dos programas de governo previstos 

Programas Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 
Total 

 

Desenvolvimento ao Ensino de Graduação 

 

60.065.526,00 

 

4.874.353,00 

 

64.939.909,00 

 

Desenvolvimento do Ens. de Pós-Graduação 

 

12.000,00 

  

12.000,00 

 

Desenvolvimento da Educação Profissional 

 

270.090,00 

  

270.090,00 

 

Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

 

11.413.165,00 

  

11.413.165,00 

 

Gestão  Participação em Organismos Internacionais 

 

 

 

60.000,00 

 

60.000,00 

 

Valorização do Servidor Público 

 

2.316.512,00 

  

2.316.512,00 

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 

Judiciais 

 

141.710,00 

  

141.710,00 

 

TOTAL 

 

74.219.003,00 

 

4.934.353,00 

 

79.153.356,00 
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2.3 PROGRAMAS DE GOVERNO  EXECUTADOS 

 

Os programas de governo executados na FURG, no exercício de 2002, são 

apresentados nas tabelas 7, 8 e 9.  

 

Tabela 7 – Despesas e metas executadas de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 

Programas Produto Unid. Meta 

Exec. 

Recursos do 
Tesouro R$) 

Rec. Outras 
Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 70.649.325,02  

Func. de Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 5.694 70.649.325,02  

 

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIAIS 141.710,00  

Cumpr. sentença judic.  precatória   - x - 141.710,00  

 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 23.269.355,01  

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 581 23.269.355,01  

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.060.390,03  

 

 

Tabela 8 – Despesas e metas executadas de OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Programas Produto Unid. Meta 

Exec. 

Recursos do 
Tesouro R$) 

Rec. Outras 
Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 5.144.809,29 1.226.717,80 

Moderniz. rec. Infra-estrutura Área modernizada M2 1.300 20.000,00  

Ass. ao Educando de Graduação Aluno assistido Unid. 329 193.160,00 29.550,64 

Manutenção Acervo Bibliográfico Volume mantido Milh. 100 15.000,00  

Func. Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 5.694 4.896.649,29 1.197.167,16 

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 54.000 20.000,00  

 

DESENVOLVIMETO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.000,00  

Func. dos cursos de Pós Grad. Aluno matriculado Unid. 567 12.000,00  

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 242.995,36  

Func. da Educação Profissional Aluno matriculado Unid. 1.245 242.995,36  
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Programas Produto Unid. Meta 

Exec. 

Recursos do 

Tesouro R$) 

Rec. Outras 

Fontes R$) 

GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS 

  

Contribuições 

AULP/AUGM/AAUIP/OUI/AUA

LCPI/ARCAM  

   

- x - 

 

0,00 

 

 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.997.694,66  

Capac. de serv. públicos federais Servidor capacitado Unid. 153 15.000,00  

Auxilio alimentação aos serv. Servidor beneficiado Unid. 1.506 1.397.595,45  

Auxilio transporte aos serv. Servidor beneficiado Unid.  509 349.591,30  

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 272 235.507,91  

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.397.499,31 1.226.717,80 

 

 

 

Tabela 9 – Despesas e metas executadas de CAPITAL. 

Programas Produto Unid. Meta 

Exec. 

Recursos do 

Tesouro R$) 

Rec. Outras 

Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 11.580,00 1.004.235,17 

Ampl. acervo bibliográfico Volume adquirido Unid.   324 11.580,00 2.950,00 

Modernização rec. Infra-estrutua Área Modernizada M2 1.300  1.001.285,17 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 24.586,31  

Func. da Educ. Profissional Aluno matriculado Unid.  1.245 24.586.31  

TOTAL DE CAPITAL 36.166,31 1.004.235,17 
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2.4 PROGRAMAS DE GOVERNO: METAS FÍSICAS PREVISTAS  X   METAS 

FÍSICAS EXECUTADAS  

 

Na tabela 10 são comparadas as metas físicas previstas e executadas dos programas 

de governo. 
 

 

Tabela 10 – Comparação das metas físicas previstas e executadas  

Programas Produto 
Unid. Meta 

Prevista 

Meta 

Executada 

Variação 

(%) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO    

Func. de cursos de graduação Aluno matriculado Unid. 6.787 5.694 - 16,10 

Moderniz. e  rec. infra-estrutura Área modernizada  M2 3.774 1.300 - 65,55 

Ass. ao estudante de graduação Aluno assistido Unid. 350 329 - 6,00 

Manutenção acervo bibliográfico Volume mantido Milh. 84 100 19,04 

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 56.178 54.000 - 3,88 

Ampliação acervo bibliográfico Volume adquirido Unid. 300 324 8,00 

 

DESENVOLVIMENTO DE ENS. DE PÓS-GRADUAÇÃO    

Func. dos cursos de pós-graduação Aluno matriculado Unid.  556 567 1,97 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL    

Func. da educação profissional Aluno matriculado Unid. 1.300 1.245 - 4,23 

 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO    

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 525 581 10,67 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO    

Capac. de serv.  públicos federais Servidor capacitado Unid. 150 153  2,00 

Auxilio alimentação aos servidores Servidor beneficiado Unid. 1.401 1.506 7,49 

Auxilio transporte aos servidores Servidor beneficiado Unid. 639 509 - 20,34 

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 348 272 - 21,84 
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2.5 COMENTÁRIOS SOBRE CAUSAS QUE INVIABILIZARAM O PLENO 

CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS 

 

 

As metas dos programas de governo fixadas para o exercício de 2002 foram 

cumpridas na sua integralidade, salvo nos casos justificados a seguir, cujas variações entre 

as metas físicas previstas e executadas superaram o índice de 20%. 

 

Em referência à Modernização e Recuperação da Infra-estrutura, esclarecemos que 

a meta física não é atribuída pela Instituição, e sim pelo sistema, com base na previsão da 

meta orçamentária. Apesar da unidade de referência ser “M2” o programa contempla  

também a aquisição de equipamentos.  

 

No decorrer do exercício de 2002 foram utilizados em recuperação de área física,  

aproximadamente, 42% do valor executado no programa, proporcionando a melhoria de 

1300 m2. O restante do valor foi utilizado para aquisição de equipamentos. 

 

O Auxilio transporte aos servidores é calculado tendo por referência o valor do 

vencimento básico do servidor, ou seja, quanto menor for seu vencimento básico maior 

será o valor do respectivo auxilio. Desta forma, com a edição da Lei 10.302/2001 que 

alterou a partir de janeiro de 2002 a tabela salarial dos servidores técnico-administrativos e 

marítimos, passando a incluir a GAE (160%) no valor do vencimento básico, grande 

número de servidores deixaram de perceber o respectivo auxílio e outros tiveram seus 

valores reduzidos, provocando assim, a variação de  –20,34%, entre a meta física prevista e 

a meta física executada no programa. 

 

A variação de –21,84% na  Assistência Pré-Escolar à Dependentes deve-se ao fato 

de que durante o ano um grande número de crianças que completaram sete anos, deixaram  

de possuir o direito ao respectivo benefício. A meta física prevista para o exercício de 2002 

tomou por referência o mês de dezembro de 2001 e refletiu a situação daquele mês.  
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2.6  PROGRAMAS DE TRABALHO  

      

Os Programas de Trabalho estabelecidos pela FURG para o exercício de 2002, 

estão identificados no Plano Institucional FURG 2000/2002 através da fixação de 7 (sete) 

objetivos.  

 Buscar a excelência acadêmica 

 Promover mudança institucional 

 Buscar maior eficiência econômico-financeira 

 Intensificar as relações com a sociedade 

 Promover o desenvolvimento profissional da administração universitária 

 Expandir a oferta de ensino superior (graduação, pós-graduação), educação 

continuada e educação profissional 

 Expandir os programas de apoio aos estudantes 

 

No objetivo que visa Buscar a Excelência Acadêmica, em consonância com os 

programas de governo que buscam o Desenvolvimento do Ensino de Graduação, o 

Desenvolvimento do Ensino de Pós-Graduação e a Valorização do Servidor Público,  

foram titulados como mestres 12 (doze) docentes e 4 (quatro) técnicos administrativos e 

titulados como doutores 16 (dezesseis) docentes. Encontram-se afastados para mestrado 6 

(seis) docentes e 2 (dois) técnico-administrativos, e afastados para doutorado e pós-

doutorado 42 (quarenta e dois) docentes e 2 (dois) técnico-administrativos. 

Nos concursos realizados para a reposição do quadro de pessoal docente, a 

Instituição adotou como política a contratação, sempre que possível, de profissionais com 

titulação máxima. Assim, foram contratados 18 doutores, 11 mestres e 1 graduado. 

Por orientação da  CAPES foi implantado o Programa de Qualificação Institucional 

(PQI), visando a qualificação do corpo docente e técnico. Foram elaborados 4 (quatro) 

projetos na  1ª chamada  e  3 (três) projetos na 2ª chamada. Foi aprovado 1 (um) projeto na 

1ª chamada, contemplando a qualificação de 5 (cinco) servidores. O resultado da 2ª 

chamada  ainda não foi divulgado. 

Desde maio de 2002, com a nomeação da Comissão de Assessoria Pedagógica, 

encontram-se em elaboração os Projetos Políticos Pedagógicos Institucional e dos Cursos 

de Graduação, instrumentos fundamentais para as reformas curriculares pretendidas. 
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Foi inaugurado o Centro de Formação e Orientação Pedagógica (CFOP), com os 

objetivos gerais de: 

 Proporcionar orientação pedagógica, educação continuada e formação 

docente; 

 Qualificar recursos humanos para a formação docente transdisciplinar; 

 Qualificar recursos humanos nas diversas áreas e níveis de atuação 

profissional; 

 Desenvolver ensino a distância. 

 

O prédio, com 400 m2, é constituído de 7 (sete) salas, divididas em anfiteatro, 

biblioteca, área administrativa e espaço para futura produção multimídia.  

O CFOP possui duas linhas iniciais de atuação. A primeira busca criar um patamar 

intermediário entre a sala de aula e a administração acadêmica. Conta com programas para 

a atualização docente e o exercício de experimentos educacionais com vistas a capacitar os 

profissionais de educação para a implantação de propostas curriculares inovadoras, com 

controle dos resultados e avaliação permanente. A segunda visa aproximar a comunidade 

externa, através da educação continuada e do ensino a distância (EAD).  

O CFOP é, ainda, um espaço para executar programas de pesquisa e 

experimentação pedagógica , que poderão ser propostos por grupos de estudo de todas as 

áreas da Universidade. Atualmente estão em funcionamento os seguintes programas: 

 

 Intercâmbio Cientifico Cultural de Educação Transdisciplinar; 

 Metodologias de Educação Centrada nos Educandos; 

 Inovações Curriculares; 

 Educação à Distância e Educação Continuada; 

 Integração Universidade e Rede de Educação Básica 

 

 

Outro elemento importante para a reflexão dos cursos de graduação da FURG, foi o 

“Estudo sobre a Evasão dos Cursos de Graduação” elaborado pela Superintendência de 

Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Este trabalho detalhou 

a evolução da evasão dos cursos de graduação da FURG, em um determinado intervalo de 

tempo, a partir da análise dos registros correspondentes ao histórico de cada estudante da 
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Instituição. Como objetivo complementar, no mesmo intervalo de tempo, a evasão geral 

anual da Instituição também foi analisada. Após a apresentação e ampla discussão nas 

Comissões de Cursos e Departamentos, foram realizados três seminários para exposição da 

análise de cada curso de graduação a respeito da evasão, originando o documento 

“Relatório Síntese da Evasão – contextualização dos relatos das Comissões de Curso e 

apresentação de estratégias para nova fase”. 

O 10° Congresso de Iniciação Científica teve 260 trabalhos apresentados, sendo 

este o maior número já registrado em eventos dessa natureza na FURG. Os eventos 

anteriores foram desenvolvidos em parceria com as duas universidades da cidade de 

Pelotas (UFPEL e UCPEL). Porém, devido ao crescente interesse despertado no meio 

acadêmico, o CNPq recomendou que o congresso fosse realizado em separado. 

Também deve ser destacada a realização da Iª Mostra da Produção Universitária - 

Integrando Saberes, que contou com a realização de 13 oficinas e apresentação de 400 

trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação, abordando principalmente temas 

nas áreas de gestão urbana, meio ambiente, turismo e desenvolvimento econômico e social. 

Anualmente são organizadas, por iniciativa dos Diretórios Acadêmicos, as semanas 

acadêmicas de vários cursos de graduação, ocasião ímpar para a integração da comunidade 

acadêmica vinculada a cada área. São apresentadas palestras, oferecidos cursos, 

exposições, entre outras atividades. No ano de 2002 foram registradas na Superintendência 

de Extensão as semanas acadêmicas dos cursos de Biblioteconomia, Biologia, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, 

Matemática, Oceanologia e Química. 

Na busca da excelência acadêmica, um importante indicador refere-se ao número de 

publicações efetivadas durante o exercício. No ano de 2002 foram publicados 21 livros e 

12 periódicos, além de 3 edições diversas, compreendendo manuais e anais.  Essa produção 

correspondeu a uma tiragem total de 8320 exemplares. 

A transferência das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Assuntos 

Comunitários e Estudantis para o campus Carreiros, ocorrida em 2002, propiciou uma 

maior integração com a comunidade acadêmica, criando novos espaços de comunicação. 

Todas estas iniciativas contribuíram decisivamente para os resultados obtidos na 

avaliação do Exame Nacional de Cursos . A FURG apresentou a maior quantidade de 

conceitos A, B, C entre as IES da região sul do Estado. Dos 15 (quinze) cursos avaliados, 5 

(cinco)  obtiveram conceito A, 5 (cinco) conceito B, 4 (quatro) conceito C e 1 (um) obteve 



 

18 

conceito D. Assim,  14 (quatorze) receberam conceitos satisfatórios, representando mais de 

90% de aprovação. O único conceito abaixo de C foi devido a um movimento de protesto 

realizado pelos alunos. Na análise das condições de ensino (antiga condições de oferta) a 

Instituição também não possui nenhum conceito caracterizando condições insuficientes, 

embora tenham sido identificadas nas avaliações específicas de todos os cursos, até então 

realizadas, problemas de infra-estrutura, de pessoal docente (especialmente professores 

substitutos), pessoal técnico-administrativo, deficiências em laboratórios e, especialmente, 

de acervo em todas as bibliotecas da Instituição, recursos que dependem diretamente de 

liberação do governo federal. 

 

Para Promover a Mudança Institucional e comprometer os agentes responsáveis 

por ela (docentes, técnicos e discentes), foram desenvolvidos esforços no sentido de 

capacitar o quadro funcional da Instituição, buscando a melhoria permanente do processo 

ensino-aprendizagem. Para medir o resultado do esforço empreendido foi utilizado como 

instrumento a  Avaliação Docente pelo Discente e a Avaliação  dos Técnico-

Administrativos e Marítimos. No decorrer do processo foi identificada a necessidade de 

aperfeiçoamento dos referidos instrumentos e de ampliação do diagnóstico, contemplando 

também a análise da Gestão Acadêmica e Administrativa. Em outubro de 2002 foi 

nomeada a Comissão de Avaliação Institucional com o objetivo de atender estas carências.   

 O processo de avaliação, buscando promover o aprimoramento da gestão 

universitária, e utilizando como premissa a efetiva participação dos agentes internos e da 

sociedade civil organizada, foi desenvolvido de março a dezembro de 2002, quando da 

construção do Plano Institucional 2003-2006.    

O Comitê de Planejamento, nomeado para a elaboração da proposta, trabalhou na 

criação de espaços de reflexão e debate, sobretudo trazendo à discussão grandes temas, que 

correspondessem a instrumentos de sensibilização e mobilização das comunidades interna 

e externa à Universidade. No período participaram dos eventos mais de 400 (quatrocentas) 

pessoas, entre docentes, técnicos, discentes e representantes da sociedade. 

A proposta do Plano Institucional da FURG para 2003-2006 foi aprovada em 

reunião do conselho Universitário realizada em 10 de janeiro de 2003, e contém 23 (vinte e 

três) objetivos e 117 (cento e dezessete) estratégias a serem alcançados nos próximos 4 

(quatro) anos. 
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Na Busca de maior eficiência econômico-financeira foram assinados 18 (dezoito) 

convênios que proporcionaram um incremento financeiro de R$ 11.628.231,00. 

Foi iniciado um trabalho para a melhoria dos indicadores da matriz de distribuição 

orçamentária, propondo a modificação das normas vigentes que permitem a ocupação de 

vagas ociosas. Em paralelo a Universidade integrou-se aos trabalhos de comissão do MEC 

que estuda a elaboração de nova matriz de distribuição orçamentária. 

O convênio firmado com o governo do Estado para desenvolvimento do projeto 

Extensão Empresarial, que  atende às micro, pequenas e médias empresas de serviços 

ligadas direta ou indiretamente ao complexo portuário, Indústria e Pesca da cidade do Rio 

Grande, demonstra o firme propósito da Instituição no cumprimento do quarto objetivo 

traçado no Plano Institucional 2000/2002 que é Intensificar as Relações com a Sociedade. 

Em 2002 foram atendidas pelo programa 264, empresas, envolvendo 3.719 trabalhadores.  

Outras iniciativas nessa área foram tomadas como o programa Qualificar-RS, que 

visa capacitar profissionais para geração de trabalho e renda, associado ao resgate da 

cidadania, sendo desenvolvidas no exercício oficinas com uma clientela de 260 pessoas e 

oferecidos 08 (oito) cursos de qualificação, atendendo 195 pessoas.  

O Projeto Tecnópole, em parceria com o governo Estadual e Municipal, criou 

espaços junto aos agentes públicos e ao meio empresarial para a busca de soluções na área 

tecnológica destinadas ao desenvolvimento regional.  

O Centro de Convívio dos Meninos do Mar, projeto que visa abrigar crianças em 

risco social prevê a disponibilidade de uma área de 3.260 m2 distribuídas em oficinas de 

trabalho, refeitório, alojamento e salas de aulas e de lazer.  

O convênio com o Sindicato dos Empregados do Comércio, que possibilitou o 

funcionamento de curso preparatório para seus associados, cujas disciplinas foram 

monitoradas sob orientação pedagógica por alunos dos cursos de graduação da 

Universidade, teve por objetivo a qualificação dos inscritos para o processo seletivo do 

vestibular. Dos 40 (quarenta) inscritos que concluíram o curso, 7 (sete) foram aprovados 

no vestibular e 20 ficaram como suplentes.  

Está em fase inicial o Projeto ESCUNA (Escola-Comunidade-Universidade), 

destinado à informatização das escolas da rede municipal do Rio Grande. Estão previstas a 

implantação de redes de dados, laboratórios de informática nas escolas e capacitação de 

professores multiplicadores. A execução deste projeto é uma iniciativa conjunta da FURG 
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e Prefeitura Municipal do Rio Grande, e contará com o apoio financeiro do BNDES e 

COPESUL.  

Entre as atividades culturais foi realizada  a XXIX Feira do Livro: Uma Odisséia na 

Leitura. A feira foi visitada por aproximadamente 20.000 (vinte mil) pessoas, foram 

vendidos 18.640 ( dezoito mil, seiscentos e quarenta) livros, realizadas 3 (três) exposições 

e promovidas 31 (trinta e uma) sessões de autógrafos. 

Também devem ser destacadas a atuação da Rádio e da TV Universidade, como 

elementos fundamentais na divulgação da Instituição e na ampliação de sua presença junto 

à comunidade em geral.  

Outra iniciativa que promove o envolvimento da Universidade com a comunidade é 

o desenvolvimento do projeto Clube de Cinema, surgido como alternativa para os 

apreciadores do cinema tradicional, em tela grande, com o propósito de resgatar o hábito 

do público adulto em ir ao cinema, além de possibilitar a realização de debates sobre filmes 

e proporcionar encontros sociais entre os interessados no tema. 

Foram desenvolvidos na Universidade, através da atuação de seus Departamentos, 

396 projetos de pesquisa e 267 projetos de extensão.  

 

Na área assistencial, o Serviço de Assistência Judiciária atendeu 25 (vinte e cinco) 

pessoas, sendo ajuizadas 63 (sessenta e três) ações.  

O Serviço de Assistência a Construção Civil atendeu 52 (cinqüenta e duas) 

famílias, desenvolveu 37 (trinta e sete) projetos e emitiu 23 (vinte e três) laudos técnicos.  

Na área de assistência a saúde, a comunidade foi beneficiada com a aquisição, 

através de convênio com a Prefeitura Municipal do Rio Grande,  de prédio com área de 

2.884 m2, destinado à implantação de ambulatórios e futura ampliação do Hospital 

Universitário. Foram inaugurados o Centro de Imagens, com o oferecimento de exames de 

tomografia computadorizada; o Centro Integrado de Doenças Digestivas, com aumento 

significativo do número de exames de endoscopia digestiva; o Centro Integrado de 

Doenças Respiratórias, com incremento em exames de endoscopias respiratórias, 

espirometrias e ergometrias; a Unidade de Programas de Enfermagem, com o oferecimento 

de cursos de capacitação de pessoal e implantação do Programa de Internação Domiciliar. 

 A implantação dos ambulatórios de cirurgia geral e especializada; a concessão  do 

título “Hospital Amigo da Criança” pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – 

UNICEF, juntamente com a Organização Mundial da Saúde – OMS e Ministério da Saúde,  
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pelo serviço de proteção e apoio ao aleitamento materno; a escolha do HU pela 

Coordenação Nacional de Banco de Leite Humano do Ministério da Saúde, para capacitar 

os bancos de leite do interior gaúcho, com programas de processamento e controle de 

qualidade microbiológica, são algumas iniciativas e honrarias que demonstram a 

preocupação desta Instituição com o bom atendimento da comunidade local e regional.  

O Hospital Universitário no decorrer do exercício de 2002 efetivou 238.644 

consultas, 9.254 internações, 6.718 cirurgias e 236.506 análises clínicas.  

 

Para a Promoção do Desenvolvimento Profissional da Administração 

Universitária foram desenvolvidos durante o exercício 17 (dezessete) cursos de 

capacitação, totalizando 356 (trezentos e cinqüenta e seis) horas, e envolvendo 521 

servidores.   

 

O atendimento ao programa “Expandir a oferta de ensino” pode ser observado 

pela  implantação de 3 (três) novos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível 

de mestrado, aprovados pela CAPES em 2001 - Aqüicultura, Enfermagem e Letras: 

Historia da Literatura. Foram criados também 4 (quatro) novos cursos de  Pós-Graduação 

Lato Sensu: Especialização - Multiprofissional em Saúde da Família; Limnologia, Manejo 

e Conservação de Recursos Hídricos; Agentes Infecto-Parasitários de Interesse Humano  e  

Gestão Portuária. No decorrer do ano foram apresentados à comunidade universitária, 

pelas respectivas Comissões de Implantação, as propostas de criação dos cursos de 

graduação em Turismo, Engenharia Sanitária e Ambiental e Psicologia. 

Foram oferecidos ainda os seguintes cursos de extensão: Educação Ambiental na 

Rede Temática - CEAVIRTUS: em nível de aperfeiçoamento, com 180 horas de duração, 

destinado aos professores do Ensino Fundamental da rede pública, tendo sido capacitados 

12 (doze) docentes multiplicadores de 4 (quatro) escolas municipais e estaduais do 

município do Rio Grande;  A TV na escola e os desafios de hoje: curso de extensão, 180 

horas, em parceria com a UNIREDE e a SEED/MEC, coordenado pela FURG no estado do 

Rio Grande do Sul. O curso visa capacitar docentes da rede pública de ensino para a 

inserção das tecnologias da informação e da comunicação na proposta pedagógica das 

escolas. Foi ofertada a terceira turma, contando com 1500 (um mil e quinhentos) docentes 

inscritos. Destes, foram capacitados aproximadamente 800 (oitocentos) docentes de todo o 

estado do Rio Grande do Sul.  
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O Programa Train Sea Coast Brasil ofereceu os cursos Gerenciamento costeiro 

integrado: Trocas e inter-relações entre os sistemas continental e oceânico adjacente  e 

Gestão Ambiental Portuária, este último realizado na cidade de Paranaguá. 

 

 O objetivo de Expandir os Programas de Apoio aos Estudantes foi impulsionado 

pela criação do Comitê de Assuntos Estudantis, que teve seu regimento aprovado. A 

transferência da Superintendência Estudantil para o Campus Carreiros – Prédio da 

PROPLAN e a abertura de um setor de atendimento no pavilhão 4, com funcionamento nos 

turnos manhã, tarde e noite, propiciaram a melhoria dos serviços prestados aos estudantes.   

 A IIª Mostra Cultural dos Estudantes promoveu a integração dos acadêmicos da 

FURG, através da  apresentação de seus trabalhos artísticos–culturais. Foi registrada a 

presença de 477 visitantes. A realização dos jogos de integração da comunidade 

universitária nas modalidades futebol e basquete envolveu 18 equipes. 

 Foram distribuídas 177 bolsas trabalho, 98 bolsas de monitorias, 637 bolsas 

voluntárias. O programa de alimentação beneficiou 142 estudantes, foram atendidos 60 

estudantes na Casa dos Estudantes e o Projeto Casa na Praia selecionou mais 9 alunos. 

Foram adquiridos 2.850 passes escolares por mês e distribuídos a 72 estudantes. A 

demanda inicial era de 142 alunos, porém foi possível beneficiar somente 50% dos 

estudantes carentes. O Estar Bebê atendeu 11 filhos de estudantes, permitindo a freqüência 

destes às aulas. 

 Com vistas a buscar uma solução adequada para resolver o grave problema de 

moradia dos estudantes, foi dado início ao processo de detalhamento do projeto para as 

obras de construção da Casa do Estudante no campus Carreiros, atendendo assim a uma 

antiga reivindicação da comunidade universitária. 

 

2.7 SUPLEMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

As atividades não programadas no plano de governo (tesouro e outras fontes), 

realizadas em 2002, totalizam recursos orçamentários de R$ 11.628.231,63, sendo R$ 

9.681.645,21 em custeio e R$ 1.946.586,42 em capital. 
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2.8 ORÇAMENTO TOTAL EXECUTADO 

 

O orçamento executado na FURG, no exercício de 2002, é resumido na tabela 11. 

 

 

Tabela 11 – Resumo do orçamento executado em 2002. 

Despesa 
Rec. do Tesouro 

Executados(R$) 

Rec. de Outras 

Fontes Exec. (R$) 

Convênios 

(R$) 

Totais 

(R$) 

 

(%) 

 

Pessoal e encargos sociais 94.060.390,03   94.060.390,03 81,54 

 

Outras despesas correntes 7.397.499,31 1.226.717,80 9.681.645,21 18.305.862,32 15,87 

 

Capital 36.166,31 1.004.235,17 1.946.586,42 2.986.987,90 2,59 

 

TOTAIS 101.494.055,65 2.230.952,97 11.628.231,63 115.353.240,25 100,00 

 

(%) 87,99 1,93 10,08 100,00  

 

 

3. INDICADORES DE GESTÃO, INSUMOS E CUSTOS  
 

(Inciso II, art.19, IN N 2 de 20/12/2000)  

 

 

 A decisão nº 408/2002 do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou às 

Instituições Federais de Ensino Superior a inclusão no Relatório de Gestão dos indicadores 

descritos a seguir: 

 

a) Custo corrente/aluno 

b) Aluno/professor 

c) Aluno/funcionário 

d) Funcionário/professor 

e) Grau de Participação Estudantil (GPE) 

f) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 

g) Conceito CAPES 

h) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

i) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 
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   O calendário escolar de 2002 da Universidade, definiu o inicio do primeiro 

semestre em 20 de maio e encerramento em 16 de dezembro. Para o segundo semestre 

ficou definido o inicio em 14 de outubro e término em 08 de março de 2003. 

 

 Em função do exposto, e tendo por referência o documento “Orientação para o 

Cálculo dos Indicadores de Gestão”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

Secretária de Educação Superior – SESu/MEC e Secretária Federal de Controle Interno – 

SFC, estão sendo apresentados, no Anexo a este Relatório,  apenas os indicadores que não 

utilizam o número de diplomados em sua base de cálculo, quais sejam: Grau de 

Envolvimento com a  Pós-Graduação; Conceito CAPES e Índice de Qualificação do Corpo 

Docente. Todos os demais indicadores somente poderão ser mensurados a partir de abril de 

2003, após a conclusão do 2° período letivo de 2002, conforme exposto anteriormente. 

 

O Boletim Estatístico FURG (ISSN 0103-728X), publicação anual e instrumento 

pelo qual a FURG realiza sua avaliação interna, dispõe de outros indicadores relativos aos 

seguintes tópicos: 

1. concurso vestibular; 

2. distribuição de bolsas de graduação; 

3. assistência estudantil; 

4. discentes de primeiro grau (ensino fundamental); 

5. discentes do segundo grau (ensino profissional); 

6. discentes de graduação; 

7. discentes de pós-graduação; 

8. corpo docente; 

9. corpo docente do segundo grau (ensino profissional); 

10. corpo técnico, administrativo e marítimo; 

11. produção científica do corpo docente; 

12. capacitação do corpo docente; 

13. capacitação do corpo técnico, administrativo e marítimo; 

14. acervo bibliográfico; 

15. publicações editadas; 

16. serviços prestados à comunidade (hospital universitário, assistências jurídica e da 

construção civil); 

17. área física; 

18. orçamento. 
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Nas tabelas 15 e 16 do Anexo estão identificados alguns dos principais indicadores 

utilizados pela FURG para aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação 

administrativa, bem como o custo dos mais relevantes insumos determinantes na obtenção 

dos produtos (resultados, serviços e bens).   

 

 

 

4. AVALIAÇÃO DA GESTÃO 2002 

 
(Inciso III, art.19, IN N 2 de 20/12/2000)  

 

 A Gestão 2002 da Universidade deverá ser avaliada pelas metas estabelecidas e 

executadas nos programas de governo, pelos resultados quantitativos e qualitativos obtidos 

nos programas de trabalho e pelos indicadores utilizados para medir a eficiência das metas 

e ações implementadas pela Instituição. Mas também pelas dificuldades enfrentadas, 

soluções encontradas e medidas implementadas com vistas ao saneamento de disfunções 

estruturais que prejudicaram o alcance dos objetivos colimados. 

 

 

4.1 DIFICULDADES ENFRENTADAS, SOLUÇÕES ENCONTRADAS E 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO SANEAMENTO DE 

DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS QUE PREJUDICARAM O ALCANCE DOS 

OBJETIVOS COLIMADOS 

 

Durante o exercício de 2002 a Universidade novamente ressentiu-se de problemas 

enfrentados em exercícios anteriores, quais sejam: 

 

a) Orçamento de custeio inadequado para atendimento das necessidades básicas de 

manutenção e  de investimento, atendendo essencialmente os custos fixos. Esta 

situação foi agravada com o atraso na liberação da emenda Andifes que 

complementou o orçamento, a qual somente foi liberada no final do exercício. Além  

do exposto ocorreram as restrições impostas pelo Decreto nº 4.231 de 14 de maio de 

2002, que impôs limites para execução de diversas despesas de custeio (75% do 

gasto com passagens e diárias efetuados no exercício de 2001 e 85% para outras 

despesas), bem como a limitação da execução da Receita Própria, situações estas que 

somente foram  alteradas, com a devida liberação dos limites impostos, em setembro 

e novembro, respectivamente; 
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b) Atraso na liberação dos recursos financeiros, em duodécimos, situação esta que 

ocorreu no início do exercício. Ressalte-se que, ainda em função da greve ocorrida 

em 2001, os dois primeiros meses do ano foram de intensa atividade letiva. A 

primeira liberação de recursos aconteceu somente no mês de março e a situação 

agravou-se a partir de setembro, perdurando até o final do ano. Isto provocou atraso 

no pagamento de diversos fornecedores. 

 

Em função do exposto, a Universidade não teve possibilidade de efetuar o 

pagamento de parcelas pactuadas contratualmente relativas a débitos com os fornecedores 

dos serviços de energia elétrica e água e esgoto, referente a exercícios anteriores, 

permanecendo também dividas outros fornecedores.  

 

Através de diversas tratativas junto ao MEC, ocorreu no final do exercício a 

liberação de recursos orçamentários oriundos da conversão de saldos de PIS/PASEP e 

VALE TRANSPORTE em CUSTEIO, o que resultou em acréscimo ao Orçamento, 

proporcionando que o déficit orçamentário inicialmente previsto por ocasião da aprovação 

do Orçamento Interno, da ordem de R$ 1.300.000,00 ficasse reduzido para 

aproximadamente R$ 200.000,00. Para alcançar esta redução foi fundamental a política de 

contenção de despesas implementada no âmbito da Instituição. Com os recursos acima 

relacionados também foi possível abater parte da divida existente de exercícios anteriores.         

 

  Com o objetivo de evitar-se solução de continuidade nas atividades da 

Universidade, optou-se por concentrar recursos para aquisição dos insumos essenciais ao 

atendimento mínimo das necessidades acadêmicas e administrativas. 

 

   Permaneceu no exercício de 2002 o problema crônico com o número 

reduzido de servidores técnico-administrativos e marítimos, agravado devido aos 29 (vinte 

e nove) afastamentos ocorridos no período. Como os cargos vagos de técnico-

administrativos e marítimos continuam sem a devida reposição, isto acaba se refletindo na 

qualidade dos serviços desenvolvidos, não atendendo de forma adequada a crescente 

demanda.  
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Em função do exposto, a cada ano vem aumentando de modo considerável a 

contratação de serviços terceirizados, o que resulta em um aumento dos custos fixos, 

comprometendo cada vez mais o orçamento de custeio, que historicamente tem se 

mostrado insuficiente para atender minimamente as despesas da Universidade.  

 

Durante este exercício obteve-se, após tratativas junto ao MEC, a liberação 

de 62 novas vagas para o quadro de servidores técnico-administrativos do Hospital 

Universitário e a contratação de 30 docentes do magistério de 3º grau, o que ainda não 

atende a real necessidade da Instituição.     

 

4.2 MEDIDAS IMPLEMENTADAS EM DECORRÊNCIA DOS RESULTADOS 

DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS PELO MEC NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

(Decisão N° 408/2002 – TCU) 

 

 

No ano de 2002 o MEC programou a realização da avaliação das condições de 

ensino, para fins de recredenciamento, de quatro cursos de graduação, a saber: 

Administração, Direito, Engenharia Civil e Engenharia Química. Da mesma forma ficou 

definida a avaliação das condições de ensino, para fins de reconhecimento, do curso de 

graduação em Pedagogia – Séries Iniciais, realizado em São José do Norte.  

Após o preenchimento prévio do questionário eletrônico de avaliação, pela 

Coordenação de cada um dos cursos, o processo se completaria com inspeções in loco 

realizadas por comissões de especialistas designadas pelo MEC. No entanto, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), responsável pela implementação 

dos processos de avaliação dos cursos de graduação, cancelou as visitas previstas para a 

FURG em 2002. Desta forma, as avaliações não foram concluídas, estando ainda na 

dependência dos pareceres das comissões de especialistas. 

 

Em relação à pós-graduação, a avaliação do triênio 1998-2000 da CAPES, 

divulgada no segundo semestre de 2001, demonstrou uma evolução positiva dos programas 

de pós-graduação da FURG: 50% deles melhoraram suas notas, os demais as mantiveram. 

Apesar disso, algumas deficiências foram evidenciadas, algumas específicas dos 

programas, outras abrangentes, exigindo ações institucionais para corrigi-las.  
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Coletivamente, o principal problema detectado foi o alto Tempo Médio de 

Titulação (TMT) de todos os cursos. Através do Comitê de pós-graduação, a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-graduação, elaborou e encaminhou proposta de alteração do Regimento 

dos Cursos de Pós-Graduação, mudando os tempos máximos permitidos para conclusão 

dos cursos de mestrado e doutorado, o que foi aprovado em 17 de junho de 2002 

(Deliberação 049/2002 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-COEPE). 

As avaliações também indicaram várias alterações necessárias nas estruturas 

curriculares dos cursos, cuja correção encontrava entraves sérios na legislação interna, 

exigindo que qualquer alteração tivesse que ser aprovada pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, depois de passar pela Comissão de Curso e pelo Comitê de Pós-

Graduação. Novamente foi desenvolvida ação junto ao COEPE, que delegou competência 

ao Comitê de Pós-Graduação para aprovar as alterações curriculares necessárias a atender 

as exigências das diversas avaliações (Deliberação 068/2002 do COEPE). 

O Programa de Engenharia de Alimentos enfrentou uma forte determinação do 

Área da CAPES exigindo a mudança do nome do mesmo por não estar de acordo com a 

sua proposta. Ficou evidenciado que este fator impedia que o programa melhorasse a sua 

nota para 4, o que permitiria que fosse proposta a criação do curso de doutorado. O 

processo culminou com a alteração do nome para Programa de Engenharia e Ciência de 

Alimentos (Deliberação 060/2002 do COEPE) o que permite a solicitação de nova 

avaliação. 

O Programa de Oceanografia Biológica corrigiu uma lacuna na área de mamíferos 

marinhos, originada por aposentadoria da docente que desenvolvia seus trabalhos nesta 

área com a contratação de uma doutora através do programa PRODOC (Programa 

Temporário de Absorção de Doutores) da CAPES.  

O Programa de Oceanografia Física, Química e Geológica também se beneficiou do 

programa PRODOC, para qualificar as linhas de pesquisa que trabalham com aspectos 

químicos da poluição aquática com a contratação de um doutor qualificado para atuar na 

área. 

Os Programas de Educação Ambiental, Engenharia Oceânica e Ciências 

Fisiológicas-Fisiologia Animal Comparada, deram seqüência ao processo que vem sendo 

desenvolvido nos últimos anos com a finalidade de melhorar os seus indicadores de 

produção científica e produção de dissertações. 
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Em 2002 foram implantados três novos programas de pós-graduação: Letras: 

História da Literatura, Aquicultura e Enfermagem. As ações para garantir o bom 

funcionamento dos mesmos aconteceram no sentido de disponibilizar uma estrutura 

administrativa (pessoal de apoio, espaço físico, mobiliário e equipamentos de secretaria) 

adequada, o que foi atendido parcialmente em virtude das sérias dificuldades que a 

Instituição vem enfrentando em recursos humanos e financeiros. 

 

 

4.3 RESULTADOS EM DESTAQUE 

 

  Neste item encontram-se identificados alguns resultados quantitativos e qualitativos 

que mensuram a eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa. 

 

4.3.1 Conceitos obtidos no Exame Nacional de Cursos – Provão 

 

Dos 15 (quinze) cursos avaliados, 5 (cinco) obtiveram conceito A, 5 (cinco) 

obtiveram conceito B, 4 (quatro) obtiveram conceito C, e 1 (um) obteve conceito D, 

conforme mostrado na Tabela 12: 

 

 Tabela  12 – Conceitos Cursos de Graduação – Exame Nacional de Cursos - PROVÃO    

CURSO 
CONCEITO 

2000 2001 2002 

Administração A A A 

Ciências Biológicas C A B 

Direito  C A B 

Ciências Contábeis - - B 

Ciências Econômicas  B B A 

Enfermagem  - - B 

Engenharia Civil B B C 

Engenharia Mecânica B A B 

Engenharia Química B A C 

Física B C C 

História - - D 

Letras  B B A 

Matemática B B (*) 
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Medicina  C C C 

Pedagogia  - B A 

Química  C A A 

 

(*) Não houve alunos formandos. 

 

4.3.2 Conceitos obtidos pelos Cursos de Pós-Graduação da FURG na Avaliação da 

CAPES 

 

Os nove programas de pós-graduação da FURG em nível de mestrado e doutorado 

foram aprovados com nota igual ou superior a 3, o que os credencia como de qualidade, 

autorizando seu funcionamento nos próximos três anos e garantindo a validade dos 

diplomas, de acordo com a Tabela 13: 

 

Tabela 13 – Conceitos dos cursos de pós-graduação – Avaliação CAPES 

CURSO CONCEITO 

Oceanografia Biológica – mestrado e doutorado  5 

Oceanografia Física, Química e Geológica – mestrado  4 

Aqüicultura - mestrado 4 

Educação Ambiental – mestrado  3 

Engenharia Oceânica – mestrado 3 

Engenharia de Alimentos – mestrado 3 

Ciências Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada - mestrado 3 

Letras: História da Literatura 3 

Enfermagem - mestrado 3 

 

 

4.3.3 Atividades de Extensão 

 

 Foram ministrados 371 cursos de extensão, sendo 74 de iniciação, 93 de 

capacitação/qualificação, 84 de atualização, 46 de aperfeiçoamento e 74 em outras 

modalidades. Foram envolvidos nestas atividades 658 docentes, 2.602 alunos de 

graduação, 175 alunos de pós-graduação e 249 técnicos.   
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4.3.4 Programa de Modernização e Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica 

das IFES e HUs 

 

 O programa de modernização e consolidação da infra-estrutura acadêmica das IFES 

e HUs está contribuindo para melhorar de modo significativo as condições de oferta do 

ensino de graduação e para qualificar os serviços desenvolvidos pelo Hospital 

Universitário. O programa, que previa inicialmente 274 equipamentos para os laboratórios 

de ensino de graduação e 148 equipamentos para o HU, mercê das iniciativas 

empreendidas junto ao MEC, passou a contemplar 690 equipamentos para o ensino e 361 

equipamentos para o HU. Isto corresponde a um valor total de R$ 17.000.290,03. 

 

4.3.5 Acesso à internet 

 

 Foi ampliada a velocidade de acesso da internet nos campi Carreiros e Cidade, 

passando de 512 Kbps para 1 Mbps, e ampliada a velocidade do enlace entre o Hospital 

Universitário e o campus Carreiros, de 128 Kbps para 512 Kbps. A velocidade de 

comunicação externa também foi aumentada, via RNP, passando de 2Mbps para 4Mbps, 

na ligação com a capital do Estado. Com isto melhorou significativamente toda a 

comunicação praticada via internet, representando melhor acesso às informações 

acadêmicas, científicas, ao correio eletrônico, aos periódicos disponíveis no portal CAPES 

e às atividades de natureza administrativa. 

 

4.3.6 Sistemas de informações e software livre 

 

A FURG e a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social –

FUVATES, mantenedora do Centro Universitário UNIVATES estabeleceram convênio de 

cooperação para o desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais e acadêmicas 

em software livre, o que deverá representar um significativo avanço em termos de 

eficiência e eficácia na ação institucional, além dos aspectos ligados à geração de 

conhecimento e à economia resultante, face a utilização de sistemas informatizados  

próprios, livres da obrigação de pagamento de direitos de uso a terceiros. 
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4.3.7 Ampliação do espaço físico 

 

No campus da Saúde, além das obras no Hospital Universitário, conforme descrito 

no item 2.6, foram realizadas as obras de conclusão do 4° pavimento da Área Acadêmica e 

iniciada a reforma no 3° pavimento, visando a ampliação da Biblioteca Setorial. No 

campus Carreiros foi concluído o prédio da Administração Superior, com área de 1250 m², 

o prédio destinado ao Departamento de Ciências Fisiológicas, com área de 1238 m², 

ampliação de 155 m² no Departamento de Materiais e Construção, estando em andamento 

a ampliação do prédio n° 2, com área de 1567 m², devendo abrigar 20 novas salas de aula. 

Na Estação Marinha de Aquacultura o espaço físico foi ampliado em 91 m², com a 

construção de mais 1 laboratório e 1 sala de aula. 

 

4.3.8 Portal Universia 
 

 

No ano de 2002 a FURG integrou-se ao Portal Universia, uma plataforma de 

intercâmbio e comunicação interuniversitária, que também é um ponto de referência de 

informações, serviços e conteúdo acadêmico, científico e tecnológico. O Portal Universia 

reúne mais de 600 instituições de ensino superior na Argentina, Brasil, Chile, Espanha, 

México, Peru, Porto Rico, Portugal e Venezuela. No Brasil, 119 instituições de ensino 

superior já integram o portal, representando cerca de 50% dos estudantes universitários de 

graduação do país. 

 

O portal Universia foi criado com os objetivos de facilitar a troca de informações 

universitárias e de se tornar um ponto de referência para a comunidade acadêmica da 

América Latina e Península Ibérica.  

 

4.4 PERSPECTIVAS PARA 2003 

 

 Com a aprovação do Plano Institucional 2003/2006 e o processo de 

desenvolvimento dos Planos Setoriais, em andamento, a Universidade pretende qualificar 

sua gestão.  

 

 As prioridades para 2003, serão definidas pelo Conselho Universitário. Logo após, 

cada Unidade responsável pela atividade, deverá estabelecer objetivos, estratégias, metas, 
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indicadores e ações necessárias para alcance dos propósitos, prevendo a data de inicio e 

fim de cada atividade e estimando os recursos financeiros necessários. 

 

 O processo de elaboração do Plano Institucional 2003-2006 e a metodologia 

estabelecida para o exercício de 2003, que corresponde ao desdobramento do Plano 

institucional, através da fixação de metas e indicadores, atenderá a uma carência existente 

no processo de gestão da Universidade, de planejar e dispor de instrumentos que possam 

medir o sucesso da ações projetadas e identificar, se for o caso, as causas que prejudicaram 

o alcance dos objetivos colimados. 

 

 

5. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE 

CONVÊNIOS 
 

(Inciso V, art. 19, IN  N° 2 de 20/12/2000) 

 

As transferências de recursos  mediante convênios são apresentadas na tabela 14, a 

seguir: 

 

Tabela 14 – Convênios desenvolvidos no exercício de 2002, envolvendo repasse de 

recursos orçamentários. 

Convênio Objetivo 
Custeio (R$) Capital 

(R$) 
Totais (R$) 

Capes DS 120 Apoio a Pós-Graduação 540..970,90  540..970,90 

Capes PICDT 043 Apoio a Pós-Graduação 504.552,51  504.552,51 

Capes Proap 058 Apoio à  Pós-Graduação 256.256,45  256.256,45 

Cirm 12000/01 Manutenção Operativa da Esantar 138.977,84  138.977,84 

Cirm 12000/02 Manutenção Operativa da Esantar 262.948,07 34.906,70 297.854,77 

SNA Fundo Nacional Antidrogas 25.447,71  25.447,71 

Sesu 023/02 Manutenção da Residência Médica 752.926,04  752.926,04 

Sesu PET 059/02 Programa Especial de Treinamento 48.787,97  48.787,97 

Sesu 107/02 Recuperação da Infra-Estrutura dos cursos 27.894,27 128.537,23 156.431,50 

Sesu 127/02 Construção do Departamento de Química  1.505.000,00 1.505.000,00 

Sesu 128/02 Apoio às atividades de ensino do HU 531.524,98 59.156,34 590.681,32 
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Sesu 233/02 Projeto Universidade Solidária 24.618,35 3.500,00 28.118,35 

Sesu 339/02 Apoio à manutenção das atividades 549.454,87 62.294,33 611.749,20 

FNS Port. 777 Manutenção de Hospital Universitário 591.321,40  591.321,40 

FNS AIH/SIA Manutenção de Hospital Universitário 5.158.195,83  5.158.195,83 

ANP 026/2000 Estudo ambiental em áreas da Petrobrás 205.700,00  205.700,00 

FNMA 049/2001 Sistema ambiental da pesca no extremo sul 46,204,80 80.052,82 126,257,62 

CNPq Probio Salvar Seláquios do Sul do Brasil 15.863,22 73.139,00 89.002,22 

Total 9.681.645,21 1.946.586,42 11.628.231,63 
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INDICADORES DE GESTÃO, INSUMOS E CUSTOS 

 

 Conforme mencionado no Capítulo 3 do Relatório, a Decisão nº 408/2002 do TCU 

determinou às Instituições Federais de Ensino Superior a inclusão no Relatório de Gestão 

dos indicadores descritos a seguir: 

 

a) Custo corrente/aluno 

b) Aluno/professor 

c) Aluno/funcionário 

d) Funcionário/professor 

e) Grau de Participação Estudantil (GPE) 

f) Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 

g) Conceito CAPES 

h) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

i) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

 

  Pelos motivos já expostos e  tendo por referência o documento “Orientação para o 

Cálculo dos Indicadores de Gestão” descrevemos a seguir os indicadores que não utilizam 

o número de diplomados em sua base de cálculo, esclarecendo que os demais poderão ser 

mensurados a partir de abril de 2003.   

 

Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação (GEPG) 

 

 O Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação é a relação entre o número de 

estudantes matriculados nos programas de mestrado e doutorado (APG) e o número total de 

estudantes na graduação (AG) + mestrado, doutorado (APG). 

 

 APG                                 272                272 

                   --------------------       =     ---------------------   =     ------------    =      0,045 

AG + APG         5.694+272         5.966 
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Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação 

 

 É o quociente entre o somatório dos conceitos dados aos cursos de pós-graduação 

da Instituição, de acordo com a última avaliação realizada pela CAPES, e o número de 

cursos de pós-graduação que tenham sido avaliados. 

 

         ∑ conceito de todos os cursos de pós-graduação               31  

         ----------------------------------------------------------    =        ----       =     3,444 

                     Número de cursos de pós-graduação                      9  

 

  Para o cálculo acima foi considerado o número de programas de pós-graduação. 

 

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

 

 Para calcular o indicador é aplicada, ao número de professores em exercício efetivo 

na Instituição, acrescido dos substitutos e visitantes, a seguinte ponderação: 

 

Qualificação Peso 

Doutores 5 

Mestres 3 

Especialistas 2 

Graduados 1 

  

 O resultado obtido da ponderação acima citada é dividido pelo somatório de 

doutores, mestres, especialistas e graduados. 

 

    (5D+3M+2E+G)             5*192+3*221+2*128+75        960+663+256+75 

    --------------------    =     --------------------------------  =   ----------------------  =  3,172 

      (D+M+E+G)                     192+221+128+75                         616 

 
 

 

 Nas tabelas 15, a seguir, são descritos outros indicadores utilizados pela FURG para 

aferir sua Gestão Acadêmica e Administrativa:  
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Tabela 15 – Principais indicadores de desempenho operacional da FURG. 

INDICADORES 1998 1999 2000 2001 2002 

Candidatos ao vestibular 6.009 8.025 8.158 9.245 11.143 

Vagas oferecidas no vestibular 1.025 1040 1.166 1.196 1.196 

Candidatos/vaga no vestibular 5,86 7,72 7,00 7,73 9,31 

Nº de cursos de grad. oferecidos no vestibular 31 31 34 34 34 

Alunos matric. em grad. (primeiro semestre) 4.486 5.022 5270 5.472 5.694 

Alunos diplomados em graduação (*) 500 500 543 39 61 

Diplomados graduação / vagas no vestibular  0,49 0,48 0,47 0,032 0,051 

Bolsas de graduação (trabalho e monitoria) 265 266 266 275 275 

Bolsas de apoio social ao estudante (bolsa base) 125 127 -- 205 (alim) 142 

Bolsas de iniciação científica (PIBIC e PET) 120 123 124 127 111 

Número de cursos de especialização 8 6 8 9 10 

Alunos matriculados em especialização 130 174 273 330 331 

Conclusões de cursos de especialização 58 77 52 124 65 

Número de cursos de mestrado 9 8 7 7 10 

N de cursos de mestr. conc. Capes 3 ou maior 5 5 5 7 10 

Ingressantes de mestrado 33 72 71 77 93 

Alunos matriculados em mestrado 178 177 199 258 246 

Conclusões de mestrado  28 31 17 9 28 

Conclusões / ingressante de mestrado 0,85 0,43 0,24 0,11 0,30 

Número de cursos de doutorado 1 1 1 1 1 

Ingressantes de doutorado 7 9 3 5 2 

Alunos matriculados em doutorado 27 35 31 31 26 

Conclusões de doutorado 1 3 5 2 4 

Conclusões / ingressante de doutorado 0,14 0,33 1,67 0,40 2,00 

Alunos matriculados no ensino fundamental  604 703 713 661 621 

Formados no ensino fundamental 44 31 39 45 41 

Número de cursos de ens. médio e profissional 3 3 5 6 6 

Alunos matric. no ens.  médio e profissional 866 935 1.152 1.217 1.245 

Formados no ens.  médio e profissional  135 149 144 71 241 

População de estudantes (total de matriculados) 6291 7.046 7.638 7.969 8.163 

Docentes do ensino superior 474 467 483 470 492 

Docentes substitutos do ensino superior 106 100 122 115 119 

Docente visitantes no ensino superior 16 14 11 5 5 

Docentes de ensino superior + substitutos 580 567 605 585 611 
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Docentes do ensino superior com doutorado *** 97 110 128 134 185 

Docentes com dout./docentes do ensino superior 0,20 0,24 0,27 0,28 0,37 

Alunos matric. Grad. / doc. do ens. superior 9,46 10,71 10,91 11,64 11,57 

Alunos matric. grad / doc.  ens. superior + subst. 7,73 8,82 8,71 9,35 9,32 

Docentes do ensino profissional 39 36 36 35 33 

Docente substituto do ensino profissional 14 14 19 25 23 

Alunos matric. ens. prof/doc ens. prof. + subst. 16,34 19,92 20,95 20,28 22,23 

Servidores técnico, administrativo e marítimo 883 856 835 821 858 

Serv tec., adm., mar., com nível superior  276 299 291 292 322 

Alunos matric. Graduação / serv tec., adm, mar. 5,08 5,84 6,31 6,66 6,64 

Títulos de livros (**) 26.249 28.546 29.834 25.886 27.784 

Títulos de livros / aluno de graduação 5,85 5,68 5,66 4,83 4,87 

Exemplares de livros 84.398 96.341 98.518 100.099 104.408 

Exemplares de livros / alunos de graduação 18,8 19,18 18,69 18,29 18,34 

Títulos de periódicos e livros editados  9 15 26 30 33 

Internações no Hospital Universitário 5.882 6.080 7.301 9.383 9.254 

Número de leitos no Hospital Universitário 140 144 174 167 174 

Internações / leito no Hospital Universitário 42,0 42,2 41,9 56,2 53,2 

Audiências realizadas pela assistência judiciária 435 530 520 377 161 

Projetos desenv. na assistência da constr. civil 10 16 8 9 37 

Área construída acumulada em m
2 

74.032 76.665 78.017,50 83.820,22 83.820,22 

Área construída / por aluno de grad. (m
2
/aluno) 16,5 15,3 14,8 14,6 14,7 

Número de embarcações da frota oceanográfica 6 6 6 5 5 

Combustível cons. pela frota oceanogr. (litros) 33.501 143.090 30.408 34.150 160.940 

Combustível cons. / embarcação (litros/embarc.) 5.563 23.833 5.068 6.830 32.188 

Número de visitantes ao Museu Oceanográfico 27.044 30.342 29.481 24.899 37.208 

Outras Despesas Correntes (R$) 9.755.237 8.897.225 9.359.125 7.934.474 10.353.910 

Outras Desp. Corr. / aluno de grad. (R$/aluno) 2.174,60 1.778,73 1.775,93 1.450,01 1.818,38 

Orçamento total (tesouro e outras fontes) 70.103.138 69.267.809 73.295.089 80.732.767 79.153.356 

Orçamento total / aluno de grad. (R$/aluno) 15.627,09 13.868,01 13.907,99 14.753.795 13.901.186 

*   Alunos diplomados de graduação: refere-se somente ao 1º sem. O 2º sem. ainda está em andamento. 

** Nos anos de 1998/1999/2000 foram considerados livros não cadastrados. Informação atual refere-se somente aos 

livros incorporados no sistema. 

*** Docentes do quadro permanente 

 

Dentre os indicadores descritos na tabela 15, considerado o período de 1998 a 2002, 

deve-se destacar o significativo crescimento de 85,43% no número de candidatos ao 



 40 

vestibular e a incapacidade da Instituição de proporcionalmente aumentar o oferecimento 

de vagas, que cresceram somente 16,68%. 

 

 Na relação entre o número de docentes e de técnico-administrativos por aluno 

matriculado na graduação, observa-se uma curva crescente de eficiência na gestão dos 

recursos humanos disponíveis. Em contrapartida a relação entre o acervo bibliográfico e 

estes mesmos alunos aponta para a necessidade urgente de investimento na ampliação do 

acervo. 

 

 O resultado do esforço institucional na qualificação de seus servidores, a par da 

necessidade premente de reposição do quadro funcional, pode ser perfeitamente 

evidenciado quando observado que 20% dos docentes efetivos em 1998 detinham o título 

de doutor e no encerramento o exercício de 2002 este percentual passa para 37%. 

 

 Na tabela 16 estão explicitados o custo dos mais relevantes insumos determinantes 

na obtenção dos produtos (resultados, serviços e bens). 

 

Tabela 16 – Evolução dos insumos e seus custos. 

INSUMO 1998 1999 2000 2001 2002 

Energia elétrica (KW) 
Quantidade 3.599.028 3.533.021 4.361.589 2.873.887 4.037.993 

Custo (R$) 753.538,00 543.611,00 685.495,00 662.604,59 967.505,26 

Vigilância terceirizada (postos de 

trabalho) 

Quantidade 10 

(15vigil.) 

9 

(17vigil.) 

17 

(38vigi.) 

17 

(38vigil.) 

13 

(34vigil.)  

Custo (R$) 456.790,00 437.191,00 584.933,00 620.889,20 614.347,41 

Telefone 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 311.292,00 363.593,00 452.707,00 361.823,44 479.144,25 

Gêneros alimentícios  
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 203.832,00 270.537,00 302.805,00 93.866,46 120.968,02 

Reprografia  
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 91.630,00 197.401,00 190.462,00 34.856,81 59.384,80 

Limpeza terceirizada (área de 

limpeza em m
2
) 

Quantidade 22.065 

(23 pessoas) 

22.065 

(23 pessoas) 

22.065 

(31pessoas) 

30.065 

(31pessoas) 

45.837,18 

(44pessoas)  

Custo (R$) 158.311,00 196.803,00 206.390,00 220.512,40 326.688,14 

Gás hospitalar 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 132.860,00 191.730,00 76.850,00 159.165,82 160.587,89 

Água (m
3
) 

Quantidade 59.084 63.623 78.399 83.893 77.814 

Custo (R$) 178.908,00 178.448,00 284.995,00 308.985,58 322.719,31 

Combustível (m
3
) 

Quantidade 113.767 247.403 159.599 81.444 103.643 

Custo (R$) 39.219,00 69.517,00 92.237,00 119.950,59 129.299,78 
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Rádio Universidade - FURERG 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 60.748,00 66.705,00 62.518,00 81.878,76 95.400,00 

Publicações em jornais 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) -- 43.356,00 -- 97.024,15 144.128,16 

Publicações imprensa nacional  
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 27.717,00 45.426,00 104.353,00 63.159,82 127.139,12 

Gás GLP (m
3
) 

Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$ 22.300,00 29.729,00 34.481,00 40.756,61 44.389,82 

Casa estudantes (número de 

estudantes) 

Quantidade 51 59 60 60 60 

Custo (R$) 18.700,00 24.500,00 44.991,00 57.989,88 50.770,34 

Manutenção dos veículos 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) -- 22.878,00 21.693,00 14.647,25 13.846,26 

Manutenção telefônica  
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 23.628,00 16.154,00 22.407,00 15,036,60 21.152,49 

Transporte 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 16.743,00 13.121,00 19.489,00 23,482,19 30.520,77 

Hotéis de Rio Grande  
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 20.410,00 11.297,00 12.057,00 7.881,30 7.149,40 

Manutenção elevadores HU 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 7.977,00 8.629,00 7.338,00 9.011,33 9.186,02 

Telefonia móvel 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$)    27.781,23 32.758,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


