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1 - APRESENTAÇÃO 
 

 

A elaboração do Relatório de Gestão 2003 tem por referência a Instrução Normativa nº 

2, de 20 de dezembro de 2000, da Secretária Federal de Controle Interno, bem como a 

Instrução Normativa nº 12 de 24 de abril de 1996 do Tribunal de Contas da União, que 

estabelecem normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas dos 

gestores de recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Federal. Para sua consecução 

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

de abril de 2002, do Tribunal de Contas da União. 

 

No constante propósito de aperfeiçoar o instrumento de gestão e atender à necessidade 

de divulgação dos resultados sociais, econômicos e financeiros obtidos no exercício, o 

Relatório de Gestão deste ano  também procura seguir, quanto a sua estrutura, as orientações 

contidas na Norma de Execução nº 2 de 24 de dezembro de 2003, expedida pela 

Controladoria-Geral da União.  

  

A estrutura do documento estabelece a análise dos títulos descritos a seguir: 

 

1 – Gestão Operacional / Finalística 

2 -  Gestão Orçamentária  

3 – Gestão Financeira 

4 -  Gestão Patrimonial 

5 – Gestão de Pessoas 

6 – Gestão do Suprimento de Bens e Serviços 

7 – Processos de Controle   

8 – Gestão Estratégica 

 

A correlação existente entre o Relatório de Gestão 2003 e a legislação vigente 

encontra-se descrita nos referidos títulos, fazendo constar a norma e os incisos dos artigos a 

que se referem. Nestes, são focalizados inúmeros aspectos no sentido de tornar o Relatório de 

Gestão 2003 representativo de um efetivo Balanço Social.  
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2 – GESTÃO OPERACIONAL / FINALÍSTICA 

       

2.1 Competências Legais e Regimentais 

 

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; 

 

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.   

 

2.2 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, 
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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. 

 

2.3 – Visão 
 

 No período planejado, a FURG fortalecerá sua posição na Região e no País, de 

instituição de ensino superior reconhecida por ter o estudante como foco de suas ações, 

formando pessoas capazes, de iniciativa, aptas para o diálogo e para a construção de uma 

sociedade melhor, pela alta qualidade de seu trabalho e relevância da sua ação comunitária. 

 A FURG consolidará sua imagem nacional e internacional como importante centro de 

estudos do ecossistema costeiro. Essa imagem, que se fundamenta em uma alta competência 

acumulada, se concretizará através da contínua qualificação de seus servidores, de ações em 

todos campos do saber e da indispensável integração à pesquisa das atividades de ensino e 

extensão. 

 Complementando-se com o desenvolvimento pleno da região, a FURG implementará 

políticas que promovam a educação continuada, atualizem e ampliem a programação de seus 

cursos em todos os níveis e contemplem iniciativas científicas, tecnológicas, culturais, 

assistenciais e esportivas junto à sociedade. 

 

2.4 – Público alvo dos processos gerenciais 

 

 O público alvo dos processos gerencias da Universidade são alunos de graduação, pós-

graduação, ensino médio e sociedade em geral. 

 

2.5 – Vinculação com o Plano Plurianual – Vinculação Programática 
 

 

 No Plano Institucional da FURG 2003/2006 foram estabelecidos os quatro princípios 

norteadores das ações da Universidade:  
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 Ecossistema Costeiro como vocação institucional 

 Geração de conhecimento, com responsabilidade e compromisso social 

 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão  

 Formação humanística e cidadã 

 

  As vinculações programáticas com o plano plurianual 2004/2007 estão representadas 

nos programas de governo descritos a seguir, representativos destes princípios norteadores.   

 

 Desenvolvimento do ensino de graduação 

 Desenvolvimento do ensino de pós-graduação 

 Desenvolvimento da educação profissional 

 Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais 

 Previdência de inativos e pensionistas da união 

 Gestão da participação em organismos internacionais 

 Valorização do servidor público 

 

2.6 – Indicadores relevantes ( sociais, econômicos e financeiros) 

(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) 

 

   Tendo em vista que: o calendário escolar de 2003 da Universidade, definiu o inicio do 

primeiro período letivo em 31 de março e encerramento do segundo semestre em 15 de 

dezembro de 2003; o mês de janeiro de 2004 ter sido reservado para realização de exames em 
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todas as disciplinas e inserção no sistema das respectivas notas; o dia 04 de abril definido 

como data de encerramento do período de colação de grau; os indicadores definitivos da Pós-

Graduação serem disponibilizados somente em abril de 2004, quando do preenchimento do 

Coleta de Dados da CAPES, informamos que estarão sendo disponibilizados anexo a este 

Relatório  apenas os indicadores que não fazem uso das referidas informações. 

 

 O uso dos referidos indicadores tomou por referência a publicação intitulada 

“Orientação para o Cálculo dos Indicadores de Gestão”, edição FORPLAD, de novembro 

de 2003. A referida publicação considera e amplia o documento “Orientações para Cálculo 

dos indicadores de Gestão” emanado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, Secretária de 

Educação Superior – SESu/MEC e Secretaria Federal de Controle Interno – SFC, em 

dezembro de 2002. 

 

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

qual a FURG divulga sua produção, 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 16 e 17 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).   

 

2.7 – Demonstrativos do comportamento das metas anuais 

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

 

2.7.1 - Programas de Governo Previstos (Programação das Metas) 

 

Os programas de governo são apresentados nas tabelas 1, 2, 3 e 4 e contém os valores 

correspondentes à lei orçamentária aprovada para o exercício de 2003. 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). 

 

Tabela 1 – 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 66.652.841 - 

Func. de Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 6.773 66.652.841 - 

 

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIAIS 190.621 - 

Cumpr. sentença judic.  precatória    190.621 - 

 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 26.502.980 - 

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 541 26.502.980 - 

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.346.442 - 
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Tabela 2 – 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 5.428.707 1.144.744 

Moderniz. recuper. Infra-estrutura Área modernizada M2 9.266 25.000 - 

Ass. ao Educando de Graduação Aluno assistido Unid. 1.200 269.400 80.000 

Manutenção Acervo Bibliográfico Volume mantido Milh. 100 15.000 - 

Func. Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 6.773 5.099.307 1.064.744 

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 220.000 20.000 - 

DESENVOLVIMETO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.000 - 

Func. dos cursos de Pós Grad. Aluno matriculado Unid. 617 12.000 - 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 310.383 - 

Func. da Educação Profissional Aluno matriculado Unid. 1.740 310.383 - 

 

GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS - - 

Contribuições 
AULP/AUGM/AUIP/OUI/ 

AUALCPI/ARCAM  

   

 

- - 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.342.896 - 

Capac. de serv. públicos federais Servidor capacitado Unid. 150 15.000 - 

Auxilio alimentação servidores Servidor beneficiado Unid. 1.443 1.538.255 - 

Auxilio transporte servidores Servidor beneficiado Unid. 670 541.084 - 

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 319 248.557 - 

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.093.986 1.144.744 

 

Tabela 3 – Despesas e metas previstas de CAPITAL 

Programas Produto Unid. Meta Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 20.000 2.523.940 

Ampliação acervo bibliográfico Volume adquirido Unid.   10.000 20.000  

Modernização rec. Infra-estrutua Área Modernizada M2 9.266 - 2.523.940 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 34.487 - 

Func. da Educ. Profissional Aluno matriculado Unid. 1.740 34.487 - 

TOTAL DE CAPITAL 54.487 2.523.940 
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Tabela 4 – Resumo dos programas de governo previstos 

Programas Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 
Total 

 

Desenvolvimento ao Ensino de Graduação 

 

72.101.548 

 

3.668.684 

 

75.770.232 

 

Desenvolvimento do Ens. de Pós-Graduação 

 

12.000 

 

- 

 

12.000 

 

Desenvolvimento da Educação Profissional 

 

344.870 

 

- 

 

344.870 

 

Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

 

26.502.980 

 

- 

 

26.502.980 

 

Gestão  Participação em Organismos Internacionais 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Valorização do Servidor Público 

 

2.342.896 

 

- 

 

2.342.896 

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 

Judiciais 

 

190.621 

 

- 

 

190.621 

 

TOTAL 

 

101.494.915 

 

3.668.684 

 

105.163.599 

 

 

 

 2.7.2 - Programas de governo  executados (Execução das Metas) 

 

 

Os programas de governo executados na FURG, no exercício de 2003, são 

apresentados nas tabelas 5, 6, 7 e 8.  

 

 

Tabela 5 – 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 66.651.999,41  

Func. de Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 5.834 66.651.999,41  

 

OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIAIS   

Cumpr. sentença judic.  precatória   - x - 0,00  

 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 26.502.979,23  

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 645 26.502.979,23  

TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.154.978, 64  
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Tabela 6 – 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 5.377.362,14 843.437,91 

Moderniz. rec. Infra-estrutura Área modernizada M2 30 25.000,00  

Ass. ao Educando de Graduação Aluno assistido Unid. 1.062 269.385,63  

Manutenção Acervo Bibliográfico Volume mantido Milh. 100 15.000,00  

Func. Cursos de Graduação Aluno matriculado Unid. 5.834 5.047.976,51  

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 203.694 20.000,00  

 

DESENVOLVIMETO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.000,00  

Func. dos cursos de Pós Grad. Aluno matriculado Unid. 743 12.000,00  

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 310.351,22  

Func. da Educação Profissional Aluno matriculado Unid. 1.041 310.351,22  

GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS   

Contribuições 
AULP/AUGM/AAUIP/OUI/AUALCPI/A
RCAM  

   

- x - 

 

0,00 

 

 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 2.301.166,62  

Capac. de serv. públicos federais Servidor capacitado Unid. 239 15.000,00  

Auxilio alimentação aos serv. Servidor beneficiado Unid. 1.525 1.538.255,00  

Auxilio transporte aos serv. Servidor beneficiado Unid.  619 520.876,64  

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 285 227.034,98  

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000.879,98 843.437,91 

 

Tabela 7 – Despesas e metas executadas de CAPITAL 

Programas Produto Unid. Meta 

Exec. 

Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 19.202,70 624.969,48 

Ampl. acervo bibliográfico Volume adquirido Unid.   307 19.202,70  

Modernização rec. Infra-estrutua Área Modernizada M2 28  624.969,48 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 34.332,80  

Func. da Educ. Profissional Aluno matriculado Unid.  1.041 34.332,80  

TOTAL DE CAPITAL 53.535,50 624.969,48 
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Tabela 8 – Resumo dos programas de governo executados 

Programas Recursos do 

Tesouro R$) 
Rec. Outras 

Fontes R$) 
Total 

 

Desenvolvimento ao Ensino de Graduação 

 

72.048.564,25 

 

1.468.407,39 

 

73.516.971,64 

 

Desenvolvimento do Ens. de Pós-Graduação 

 

12.000,00 

  

12.000,00 

 

Desenvolvimento da Educação Profissional 

 

344.684,02 

  

344.684,02 

 

Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

 

26.502,979,23 

  

26.502.979,23 

 

Gestão  Participação em Organismos Internacionais 

 

 

  

0,00 

 

Valorização do Servidor Público 

 

2.301.166,62 

  

2.301.166,62 

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 

Judiciais 

   

0,00 

 

TOTAL 

 

101.209.394012 

 

1.468.407,39 

 

102.677.801,51 

  

 

 2.7.3 - Programas de governo: metas físicas previstas  x   metas físicas             

 executadas  

 

Na tabela 9 são comparadas as metas físicas previstas e executadas dos programas de 

governo.  

Programas Produto 
Unid. Meta 

Prevista 

Meta 

Executada 

Variação 

(%) 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO    

Func. de cursos de graduação Aluno matriculado Unid. 6.773 5.834 - 13,86 

Moderniz. e  rec. infra-estrutura Área modernizada  M2 9.266 30 - 99,67 

Ass. ao educando de graduação Aluno assistido Unid. 1.200 1.062 - 11,50 

Manutenção acervo bibliográfico Volume mantido Milh. 100 100 0,00 

Serviços sociais pela extensão Pessoa beneficiada Unid. 220.000 203. 694 - 7,41 

Ampliação acervo bibliográfico Volume adquirido Unid. 10.000 307 - 96,93 

 

DESENVOLVIMENTO DE ENS. DE PÓS-GRADUAÇÃO    

Func. dos cursos de pós-graduação Aluno matriculado Unid.  617 743 20,42 

 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL    

Func. da educação profissional Aluno matriculado Unid. 1.740 1.041 - 40,17 
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                   Continuação da Tabela 9 

Programas Produto Unid 
Meta 

Prevista 

Meta 

Executada 

Variação 

(%) 

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO    

Pagamento aposentadoria e pensões  Pessoa beneficiada Unid. 541 645 19,22 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO    

Capac. de serv.  públicos federais Servidor capacitado Unid. 150 239 59,33 

Auxilio alimentação aos servidores Servidor beneficiado Unid. 1.443 1.525 5,68 

Auxilio transporte aos servidores Servidor beneficiado Unid. 670 619 - 7,61 

Assist. pré-escolar à dependentes Crianças de 0/6 anos Unid. 319 285 - 10,66 

 

 

2.8 – Resultados – Incidência Social 

  

 A execução de algumas metas estabelecidas nos programas de governo para 2003, 

foram dificultadas pelo não repasse de aproximadamente 2% (dois) dos recursos previstos. 

Serão objeto de análise neste item as metas físicas cujas variações entre o previsto e o 

executado superaram o índice de 20%. 

 

 Na Modernização e Recuperação de Infra-estrutura esclarecemos que a meta física  

prevista não é atribuída pela Universidade e sim pelo Sistema Integrado de Dados 

Orçamentários (SIDOR), que tomando por referência o valor financeiro previsto, utiliza-se do 

CUB para determinação da meta física prevista em m
2
, mesmo que nesta contenha previsão de 

aquisição de equipamentos. Assim o quantitativo contido em Outras Despesas Correntes, 

como meta física executada, no programa de Desenvolvimento do Ensino de Graduação (R$ 

25.000,00) utilizou-se da mesma metodologia, uma vez que os recursos ali contidos foram 

executados na sua totalidade em manutenção e recuperação de infra-estrutura. O mesmo 

ocorreu com R$ 21.211,19 dos recursos alocados em Capital, sendo o restante R$ 603.758,29 

destinados à aquisição de equipamentos. 

 

 Na Ampliação do Acervo Bibliográfico  a previsão inicial de arrecadação de R$ 

100.000,00 em  Recursos de Outras Fontes não se concretizou, inviabilizando praticamente a 

execução da meta.  Neste sub-programa foi possível com o recurso executado de                   

R$ 19.202,70 renovar assinaturas de periódicos e adquirir dicionários. 
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 No Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação a meta executada superou a 

previsão, tendo em vista um aumento significativo na demanda pelos cursos lato-sensu. Em 

relação aos últimos dois anos, o percentual de matriculados nestes cursos tiveram um aumento 

de aproximadamente 34%,  passando de 330 alunos em 2001 e 331 alunos em 2002, para 443 

alunos matriculados em 2003. 

     

 A execução significativamente inferior ao previsto, de 40,17%, no sub-programa 

Funcionamento da Educação Profissional, que contempla o  número de alunos matriculados 

no Colégio Técnico Industrial (CTI), deveu-se a não possibilidade de construção de 

laboratórios e novos espaços para a entrada de um maior número de alunos. Outro fato 

determinante nesta redução do número de turmas, foi a diminuição no número total de 

docentes lotados no CTI, que passou de 60 (sessenta) em 2001 e 56 (cinqüenta e seis) em 

2002 para apenas 42 em 2003.  

 

 Apesar das restrições financeiras o programa de Valorização do Servidor Público foi 

objeto de constante objetivo Institucional. No sub-programa Capacitação de Servidores 

Públicos Federais fazendo uso da estrutura, formação e conhecimento técnico de servidores 

lotados no Centro de Processamento de Dados, foi possível oferecer a um maior número de 

servidores Técnicos Administrativos e Marítimos cursos de informática que capacitaram 135 

pessoas. Na área de Saúde foram capacitados mais 40 servidores e, em Cursos de Relações 

Humanas, 64 servidores.  

  

 

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – Metas Fiscais 

(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. 

 
 

 

3.1 Orçamento da FURG aprovado na LDO 
 

O Orçamento inicial  aprovado na LDO previsto para 2003 é explicitado nas tabelas 10 

e 11. 
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Tabela 10 - Orçamento geral previsto da FURG exercício 2003 

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

Pessoal 93.346.442 - 93.346.442 88,8 

Outras Desp. Correntes 8.093.986 1.144.744 9.238.730 8,8 

Capital 54.487 2.523.940 2.578.427 2,4 

Totais 101.494.915 3.668.684 105.163.599 100,00 

(%) 96,5 3,5 100,00  
 

 

Tabela 11 - Detalhamento do Orçamento geral previsto da FURG exercício 2003 

Tipo de Despesa Tesouro Outras Fontes Totais 

PESSOAL 93.346.442 - 93.346.442 

Ativo 66.652.841 - 66.652.841 

Inativo  /  Pensionista 26.502.980 - 26.502.980 

Pensionista    

Cumprimento Sentenças Judiciais Precatórios *190.621 - *190.621 

* Crédito descentralizado para TRF, 4ª região. 

TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL 8.148.473 3.668.684 11.817.157 

BENEFÍCIOS 2.327.896 - 2.327.896 

Assistência  Pré-Escolar  248.557 - 248.557 

Auxílio Transporte 541.084 - 541.084 

Auxílio Alimentação 1.538.255 - 1.538.255 

OUTRAS ATIVIDADES 5.820.577 3.668.684 9.489.261 

Funcionamento do ensino profissional 344.870 - 344.870 

Ampliação Acervo Bibliográfico 20.000 - 20.000 

Moderniz. e rec. da infra-estrutura física  25.000 2.523.940 2.548.940 

Assistência Educando Ensino Graduação 269.400 80.000 349.400 

Manutenção Acervo Bibliográfico 15.000 - 15.000 

Funcionamento Cursos Graduação  5.099.307 1.064.744 6.164.051 

Contribuição Ass. Univ. de língua portuguesa - - - 

Contribuição Ass. Univ. grupo de Montevidéu - - - 

Contribuição Ass. Univ. Libero amer. posgrado - - - 

Contrib. Organiz. Univ. Interamericana - - - 
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Contrib. Ass. Univ. América Latina e Caribe - - - 

Contrib. Ass. Univ. do Mercosul - - - 

Funcionamento dos Cursos Pós-Graduação 12.000 - 12.000 

Serv. Sociais à Comunidade por Extensão 20.000 - 20.000 

Capacitação. Servidores Públicos 15.000 - 15.000 

TOTAL GERAL 101.494.915 3.668.684 105.163.599 

 

 

 

3.2 Orçamento Total Executado  
 

O orçamento total executado na FURG, no exercício de 2003, é resumido na tabela 12. 

 

 

Tabela 12 – Resumo do orçamento executado em 2003. 

Despesa 
Rec. do Tesouro 

Executados(R$) 

Rec. de Outras 

Fontes Exec. (R$) 

Convênios 

(R$) 

Totais 

(R$) 

 

(%) 

 

Pessoal e encargos sociais 93.154.978,64   93.154.978,64 81,15% 

 

Outras despesas correntes 8.000.879,98 843.437,91 11.225.787,23 20.070.105,12 17,48% 

 

Capital 53.535,50 624.969,48 892.805,26 1.571.310,24 1,37% 

 

TOTAIS 101.209.394,12 1.468.407,39 12.118.592,49 114.796.394,00 100% 

 

(%) 88,16% 1,28% 10,56% 100%  

 

 

O detalhamento das transferências de recursos  mediante convênios são apresentadas 

na tabela 13 e representam atividades não programadas nos planos de governo. 

  

Tabela 13 – Convênios desenvolvidos no exercício de 2003 

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

Convênio Objetivo 
Custeio (R$) Capital 

(R$) 
Totais (R$) 

Capes DS 120 Apoio a Pós-Graduação 617.268,36  617.268,36 

Capes PICDT 043 Apoio a Pós-Graduação 77.405,56  77.405,56 

Capes PICDT 061 Apoio a Pós-Graduação 303.564,89  303.564,89 

Capes Prodoc 116 Programa de absorção temporária de doutores 22.999,80  22.999,80 

Capes Prodoc 117 Programa de absorção temporária de doutores 31.999,52  31.999,52 

Capes Prodoc 227 Programa de absorção temporária de doutores 15.000,00  15.000,00 
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Capes Prodoc 228 Programa de absorção temporária de doutores 19.163,79  19.163,79 

Capes PQI 071 Programa de qualificação institucional 32.645,94  32.645,94 

Capes PQI 147 Programa de qualificação institucional 27.428,23  27.428,23 

Capes Proap 058 Apoio a Pós-Graduação 255.462,02  255.462,02 

Sesu 027/03 Manutenção da Residência Médica 38.134,57  38.134,57 

Sesu 055/03 Manutenção da Residência Médica 762.287,40  762.287,40 

Sesu 072/03 Manutenção do Hospital Universitário 830.360,00 207.589,98 1.037.949,98 

Sesu PET 123/03 Programa Especial de Treinamento 73.130,99 4.104,00 77.234,99 

Sesu 156/03 Quitação de dívida junto a CEEE 500.000,00  500.000,00 

Sesu 181/03 2a. etapa da construção do Depto. de Química  582.000,00 582.000,00 

Sesu 225/03 Complementação de Custeio 601.792,69 60.000,00 661.792,69 

Sesu 245/03 Prevenção ao uso indevido de drogas 23.213,15  23.213,15 

Sesu 362/03 Assistência Estudantil 46.431,21  46.431,21 

Sesu Semtec 229/03 Manutenção de cursos técnicos do CTI 27.941,17 29.411,76 57.352,93 

FNS Port. 433/03 Manutenção do Hospital Universitário 1.037.947,05  1.037.947,05 

Reforsus Equipamentos para Hospitais Universitários  9.699,52 9.699,52 

FNS AIH/SIA/SUS Repasse para manutenção das atividades 5.472.395,24  5.472.395,24 

ANP 026/00 Estudo ambiental em áreas de atuação da Petrobras 273.850,00  273.850,00 

FNMA 049/01 Reestabelecimento da capacidade produtiva do 

sistema ambiental da pesca 

127.632,94  127.632,94 

CNPQ Probio Salvar seláquios do sul do Brasil 7.732,71  7.732,71 

Total 11.225.787,23 892.805,26 12.118.592,49 

 

 

3.3 Ocorrências na Programação 
 

 

 

 O crescimento da Universidade nos últimos anos, quer em sua estrutura física,  

número de cursos, vagas oferecidas e conseqüente aumento no número de alunos 

matriculados, tem sido uma constante. No entanto a melhoria dos indicadores da Universidade 

na participação no modelo de distribuição do orçamento das IFES, não foram suficientes para 

fazer frente aos reajustes de tarifas públicas e de serviços terceirizados e contribuem 

significativamente para o déficit na programação orçamentária. O referido crescimento 

institucional requer a cada ano um maior investimento em manutenção, o que só faz aumentar 

as necessidades não atendidas.           
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3.4 Ocorrências na Execução 
 

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

 Mais uma vez, em 2003, a FURG enfrentou sérias dificuldades de origem 

orçamentária e financeira. Os problemas foram significativamente mais graves que nos anos 

anteriores exigindo medidas drásticas de contenção de despesas, sendo a mais marcante delas 

a não distribuição orçamentária interna, concentrando toda a decisão sobre a execução nas 

Pró-Reitorias Administrativa e de Planejamento e Desenvolvimento. 

 

 No mês de maio foi encaminhado Ofício 245/2003 – Gabinete do Reitor ao Secretário 

de Educação Superior do MEC contendo um demonstrativo que projetava para 2003 um 

déficit de cerca de R$ 2.950.000,00 considerando-se apenas uma correção inflacionária ao 

executado em 2002 que já havia sido um ano extremamente austero e com 

contingenciamentos orçamentários. 

 

 Cabe salientar que o orçamento de custeio da FURG se mantém equivalente aos   

valores nominais praticados em 1998. A alteração da matriz de distribuição dos recursos 

federais pelo MEC foi alterada naquele ano, o que resultou em uma imediata redução. Até 

2001 o MEC utilizou uma compensação para as instituições prejudicadas com a modificação 

da matriz. 

 

 A partir de 2002 estas compensações não mais existiram, de forma que o orçamento de 

custeio executado em 2003 foi cerca de 8 % menor que o de 1998. Dito a despeito de, através 

de várias medidas administrativas e acadêmicas, a FURG ter apresentado evolução sempre 

crescente de seu índice de participação na matriz de financiamento. 

 

 Em 30/06/2003, o Pró-Reitor Administrativo encaminhou Of. 130/2003 – PROAD ao 

Subsecretário de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC, solicitando autorização de limite 

de empenho emergencial, uma vez que o até então liberado (56,29% do total) já havia sido 

esgotado e dívidas com energia elétrica já haviam chegado a R$ 320.000,00. O pleito foi 

atendido liberando a SPO 89% do total orçamentário de custeio. 

 

 Já neste momento, medidas extremas de contenção de despesas foram adotadas com 

destaque para não distribuição do orçamento interno e a concretização das autorizações de 

despesas nas Pró-Reitorias Administrativa e de Planejamento e Desenvolvimento. Ocorreu 

também uma restrição na utilização dos serviços de telefonia, interurbanos e ligações para 

celulares, objetivando reduzir os custos destes serviços. 
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 No final do ano, a liberação da Emenda ANDIFES contribuiu para diminuir o déficit 

previsto. Encerrou-se o período com dívidas da ordem de R$ 1.263.497,22. Deve-se 

considerar que o custo institucional para  conseguir chegar ao final do ano com déficit 

reduzido foi elevado. Certamente, as atividades acadêmicas foram comprometidas com a falta 

de recursos financeiros. Várias metas aprovadas no Plano Institucional 2003-2006, que 

deveriam ser atingidas em 2003, não o foram pela mesma razão. 

 

 Concluindo, as atividades acadêmicas vem sendo mantidas com a aquisição apenas 

dos insumos básicos para garantir a sua continuidade. 

 

4 – GESTÃO FINANCEIRA 

 
 Neste capítulo abordaremos a insuficiência financeira da Universidade para fazer 

frente às dívidas existentes, em 31 de dezembro de 2003, que totalizam R$ 1.263.497,22, 

assim distribuídos:  

 

 Dívidas com empresa prestadora de serviços de informática             60.966,38 

 Dívidas com empresa prestadora de serviços de energia elétrica 583.134,34 

 Dívidas com empresa prestadora de serviços de água e esgoto 619.396,50 

TOTAL DAS DÍVIDAS 1. 263.497,22 

  

 A dívida em cobrança da empresa prestadora de serviços de informática, encontra-se 

em processo de sindicância no sentido de averiguação de sua pertinência e correção. Em 

referência à empresa prestadora de serviços de energia elétrica, a dívida expressa corresponde 

ao exercício de 2003.  Quanto à dívida com a empresa prestadora de serviços de água e 

esgoto, R$ 579.116,39 (Quinhentos e setenta e nove mil, cento e dezesseis reais e trinta e 

nove centavos)  refere-se ao período de setembro de 1997 a janeiro de 2003, e foi parcelada 

em 99 prestações consecutivas e de  igual valor. Foi quitado até dezembro de 2003 o valor de          

R$ 45.222,12, que acrescido da dívida de R$ 85.502,23 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e 

dois reais e vinte e três centavos), relativas ao exercício de 2003, perfazem o total de R$ 

619.396,50 (Seiscentos e dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e cinqüenta centavos).     
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5 – GESTÃO PATRIMONIAL 

 

5.1 – Adequação de Perfil e dos Quantitativos 

  

 Na avaliação dos recursos de suporte constatamos deficiência de recursos humanos 

visando o estabelecimento de um controle efetivo e permanente dos bens móveis por parte do 

setor de Patrimônio da Instituição, que por sua vez, necessita de um espaço melhor 

estruturado para recebimento e guarda de móveis e equipamentos.     

 

5.2 – Atualização Tecnológica 

 

 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. 

 

 

6 – GESTÃO DE PESSOAS 

 

6.1 –  Gastos  com Remuneração/Manutenção 

 

 A despesa com pessoal executada em 2003, totaliza R$ 93.154.978,64. Este valor 

representa o percentual de 92% do total executado  na fonte tesouro pela Universidade. Há de 

se considerar ainda que, do valor executado, R$ 26.502.979,23 refere-se à Previdência de 

Inativos e Pensionistas da União.  

 

6.2 – Ações de Valorização do Servidor 

 

 A capacitação do quadro funcional da Instituição, na busca da melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, foi objeto de permanentes ações institucionais. Para medir o resultado 
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do esforço empreendido e também projetar novas iniciativas, foi utilizado como instrumento a 

Avaliação Docente pelo Discente e a Avaliação dos Técnicos Administrativo e marítimos.  

 

 Em 2003 foram titulados como mestres: 3 (três) docentes de ensino superior; 3 (três) 

docentes de ensino médio e profissionalizante e 3 (três) técnicos administrativos. Foram 

também titulados como doutores: 22 (vinte e dois) docentes de ensino superior; 1 (um) 

docente de ensino médio e profissionalizante e 1 (um) técnico administrativo. Encontram-se 

atualmente afastados para mestrado 06 (seis) docentes e 02 (dois) técnicos administrativos, e 

afastados para doutorado e pós-doutorado 43 (quarenta e três) docentes e 02 (dois) técnicos 

administrativos.  

 

 O Centro de Formação e Orientação Pedagógica criado em 12 de abril de 2002 possui 

duas linhas de atuação. A primeira linha, interna, busca criar um patamar intermediário entre a 

sala de aula e a administração acadêmica. Esta atuação conta com programas para a 

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

profissionais de educação para implantação de propostas curriculares inovadoras, com 

controle dos resultados e avaliação permanente. A segunda linha de atuação visa aproximar a 

comunidade externa, na forma de educação continuada e, ainda, de foram indireta, com 

utilização de metodologias de ensino a distância (EAD). O CFOP é, ainda, um espaço para 

executar programas de pesquisa e experimentação pedagogicas, que poderão ser propostos por 

grupos de estudo de todas as áreas da Universidade. Atualmente estão em funcionamento os 

seguintes programas: a)Intercâmbio Científico Cultural de Educação Transdisciplinar; b) 

Metodologia de Educação Centrada nos Educandos; c) Inovações Curriculares; d) Educação a 

Distância e Educação Continuada; e) Integração Universidade e Rede de Educação Básica.   

  

6.3 – Terceirização de Mão de Obra 

  

 O aumento da área física construída, decorrente da premente necessidade de aumentar 

o número de vagas oferecidas pela Universidade e atender carências de espaços 

administrativos; a conseqüente maior demanda por segurança e manutenção; e a falta de 

reposição dos quadros funcionais, impuseram à Universidade o processo de terceirização de 

mão de obra. 
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 Se por um lado o processo facilitou o gerenciamento das pessoas, em referência a 

qualidade do serviço prestado e substituição imediata de profissionais que não se enquadram 

no perfil desejado, também é verdadeiro que a falta de comprometimento dos contratados para  

com a Instituição, a rotatividade indesejada de pessoal, a dificuldade de uma fiscalização 

efetiva do serviço e o envolvimento solidário da instituição em questões judiciais que 

envolvem a empresa prestadora do serviço, produzem prejuízos irreparáveis à Gestão 

Universitária.  

 

 Deve-se ainda considerar que a contratação de serviços terceirizados, 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.  

   

6.4 – Ações Disciplinares – Correicionais 

Relação dos processos administrativos disciplinares e sindicâncias instaurados em 2002 e 

concluídos em 2003  
 

 

PROCESSO 

 

S/PAD* 

 

ASSUNTO 

 

SITUAÇÃO 

23116.000290/2002-60 PAD Denúncia de falta a plantão do 

servidor médico Luiz Meirelles 

Leite 

A Comissão concluiu pelo 

arquivamento 

 
 

Relação dos processos administrativos disciplinares e sindicâncias instaurados em 2003 e sua 

situação em 31/12/2003 
 

PROCESSO S/PAD*  
ASSUNTO 

 
SITUAÇÃO 

23116.005051/2003-87 PAD Denúncia de irregularidades 

cometidas pelo Coordenador do 

Curso de Formação de 

Professores Leigos de Santa 

Vitória do Palmar  

A Comissão concluiu pela  

aplicação de pena de 

advertência ao 

Coordenador do Curso. 

23116.006288/2003-85 S Furto de um  note-book do 

Departamento Materno Infantil 

A Comissão concluiu pelo 

arquivamento 

23116.006369/2003-85 S Denúncia de desvio de verba do 

NID 

A Comissão concluiu pela 

instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar 

23116.001355/2003-75 PAD Denúncia de comportamento 

inadequado do servidor Carlos 

Roberto W. Ferreira 

Em andamento 

 
     * S – Sindicância; PAD – Processo Administrativo Disciplinar 
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7 – GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

7.1 – Custos / Gastos em Contratações 

 

 A Universidade, na aquisição de bens, obras e outros serviços, tanto nas licitações 

quanto nas dispensas, seleciona sempre a proposta mais vantajosa, de acordo com os critérios 

estabelecidos no edital, obedecendo os princípios constitucionais da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa. 

No entanto, é fato de que carece de um melhor processo de planejamento nas aquisições  de 

bens e serviços.    

 

7.2 – Custos / Gastos em Convênios e Parcerias 

  

 As receitas oriundas de convênios e parcerias encontram-se dispostas no capítulo 2 

deste Relatório, tabela 13, e perfazem o valor de R$ 11.225.787,23 em custeio e R$ 

892.805,26 em capital, totalizando R$ 12.118.592,49.    

 

7.3 – Gestão dos Estoques 

 

 A ação de gerenciamento dos estoques foi bastante dificultada neste exercício. A 

Universidade conta com um sistema informatizado para gerir seus estoques e efetuar as 

reposições com base na média do consumo dos últimos meses. Assim, o sistema impossibita a 

imobilização de recursos em materiais cuja rotatividade não é constante.  No entanto por 

absoluta carência de recursos financeiros, não tem sido possível repor itens de primeira 

necessidade, como  cartuchos para impressora. Neste caso, especialmente, também se achou 

conveniente não manter grandes estoques pela diversidade de equipamentos existentes na 

instituição. 
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8 – PROCESSO DE CONTROLE 

 

8.1 – Processo de Controle Parlamentar 

 
Não ocorreram na Instituição, no exercício de 2003, demandas de Comissões Parlamentares 

ou diligências do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

8.2 – Processo de Controle Interno 

 

Atuação da CGU/SFC – Recomendações implementadas no exercício  

UG  154042 Relatório n.º 116421-CGU/RS 31 de março de 2003 

Recomendação nº 1 Pagamento de serviços a pessoa física em desacordo     com o artigo 25, inciso 

VIII, da Lei n.º 10.266, de 24/07/2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2003). 

Recomendada à unidade que não proceda ao pagamento por serviços prestados 

por servidores da Administração Federal em situações análogas a presente. 

Recomendação nº 2 Terceirização de patrimônio da IFES sem comprovação  do devido ressarcimento 

por fundação de apoio. Recomendado que a unidade: a) Necessidade de que se 

faça a devida formalização dos valores devidos à FURG...; b) Efetivação de um 

controle finalístico, devidamente formalizado, sobre os atendimentos que são 

realizados pela empresa convenente...;  c) Abstenção de celebração de 

contratos/convênios em situações análogas;  d) Atendimento aos princípios da 

impessoalidade e isonomia quando da celebração desses instrumentos jurídicos. 

Recomendação nº 3  Elevado número de bens não localizados em procedimento de inventário. 

Recomendado que uma vez que até o encerramento desta Auditoria Interna não 

tivemos conhecimento da conclusão dos respectivos trabalhos, não constando 

do processo uma eventual prorrogação de seus prazos,... fosse dado maior 

celeridade para fins de conclusão dos mesmos, com a respectiva apuração de 

responsabilidade por eventuais bens não localizados. 

Recomendação nº 4 Ausência de documentos suporte ao pagamento dos adicionais de Insalubridade. 

Recomendado que a unidade adote as providências necessárias a fim de que a 

situação seja imediatamente regularizada, uma vez que o fato em análise já foi 

objeto de ressalva em trabalhos anteriores. 

Recomendação nº 5 Ausência de autorização para pagamento por serviço extraordinário. 

Recomendado que a unidade envide esforços para que, em cumprimento à 

legislação vigente, não proceda pagamento de adicional de serviço 

extraordinário sem a respectiva autorização do dirigente....   .   

Recomendação nº 6 Impropriedades nas propostas e concessões de diárias. Recomendado que:  

a)Proceda a uma adequação de seus controles internos, de forma que seja 

possível a qualquer tempo obter dados fidedignos e confiáveis a respeito da 

execução de despesa a título de diárias,... ;  b) Estude a possibilidade, em 

consonância com o disposto no item antecedente, de adoção do formulário 

"Pedido e Concessão de Diárias" ou adaptação do ora utilizado, de forma a 

permitir a visualização dos valores concedidos e os respectivos descontos; 

c)Contabilize a despesa, quando da concessão de diárias para serviços no 

exterior, na conta respectiva do SIAFI; d) Não conceda diárias para 

afastamentos em finais de semana sem que a unidade requisitante justifique 

adequadamente os motivos para a excepcionalidade; e)Promova o pagamento 

do Adicional de Deslocamento previsto no artigo 9º do decreto n.º 343/91   
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Recomendação nº 7 Inclusão de restrição à marca em licitação na modalidade convite. Recomendado 

à unidade que nos seus procedimentos licitatórios dê atendimento as disposições 

do artigo 15, parágrafo 7º, inciso I, c/c artigo 3º, paragrafo 1º, inciso I, ambos 

da Lei n.º 8.666/93, de forma a não restringir a competitividade mediante 

restrição a marcas, mantendo junto aos autos documentos técnicos que 

embasem os procedimentos adotados. 

Recomendação nº 8 Ausência de três propostas válidas em licitação na modalidade convite. 

Recomendado que não basta que sejam convidadas três empresas, mas sim que 

pelo menos três delas apresentem propostas validas, conforme jurisprudência 

firmada (Decisão n.ºs. 98/95 e 471/97 - TCU - Plenário). 

Recomendação nº 9 Não adoção de indicadores de eficiência, eficácia, economicidade e qualidade nas 

atividades da Auditoria Interna. Recomendado que a unidade desenvolva 

indicadores que permitam auferir o resultado da gestão dos recursos públicos 

quanto a eficiência, eficácia, economicidade e qualidade. 

Recomendação nº 10 Impropriedades em processos de suprimento de fundos. Recomendadas as 

seguintes medidas: 

a)Planejamento de aquisições,  de forma a reduzir o montante de despesas na 

modalidade de suprimento de fundos, bem como o fracionamento de despesas, 

sempre levando-se em consideração o caráter de excepcionalidade da 

modalidade; b) Seja exigida a identificação do cupom fiscal quando das 

compras efetuadas via suprimento de fundos. Todavia, caso o ECF do 

fornecedor não esteja preparado para tanto, que se exija a respectiva emissão da 

Nota Fiscal. 

No tocante às despesas com alimentação, mantemos nosso entendimento 

anterior de que não vislumbramos suporte legal para este tipo de pagamento, uma 

vez que se configura um "bis in idem" , com o servidor percebendo uma vantagem 

pecuniária duas vezes em relação ao mesmo fato, contrariando o disposto na 

legislação pertinente a matéria (Decreto n.º 3.887/2001, artigo 4º, inciso IV). Pela 

argumentação apresentada pela Unidade, até mesmo o desconto quando do 

percebimento das diárias não seria cabível, face aos fundamentos apresentados. 

Da mesma forma poderíamos questionar,  por esse raciocínio, se seria cabível a 

indenização ao servidor toda a vez que suas refeições fossem realizadas fora de 

seu âmbito familiar, pois também nessa hipótese estaria havendo um sacrifício da 

quota familiar integrante da remuneração destinada a alimentação. 

 

Recomendação nº 11 Inconsistências relativas aos registros de bens imóveis. Recomendado que a 

Unidade proceda a uma revisão nos registros ora apontados, atualizando, se for 

o caso, as respectivas pastas, de forma que os registros evidenciem a real 

situação patrimonial da Unidade, nos termos dos artigos 94 a 96 da Lei n.º 

4.320/64. 

Recomendação nº 12 Falta de atualização das declarações suporte ao beneficio de auxilio-transporte e 

ausência do valor diário da despesa realizada com transporte coletivo. 

Recomendado a adoção pela Unidade de um modelo único e padronizado de 

declaração que atenda a todos os ditames legais expressos contendo nome do 

servidor, endereço, nome das linhas e empresas utilizadas, valor das passagens 

e valor total diário de despesas com passagem, mantendo atualizadas as 

declarações vez que estas são o documento suporte da concessão do auxilio-

transporte nos termos do Decreto n.º 2.880 de 15 de dezembro de 1988 e que não 

proceda ao pagamento nos casos em que todas as informações não foram 

prestadas. 

Recomendação nº 13 Demora na instauração de processos disciplinares e ausência de decisão da 

autoridade superior. Recomendado que a Unidade dê condições à Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar de continuar a cumprir as 

disposições do artigo 143 da Lei n.º 8.112/90, que exige uma apuração imediata 

de irregularidades  verificadas.     
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Recomendação nº 14 Falhas na formalização em procedimentos licitatórios: ausência de comprovação 

da entrega de Convite; ausência de rubrica em todas as vias do edital original. 

Recomendado que a unidade proceda ao cumprimento do disposto no artigo 38, 

inciso II da Lei n.º 8.666/93, que determina que devam ser juntadas aos autos 

do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, o 

comprovante das publicações do edital resumido ou da entrega do convite, 

recomendando também que a Unidade proceda ao cumprimento do disposto no 

artigo 40, inciso XVII, paragrafo 1º, ou seja rubrica em todas as vias do edital 

original. 

Recomendação nº 15 Deficiências nos controles de acompanhamentos em contratos ou convênios com 

fundações de apoio.  Recomendado implementação de um controle interno 

eficaz que permita o acompanhamento da efetividade dos recursos repassados a 

terceiros. 

Recomendação nº 16 Contratação com fundação de apoio com objeto genérico.  Recomendado que a 

Unidade em seus contratos  com fundações de apoio, tenha por rotina fornecer 

especificações que permitam uma definição clara do objeto contratado, 

possibilitando vislumbrar objetivamente que atividades serão desenvolvidas pela 

contratada, atendendo, assim, de forma adequada, as disposições legais 

referentes ao tema aludido, bem como o próprio entendimento do Tribunal de 

Contas da União, expresso na Decisão n.º 655/2002 - Plenário. 

Recomendação nº 17 Ausência de comprovação efetiva da inviabilidade de competição em processos de 

inexigibilidade de licitação.  Recomendado à Unidade de que apenas utilize-se 

da situação excepcional prevista no artigo 25 da lei das Licitações quando 

restar devidamente comprovada a inviabilidade de competição. 

Recomendação nº 18 Verificação de existência de termos de responsabilidade relativamente a uma 

amostragem de quarenta bens adquiridos através do Programa de Modernização e 

Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica  das IFES e Hospitais Universitários, 

não tendo sido verificada nenhuma inconsistência no referido exame. Conforme 

informações prestadas pela Unidade, existem as seguintes pendências em relação 

à contabilização e/ou incorporação ao patrimônio dos equipamentos recebidos: 

a)Determinação da Carga Elétron"; b) "Compressor Odontológico - Grupo 18".  

Recomendado, uma vez que a regularização das pendências acima relatadas 

depende de atuação de órgão externo à FURG,  que seja oficiado ao DEPEM o 

teor do presente comentário de auditoria, solicitando ao mesmo a agilização das 

providências necessárias. 

Recomendação nº 19 Ressarcimento por parte dos cessionários, verificamos que aqueles devidos pelo 

Governo do Estado encontravam-se pendentes relativamente aos meses de 

novembro e dezembro de 2002, enquanto que por parte da ANVISA pendiam de 

pagamento os meses de agosto a dezembro do ano em análise. Recomendado à 

Unidade que proceda novas tratativas junto aos órgãos cessionários, de forma a 

efetivar o ressarcimento devido. 

Recomendação nº 20 Ausência do "Relatório de Cumprimento do Objeto" na prestação de contas de 

convênios.. Recomendamos que doravante a Unidade passe a incluir como peça 

obrigatória de suas prestações de contas de convênio o relatório em questão. 
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Atuação da CGU/SFC - Recomendações não implementadas no exercício 

 

          UG  154042 Relatório n.º 116421-CGU/RS 31 de março de 2003 

Recomendação nº 21 Execução de despesas sem cobertura orçamentária e/ou financeira.  Devemos 

reconhecer que a situação enfocada neste ponto vem atingindo boa parte da 

administração pública federal, em especial as instituições federias de ensino 

superior. Todavia, a situação ora relatada é afronta visível aos princípios do 

Direito Financeiro, razão pela qual vem sendo  ressalvada seguidamente, tanto por 

parte deste órgão de Controle Interno, quanto pelo Tribunal de Contas da União.  

Dessa forma, outro caminho não resta do que reforçar recomendações anteriores 

no sentido de que a Unidade (ou o conjunto de IFES) busque alternativas para a 

solução do problema enfocado, tanto no sentido de acerto das despesas já 

realizadas, como também para a não repetição. Igualmente, reitera-se a 

recomendação de que se busque alternativas visando a redução de custos, além 

das já relatadas pelo senhor gestor. À titulo de exemplo, poderíamos citar a 

redução de gastos com telefonia, em especial a celular, bem como o 

redimensionamento dos contratos terceirizados. 

Justificativa/Motivação 

Permanência da distribuição por parte do MEC de Orçamento insuficiente para a 

manutenção plena da Instituição, o que foi por várias vezes motivo de 

correspondências, encaminhadas pela Reitoria ao MEC, reivindicando uma 

melhor distribuição orçamentária. Além do mais o orçamento insuficiente 

permaneceu ao longo do ano contigenciado, sendo liberado em parcelas, da 

mesma forma também o financeiro foi liberado somente após a liquidação da 

despesas já ter sido efetuada e assim mesmo com freqüentes atrasos. 

Recomendação nº 22 Utilização do patrimônio da IFES em contratos com fundações de apoio.  Quando 

dos trabalhos de acompanhamento de gestão, efetuados em atendimento à Ordem 

de Serviço n.º  100194 (funcionamento das fundações de apoio e seu 

relacionamento com as IFES), foi constatado, através da análise do Processo nº 

23116.001308/99-11, geração de renda para fundação de apoio - Fundação de 

Apoio ao Hospital Universitário de Rio Grande (FAHERG) - através da utilização 

do patrimônio da IFES. O objeto do referido convênio consiste na implantação, no 

âmbito do Hospital Universitário, de uma unidade para atendimento a pacientes 

vinculados a planos de saúde e para atendimento a particulares.  Por este 

instrumento, conforme disposto na Cláusula Segunda - das obrigações da FURG - 

do termo do convênio, a FAHERG está autorizada a celebrar contratos com 

empresas e/ou entidades que operam planos de saúde, com vistas ao faturamento e 

ao recebimento direto, pela FAHERG, dos valores oriundos dos serviços 

prestados pelo Hospital Universitário aos pacientes relacionados com o objeto do 

Convênio (planos de saúde e particulares). Mantemos o entendimento expresso à 

época de que os recursos oriundos de atendimentos/serviços efetuados sejam 

percebidos diretamente por quem de direito, sem a ingerência de terceiros no 

processo.  Igualmente, entendemos que pelas justificativas apresentadas, não se 

comprova a correlação entre os valores auferidos pela Fundação e os 

ressarcimentos recebidos pela Unidade, no sentido de comprovar que todos os 

recursos percebidos pela FAHERG são efetivamente transferidos para a FURG. 

Reiteramos, pois, a recomendação de que a FURG regularize esta situação, 

fazendo com que os recursos provenientes destes atendimentos sejam percebidos 

diretamente pelo Hospital Universitário, bem como que a Unidade se abstenha de 

celebrar contratos/convênios com fundações de apoio em situações análogas. 

Justificativa/Motivação: 

Nos mesmos termos do que temos afirmado repetidamente aos órgãos de controle, 

as universidades federais foram literalmente “recrutadas” para dar cumprimento 

às obrigações estatais de assistência à saúde da população, sem que fossem 

criadas as condições legais e regulamentares que permitissem conciliar o regime 

administrativo com a função assistencial. É certo que a assistência à saúde 
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processa-se em três modalidades remuneratórias distintas: a pública, pelo SUS, e 

a privada, seja pelas empresas de planos de saúde, seja diretamente pelo paciente 

particular. Como a assistência à saúde é dever de Estado, todas essas 

modalidades são obrigatórias, não podendo o Hospital furtar-se ao atendimento 

sob qualquer delas. No entanto, em sendo o Hospital Universitário uma unidade 

integrante da estrutura de entidade autárquica ou fundacional, estaria sujeito às 

regras da Lei nº 8.666/93, para celebração de quaisquer relações jurídicas 

contratuais. Ora, não é necessário qualquer esforço para constatar que a Lei nº 

8.666/93, editada para regular as compras de bens e serviços pela Administração 

Pública, absolutamente não se presta para regular a venda de bens e serviços 

pela Administração Pública. E não há outras regras, além da Lei nº 8.666/93, 

aptas a disciplinar as relações entre as empresas de planos de saúde e o próprio 

paciente particular com a autarquia ou fundação pública. A solução encontrada 

para o impasse legal tem sido a contratação por intermédio da fundação de 

apoio, tanto porque essa entidade tem suporte legal para o apoio às IFES (Lei nº 

8.958/94), como porque estatutariamente toda a sua receita é obrigatoriamente 

aplicada na consecução dos seus objetivos-fins. No caso da FAHERG, todos os 

seus recursos, sem exceção de um só centavo, devem e são efetivamente aplicados 

na manutenção e no desenvolvimento do Hospital Universitário da FURG. Não 

podemos concordar, assim, com todo o acatamento, com a afirmação de que não 

produzimos prova desse fato. Basta a verificação do balanço da FAHERG, para 

se observar que todos os recursos percebidos foram inteiramente aplicados no 

HU. 

Recomendação nº 23  Desempenho de função em fundações de apoio por parte de professores com 

dedicação exclusiva. Recomendado que a Entidade regularize estas ocorrências, 

garantindo que professores com dedicação exclusiva tenham exercício unicamente 

nas práticas docentes da Universidade, salvo em atividades desenvolvidas junto às 

fundações de apoio, quando flagrantemente esporádicas. 

Justificativa/Motivação 

Esta recomendação foi atendida praticamente na totalidade, na medida em que a 

IFES rescindiu os convênios que mantinha com as fundações cujos dirigentes 

eram docentes com dedicação exclusiva (FAPECO, FDC e FURERG). 

Atualmente, mantém relações conveniais apenas com as fundações de apoio 

FAURG e FAHERG. Nessa última, nenhum dirigente é docente da IFES. Na 

FAURG, apenas um dirigente é docente da IFES, tendo sido verificado que suas 

atividades na fundação não colidem com o desempenho de suas funções 

acadêmicas. O exercício da atividade de direção na FAURG é gratuito. 

Recomendação nº 24 Convênios com fundação de apoio cujo objeto configura reforma predial. 

Reiteramos nosso entendimento de que os objetos em comento não se enquadram 

no conceito de desenvolvimento institucional. Assim, não estando inserido neste 

contexto, não podemos acatar a justificativa de interesse da fundação de poio na 

realização destes objetos. Neste sentido, repisamos a vedação do relacionamento 

diferenciado com fundação de apoio quando fora dos objetivos precipuos destas 

pessoas jurídicas. Ademais, o fato de não ter havido liberação do recurso 

financeiro, não serviria de óbice à realização de procedimento licitatório. A 

liberação de recursos orçamentários ocorreu em julho de 2002, o que possibilitaria 

a abertura de procedimento licitatório das obras nos termos do artigo 7º, parágrafo 

2º, inciso III da Lei n.º 8.666/93. Considerando, ainda, as justificativas 

apresentadas pela Unidade, bem como levando-se em consideração os 

apontamentos do Relatório de Auditoria n.º 87.960 Prestação de Contas de 2001 - 

pertinentes ao tema, recomendamos que a Unidade continue gestionando 

formalmente às instâncias superiores, em especial às setoriais orçamentária e 

financeira, com vistas a evitar a reincidência de tais ocorrências, as quais, em 

última análise, alavancaram a ocorrência das impropriedades relatadas.  

Justificativa/Motivação: 

Permaneceu no presente exercício ocorrendo os mesmos fatos que ensejaram a 

realização de convênios com  Fundação de Apoio tendo por objeto construção 
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e/ou reforma predial, agravado por neste exercício, tanto os valores 

orçamentários como financeiros terem sido liberados nos últimos dias do mesmo. 

Tal procedimento ensejou que o próprio MEC sugerisse através da SESU (Ofício 

Circular n.º 108/2003-MEC/SESu/DEDES de 18/12/2003) que o valor liberado 

fosse transferido para Fundação de Apoio, desde que esta estivesse regular 

conforme previsto na Lei n.º 8.958, de 2012/1994 e que efetuasse a devida 

prestação de contas dos valores recebidos. 

Recomendação nº 25 Contratos com fundações de apoio com objetos que configurem contratação de 

pessoal. Recomendado de que na contratação de fundação de apoio para 

desenvolvimento de projetos que visem o desenvolvimento institucional, sejam 

observadas as determinações do Egrégio Tribunal de Contas, abstendo-se de 

contratar tais fundações para a realização de atividades de manutenção da 

instituição. 

Justificativa/Motivação 

A recomendação a esse respeito não foi implementada pelo motivo de que o 

próprio Tribunal de Contas acolheu as razões da IFES. O Relatório CGU/RS nº 

116421 é de 31.3.2003, enquanto que o Acórdão nº 523/2003-TCU-Plenário é de 

26.5.2003 (DOU). Nesse Acórdão, o Egrégio TCU taxativamente admite a 

manutenção de convênio que possibilite contratação de pessoal, até que o Poder 

Executivo da União autorize o provimento de cargos efetivos na IFES. 

Recomendação nº 26 Constatação de Inadequações nos espaços físicos, falta de pessoal capacitado,  de 

ferramentas (software específico), nos Almoxarifados do Campus Carreiros e do 

Hospital Universitário. Recomendado que a Unidade adote as providências 

sugeridas pela Comissão de Inventário, especificamente no tocante a dotar os 

locais onde localizam-se os Almoxarifados de condições ideais de funcionamento, 

com especial atenção para a inadequação do local destinado ao armazenamento 

dos materiais de construção. 

Justificativa/Motivação 

Parte do recomendado foi devidamente atendido, no que concerne a realização de 

melhorias estruturais no Almoxarifado do Hospital Universitário, o que foi 

realizado graças a convênio firmado com a SESu/MEC. Com relação ao 

Almoxarifado do Campus Carreiros por total indisponibilidade orçamentária não 

conseguiu-se realizar as melhorias necessárias, deixando-se também, pelo mesmo 

motivo, de melhorar as condições de informática. Também não conseguiu-se 

melhorar as condições técnicas de funcionamento, por impossibilidade de 

contratação de novos servidores, bem como de afastamento dos atuais para 

realização de cursos de qualificação. 

 

 

 

9 – GESTÃO ESTRATÉGICA 

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

9.1 – Plano Anual de Ação 

 

Em 10 de janeiro de 2003, através da Resolução 02/2003 foi aprovado pelo Conselho 

Universitário o Plano Institucional 2003-2006 da Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande. 
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O Plano aprovado contém um conjunto de 23 objetivos e 115 estratégias distribuídos 

em 10 áreas, que ora definimos como sendo os Programas de Trabalho a serem desenvolvidos 

pela Universidade nos próximos 4 anos: 

 

I – Ensino de Graduação 

II – Ensino de Pós-Graduação 

III – Ensino Médio e Profissionalizante 

IV – Outras Modalidades de Ensino 

V – Pesquisa 

VI – Extensão 

VII – Apoio ao Estudante 

VIII – Recursos Humanos 

IX – Infra-Estrutura 

X – Gestão Institucional   

 

A Gestão da Universidade para o exercício de 2003, foi pautada no interesse 

institucional de estabelecer iniciativas prioritárias em cada uma das áreas mencionadas, sendo 

aprovado pelo Conselho Universitário em 11 de julho de 2003, através da resolução 10, o 

detalhamento do Plano Institucional que fixou metas para o exercício. 

  

A seguir, é apresentada a análise do estágio de cada meta estabelecida para 2003. 

Observe-se que a identificação das áreas e objetivos correspondem à numeração contida no 

Plano Institucional 2003 / 2006. 

 

 

I - Área de Ensino de Graduação 

 

Objetivo 1:  Melhorar as condições do processo de ensino-aprendizagem dos 

cursos de graduação. 

 
Meta 1: Concluir e implementar o Projeto Político-Pedagógico da Instituição. 

 

Estágio: Meta atingida 

O Projeto Político-Pedagógico da Instituição foi aprovado pelo CONSUN em 19 de 

dezembro de 2003.    
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Meta 2: Concluir e implementar o Projeto Político-Pedagógico dos cursos de 

graduação. 

 

Estágio:  Meta parcialmente atingida 

O Projeto Político-Pedagógico foi explicitado nos cursos de Medicina, Oceanologia, 

Engenharia Civil Empresarial, Engenharia Mecânica Empresarial e Física.  

 

 Meta 3: Reformar os currículos dos cursos de graduação, tornando-os a expressão 

dos Projetos Político-Pedagógico da Instituição e do próprio curso, considerando a 

adequação às diretrizes curriculares nacionais. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Estabelecida a base comum para as licenciaturas e elaboradas as reformas curriculares 

dos cursos de formação de professores, com implementação em 2004. Discussão do Projeto 

Político-Pedagógico e das reformas curriculares nos demais cursos da Instituição, 

especialmente, Engenharias, Enfermagem, Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis 

e Administração.   

   

Meta 4: Elaborar modelo de alocação de vagas docentes. 

 

Estágio: Meta atingida 

Em 2003, buscando na terminalidade determinada pelos cursos de graduação e pós-

graduação, a distribuição institucional de vagas docentes foi construída a partir da necessidade 

destes cursos, aglutinados por áreas do conhecimento e/ou afinidade operativa. Através deste 

modelo foram distribuídas, em 03 de dezembro de 2003, 37 vagas, sendo 32 pra solicitação 

imediata de abertura de editais e outras 5 ainda dependentes de autorização do MEC  

 

Meta 5: Repor as vagas originadas por aposentadorias de servidores 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Em 2003, em virtude de aposentadorias e exonerações, ocorreu a perda de 50 

(cinqüenta) docentes e 42 (quarenta e dois) técnicos.  Foram autorizadas pelo MEC a 

contratação de 32 docentes e 195 técnicos.  Foi possível viabilizar o ingresso ainda em 2003 

de somente 66 técnicos. Para a contratação dos demais servidores estão sendo procedidos 

concursos públicos.   

 

 



 

 

35 

Objetivo 2:  Expandir a oferta de vagas e de novos cursos de graduação 

 
Meta 6: Aumentar para 1.260, o número de vagas dos cursos no Processo Seletivo 

2004. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

No processo Seletivo de 2004 foram ofertadas 1.216 vagas, portanto, com o aumento 

de 20 vagas em relação a 2003. O grande número de aposentadorias impossibilitou a execução 

total da meta. 

 

Meta 7: Oferecer Curso de Psicologia a partir de 2004 

 

Estágio: Meta não atingida 

O Projeto de criação do Curso de Psicologia, após discussão com os Departamentos, 

encontra-se em análise na SUPAP/PROGRAD e em 2004 será encaminhado para o COEPE 

para análise e parecer.  

 

Objetivo 3:  Diversificar os mecanismos de ingresso e otimizar a ocupação de 
vagas na Universidade. 
 

Meta 8: Ocupar, a partir do primeiro semestre letivo de 2004, as vagas ociosas nos 

cursos de graduação. 

 

Estágio: Meta não atingida 

A meta encontra-se em fase de discussão e elaboração 

 

II - Área de Ensino de Pós-Graduação 

 
Objetivo 1: Qualificar os programas de pós-graduação 

 

Meta 9: Elaborar proposta de criação do Curso de Doutorado em Oceanografia 

Física, Química e Geológica e encaminhar ao COEPE e à CAPES. 

 

Estágio: Meta atingida. 

A criação do curso foi aprovada pela CAPES em dezembro de 2003 e seu 

funcionamento está previsto para março de 2004.  

 

Meta 10: Dispor de um sistema de registro da pós-graduação. 

Estágio: Meta não atingida 
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Os motivos do não cumprimento da meta estão expressos na justificativa da meta 50. 

 

Objetivo 2:  Ampliar a oferta de programas de pós-graduação 

 
Meta 11: Concluir proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Manejo e 

Gerenciamento de Recursos Pesqueiros Marinhos e encaminhar ao COEPE e à CAPES. 

 

Estágio:  Meta não atingida. 

Por haver agregado durante o exercício algumas iniciativas e reconhecer a existência 

de uma demanda que o justifique, novas providências estão sendo tomadas no intuito de 

efetivar a criação do referido programa. 

  

Meta 12: Elaborar proposta de criação de Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica e encaminhar ao COEPE e à CAPES. 

 

Estágio: Meta não atingida. 

As deficiências de pessoal qualificado e de infra-estrutura inviabilizaram a execução 

da meta. O grupo envolvido acredita que uma nova proposta de mestrado na área de 

Computação Científica abrangendo um número maior de departamentos e de pessoal, pode ser 

mais facilmente sustentada e realizável para o ano de 2004. 

 

Meta 13: Criar curso de pós-graduação lato sensu em Dependência Química. 

 

Estágio: Meta não atingida 

A criação do curso não foi possível por estarem os professores responsáveis pela 

organização com sobrecarga de atribuições, relacionadas à busca de recursos para a 

sobrevivência e funcionamento do CENPRE e, conseqüentemente, sem tempo para se 

dedicarem aos contatos e envolvimentos que se fazem necessários à criação do Curso. O 

Curso foi aprovado pelo colegiado do Departamento de Ciências Fisiológicas, tem sua 

estrutura planejada, mas não foi possível sua operacionalização.  

 

III - Área de Ensino Médio e Profissionalizante 

 
Objetivo 1: Melhorar as condições do ensino médio e profissionalizante 

 

Meta 14: Criação de um setor pedagógico no CTI. 

Estágio: Meta atingida 

Disponibilizada sala e contratada pedagoga para exercício da atividade. 
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Meta 15: Criação de um programa de integração entre a Instituição e os cursos de 

ensino médio e profissionalizante do CTI. 

 

Estágio: Meta não atingida 

A não identificação da estratégia mais apropriada e o tempo destinado a outras 

atividades não permitiu a efetivação da meta. 

 

Meta 16: Ampliar a atuação da Coordenadoria de Relações Empresariais (CORE) 

aumentando em 10% as colocações no mercado de trabalho, mantendo-se a qualidade do 

serviço prestado. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

O número de bolsistas na CORE foi ampliado. Novos equipamentos foram instalados, 

bem como lotado um servidor de carreira  para melhor atender as necessidades do setor. No 

entanto, como a meta encontra-se ainda em andamento, não há registros percentuais finais da 

ampliação pretendida.  

 

Meta 17: Ampliar as iniciativas destinadas à implantação de novos projetos em 

parceria com entidades públicas e / ou privadas, possibilitando-se um aumento de 10% no 

número de projetos aprovados. 

 

Estágio: Meta atingida 

Ampliamos de um (FURG/CEEE)  para cinco (ENERGIA BRASIL, SEBRAETEC, 

CALORÍMETRO VIA VITAE, CEEE e Plurianual do Mec), o número de projetos aprovados, 

que somados resultaram no investimento de mais de R$ 750 mil  na Escola. O projeto do 

Calorímetro esta possibilitando a reforma do pavilhão 5.  

 

IV - Área de Outras Modalidades de Ensino 

 

Objetivo 1: Desenvolver outras modalidades de ensino 

 

Meta 18: Desencadear o processo de estabelecimento de uma Política Institucional 

para a educação à distância.  

 

Estágio: Meta não atingida 

Apesar da participação de membros da PROGRAD e da comunidade universitária em 

fóruns nacionais de EAD, esta Pró-Reitoria não possuiu suporte de pessoal, infra-estrutura e 

recursos financeiros para efetivar ações de desenvolvimento de EAD. A PROGRAD continua 

apoiando a execução do Projeto  “TV na Escola” 
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V - Área de Pesquisa 

 

Objetivo 1: Promover as atividades de pesquisa em todas as áreas do 

conhecimento 

 
Meta 19: Dispor de uma nova versão do Projeto Institucional de Pesquisa que, 

especialmente pela sua abrangência, promova interações interdepartamentais e com a 

comunidade e contribua para a captação de recursos externos. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida. 

O atual  “Projeto Institucional de Pesquisa” da FURG não possui, de fato, uma versão 

definitiva. Ele teve sua construção e expressão através do esforço interdepartamental, sob a 

coordenação do Comitê Científico, para uma proposta institucional da Universidade ao 

programa Fundo de Infra-estrutura (CT-INFRA) da FINEP em 2002. Tal proposta, endossada 

pelo Conselho Universitário da FURG, configurou-se como seu plano de pesquisa 

expressando demandas e objetivos de pesquisa para curto e médio prazo. A nova versão do 

Plano em 2003 está, na verdade, representada por uma adição a sua proposta básica através de 

uma nova ação em que tomaram parte a PROPESP, Departamentos e Comitê Científico para 

atender ao programa CT-INFRA através dos Editais 03,04 e 05 da FINEP. Nesse sentido, 

considera-se que as duas primeiras ações propostas pela meta 19 (Identificação de tema de 

estudos e Organização de temas por área de conhecimento) foram realizadas. A terceira 

proposta ( Elaboração de proposta Institucional) foi atingida parcialmente. Produziu-se uma 

nova proposta que, no entanto, não se configurou como um novo Projeto Institucional 

permanente. 

      

 

Meta 20: Realizar um convênio com ESEC – Taim / IBAMA. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Durante o ano de 2003 foi elaborada uma proposta de convênio a ser assinado entre a 

FURG e o IBAMA para a execução de um projeto de pesquisa, ensino e extensão voltada ao 

diagnóstico ambiental e o estabelecimento de ações de gestão e desenvolvimento ambiental na 

Estação Ecológica do Taim (ESEC/TAIM). A Proposta foi submetida à direção da ESEC, da 

qual obteve sugestões que foram acatadas e incluídas no texto do convênio. Presentemente, o 

texto do convênio passa por uma revisão final para ser assinado.   
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Meta 21: Estabelecer critérios de qualidade para a criação e manutenção de Grupos 

de Pesquisa na FURG possibilitando a criação de redes internas de grupos de pesquisa. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A PROPEP compilou do CNPq o status e a qualificação dos diversos grupos de 

pesquisa da FURG, e com base neste dossiê promoveu três Reuniões setoriais dos grupos de 

Pesquisa (Área I – Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; Área II – Ciências da Vida; Área 

III – Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes), com o objetivo de apresentar a idéia das 

redes, discutir os aspectos conceituais que embasam essa proposta e propor uma metodologia 

de trabalho. Nesse sentido que as ações 1,2 e 3 (revisar o status atual dos grupos, reunir os 

líderes e elaborar uma proposta de critérios) foram atingidas, sendo que a ação 4 (aprovar os 

critérios pelo CC) ainda não foi atingida.  

    

Meta 22: Criar redes internas de pesquisa (associação entre grupos de pesquisa). 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Após as reuniões setoriais dos grupos de Pesquisa, promovidas pela PROPESP, 

ocorreu o I Encontro de Grupos de Pesquisa & Desenvolvimento – RS (Zona Sul) onde o 

conceito foi discutido e ampliado para as universidades da zona sul do estado. Nesse sentido, 

considera-se que as ações 1 e 2 (revisar o status atual dos grupos e reunir os líderes) foram 

atingidas, sendo que a ação de organizar os grupos em redes foi parcialmente atingida, e ação 

de ter sua aprovação pelo Comitê científico deve ser efetivada na medida em que as políticas 

científicas e financeiras da União e do Estado sejam definidas, permitindo a criação e 

efetivação de redes.  

 

Meta 23: Aumentar em 15% o número de bolsas do programa PIBIC-CNPq. 

Estágio: Meta não atingida 

Buscou-se aumentar a cota de bolsas devido á necessidade comprovada pela demanda 

qualificada de 179 projetos. O CNPq, no entanto, manteve o mesmo número de 87 bolsas. 

 

Meta 24: Aumentar em 20% o número de bolsas do programa PROBIC-FURG. 

Estágio: Meta não atingida 

As sérias dificuldades orçamentárias pelas quais passou a FURG durante 2003 

impediram que seu programa institucional de bolsas de iniciação científica (PROBIC-FURG) 

tivesse o aumento numérico desejado. Por outro lado, apesar de tais dificuldades, a 

administração da FURG decidiu por manter o programa operando no mesmo patamar do ano 
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anterior. Embora funcionando de fato em sua plenitude, o Programa ainda carece de um 

reconhecimento formal por parte do CODEP, o que deve ser atingido em 2004. Das ações 

propostas: Preparar projeto PROBIC – realizada; Aprovação no CODEP – não realizada; 

Implementação das bolsas – realizada, mas sem  aumento numérico. 

 

Meta 25: Buscar, pelo menos, uma nova fonte alternativa de financiamento de bolsas 

de IC institucionais. 

 

Estágio: Meta atingida 

No ano de 2003 foi implementado o PROBIC-FAPERGS que conta com 13 bolsas de 

Iniciação Científica.. 

 

Meta 26: Realizar a II Mostra de Produção Universitária da FURG. 

Estágio: Meta atingida 

A II Mostra da Produção Universitária foi um sucesso, contou com a inscrição de 412 

trabalhos de iniciação cientifica, 49 de extensão e 56 de pós-graduação e teve participação de 

várias instituições entre elas (UFPel, UCEPel, URCAMP, UFRGS, UNISINOS, UEL, UFSM, 

UPF, ECS, UNIVATES, ESPM e UEM) assim como da EMBRAPA. Está sendo realizado 

um processo interativo on-line de avaliação da II MPU. 

 

Meta 27: Criar e testar um protótipo do sistema integrado de informações da 

Pesquisa. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A PROPESP ainda não dispõe de um sistema integrado de coleta de dados (Produção 

Cientifica, Projetos financiados, etc). Os demais órgãos da Universidade que necessitam de 

informações sobre as atividades de pesquisa do professor/pesquisador para gerarem ou 

confirmarem os relatórios de GED e RAD, por exemplo, também não possuem uma forma de 

coleta integrada desta informação. Existe um protótipo que deve ser ampliado para gerenciar, 

além das informações sobre projetos de pesquisa, as informações sobre pós-graduação. Nesse 

sentido, considera-se que a primeira ação (criar o protótipo) foi atingida parcialmente, sendo 

necessário ainda, ajustar, testar e validar o protótipo (ações 2 e 3).  

 

VI - Área de Extensão 

 
Objetivo 1: Ampliar a integração entre a Universidade e a sociedade 

Meta 28: Constituir o Fórum Universidade / Sociedade. 
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Estágio: Meta parcialmente atingida 

O Fórum Universidade/Sociedade encontra-se em estágio preparatório, já tendo sido 

realizados contatos preliminares com lideranças comunitárias. A partir do mês de agosto o 

Comitê de Extensão estruturou o evento para ser realizado na II Mostra de Produção 

Universitária. Mas, em virtude de sua abrangência, estritamente institucional, a proposta 

deverá ser repensada para 2004.   

 

Meta 29: Definir, pelo menos, 5 (cinco) programas de extensão. 
 
Estágio: Meta atingida 

Foram definidos 5 (cinco) programas de Extensão: 

 Programa Educativo e Preventivo sobre o uso indevido de Drogas – CENPRE 

 Programa de Assistência Integral à Pacientes Diabéticos – PAID 

 Apoio e Assessoria à Economia Solidária 

 FURG e Comunidade: Espaço Cultural 

 Núcleo Universitário da Terceira Idade - NUTI   

 

VII - Apoio ao Estudante 

 

Objetivo 1: Contribuir para o desenvolvimento acadêmico e melhoria das 
condições de vida dos estudantes 

 

 Meta 30: Criar programa de acolhida aos calouros dos cursos de graduação da 

FURG. 
 

Estágio: Meta atingida 

Foi efetivada a recepção aos calouros no período de matrícula de 2003, objetivando 

fornecer aos novos acadêmicos informações que auxiliem na adaptação dos mesmos, bem 

como de materiais de divulgação e informativos sobre bolsas e sub programas.   

 

 Meta 31: Criação e adequação de espaço para o Grêmio Estudantil do Colégio 

Técnico Industrial ( CTI ). 

 

Estágio: Meta atingida 

Foi criado e ocupado espaço para o Grêmio Estudantil (Pavilhão 12), dotando-o de 

móveis essenciais para seu funcionamento. Ainda carece de equipamentos de informática. 

 

VIII - Recursos Humanos 
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Objetivo 1: Promover a capacitação e formação pedagógica dos docentes  

 

Meta 32: Realizar cursos de capacitação e atualização pedagógica atingindo um 

décimo dos docentes da instituição. 
 

Estágio: Meta não atingida 

Foi aprovado o Regimento do Centro de Formação e Orientação Pedagógica (CFOP) e 

implantados, a Comissão Administrativa e Comissão de Programas. Apresentado proposta de 

projeto para o Edital MEC/SEINF 001/2003. No entanto a aposentadoria de um número 

expressivo de docentes, sem recomposição adequada dos quadros efetivos, impossibilitou os 

departamentos de proverem a capacitação.  O CFOP está em fase de instalação e tem 

problemas de financiamento de sua estrutura. 

 

Meta 33: Apresentar, no mínimo, duas propostas na próxima chamada do Programa 

de Qualificação Institucional da CAPES.  
 

Estágio: Meta atingida.  

No final de 2002 foi aprovado o PQI Enfermagem 0147/03-6 que está permitindo a 

qualificação de três docentes. Em 2003, outro projeto na área de Enfermagem foi aprovado e 

três enfermeiras puderam ser incorporadas ao PQI 2002, representando no total, a 

possibilidade de que seis profissionais da área realizem suas qualificações, no nível de 

doutorado em colaboração com a UFSC.  

 

Em 2003 houve a aprovação do PQI Letras 0071/03-0, em colaboração com as 

Universidades de Campinas e Minas Gerais, onde dois docentes estão realizando seus Cursos 

de Doutorado e, por último, tivemos a aprovação do PQI Ciências da Computação 0139/03-3, 

em colaboração com as Universidades UFRGS e UFSC, com a possibilidade de qualificar até 

cinco docentes. Estes últimos estarão iniciando seus doutoramentos a partir de março de 2004. 

 

Quanto ao Programa PRODOC a Furg contou com a aprovação de três propostas: uma 

na área de Oceanografia Biológica, uma na área de Educação Ambiental e outra na área de 

Enfermagem. Esta última está em fase de substituição em função de bolsista original ter sido 

aprovado em concurso para docente na UFRGS, o que por si só já atesta o nível dos bolsistas 

envolvidos no programa.    

 

Objetivo 2: Desenvolver a capacitação e formação dos servidores técnico- 
administrativos e marítimos da Universidade 
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Meta 34: Identificar o potencial humano qualificado para atuar na capacitação dos 

servidores técnico-administrativos e marítimos. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Foi realizada pesquisa junto aos servidores, através do envio de formulário visando 

identificação do potencial humano para atuar em capacitação. A tabulação dos dados 

recebidos encontra-se em andamento, devendo ser concluída até o final de janeiros de 

2004.   

 

Meta 35: Capacitar 10% do total de servidores técnico-administrativos e marítimos 

em ferramentas básicas de editores de texto, planilhas eletrônicas, software para 

apresentações, etc. e 50% das chefias e secretárias em procedimentos administrativos. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A capacitação na área de informática foi realizada. Em referência à capacitação de 

chefias e secretárias a meta não foi atingida devido a um número significativo das unidades 

ligadas às Pró-Reitorias não terem finalizado os seus procedimentos e encaminhado à SARH. 

 

Objetivo 4: Desenvolver iniciativas nas áreas comportamental e motivacional 

Obs: A numeração do objetivo correspondente a contida no Plano Institucional 2003/2006. 

 

Meta 36: Identificar os fatores que prejudicam o desenvolvimento das atividades dos 

servidores técnico-administrativos e marítimos, através dos instrumentos da Avaliação de 

Desempenho existentes na Instituição. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A avaliação de desempenho foi disponibilizada de forma on-line, tendo o prazo para 

encaminhamento dos formulários resposta  encerrado em 16/01/2004. Após tabulação de 

todos os dados será possível identificar os referidos fatores. 

  

Meta 37: Criar programa de desenvolvimento de Recursos Humanos, atingindo 20% 

dos servidores. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A greve  de Técnicos e Docentes dificultou a execução da meta. No entanto ainda foi 

possível desenvolver aproximadamente 7% dos recursos humanos da Instituição.   

 

IX - Infra-Estrutura  

Objetivo 1: Qualificar o sistema de bibliotecas 

Meta 38: Elaborar e implementar Programa de Recuperação e Ampliação do Acervo 

Bibliográfico. 
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Estágio: Meta não atingida 

Não foi possível a implantação do Programa de Recuperação e Ampliação do Acervo 

Bibliográfico por falta de recursos, uma vez que a previsão de arrecadação de recursos 

próprios não se efetivaram.  

 

Meta 39: Ampliar o NID/Saúde dotando-o de adequada estrutura operacional. 

Estágio: Meta atingida 

  Esta ampliação corresponde à disponibilização de uma área de 194,69m
2
 destinada ao 

acervo bibliográfico, salão de leitura com 155,71m
2
, 6(seis) salas de estudo com 63,90m

2
, sala 

para videoteca com 35,26m
2
, sala para reuniões com 18,21m

2
, sala para chefia, copa, sala para 

processamento técnico e hall de atendimento com 115,20m
2
. 

 

Meta 40: Implantar sistema de gestão que possibilite a participação em rede de 

bibliotecas. 

 

Estágio: Meta não atingida 

Conforme justificativas contidas para as metas 10 e 50, foram, durante este exercício, 

tomadas providências no sentido de que a Instituição disponha de uma estrutura de sistemas 

integrados, capaz de atender os objetivos propostos nas 3 metas. 

 

Objetivo 2: Buscar a adequação permanente da infra-estrutura da 

Universidade 

 

Meta 41: Construção da primeira etapa da Casa do Estudante Universitário no 

Campus Carreiros, com capacidade para abrigar trinta estudantes. 

 

Estágio: Meta atingida 

 Situação: A primeira etapa da obra foi concluída em 2003. A segunda etapa deve ser 

contratada até fevereiro / 2004. 

  Esta obra, quando concluída terá um total de 917,98m
2
. Trata-se de prédio com três 

andares, estruturado em concreto armado. A 1
a
. Etapa já concluída refere-se à execução da 

totalidade da estrutura em concreto armado, fundações, vigas, lajes e pilares. Também foi 

executada a cobertura com telhas de fibro-cimento e sistema de calhas para escoamento de 

água pluvial, assim como a colocação dos reservatórios superiores. 

Meta 42: Construir a primeira etapa do prédio do Departamento de Química. 
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Estágio: Meta parcialmente atingida 

A primeira etapa  desta obra foi contratada em setembro de 2003 tendo 300 (trezentos) 

dias como prazo de entrega. Serão executados 1.845m
2
 nesta primeira etapa 

 

Meta 43: Construir a primeira etapa do prédio do Departamento de Ciências Morfo-

Biológicas. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

A obra do denominado Laboratório de Limnologia foi contratada em setembro de 

2003 com prazo de 105 (cento e cinco) dias. Serão executados 382,40m
2
 . O Contrato foi 

aditivado no que diz respeito ao tempo de execução, devendo estar concluído em março/2004.  

 

Meta 44: Concluir transferência do Departamento de Ciências Fisiológicas para o 

Campus Carreiros no primeiro semestre de 2003. 

 

Estágio: Meta atingida 

A transferência do Departamento de Ciências Fisiológicas do Campus Cidade, de uma 

área de 508,15 m
2 

,   para o Campus Carreiros foi concluída no segundo semestre de 2003. 

Numa área de 1.236,00 m
2
 , foram instalados três setores: Fisiologia, Farmacologia e 

Biofísica. As novas instalações permitirão a melhoria das atividades de ensino (graduação e 

pós-graduação) e pesquisa.  Permanece ainda no Campus Cidade o Setor de Bioquímica. 

 

Meta 45: Reformar auditório da Área Acadêmica da Saúde. 

 

Estágio: Meta não atingida 

 Em relação a esta Meta, havia a expectativa, no ano de 2003, da realização de parceria 

da Universidade com a iniciativa privada no sentido de captação de recursos para sua 

efetivação. Algumas empresas se mostraram interessadas, entretanto nada foi concretizado. 

 

Meta 46: Construir a primeira etapa do prédio da COPERVE. 

 

Estágio: Meta atingida 

 Foi construída a primeira etapa do Prédio da COPERVE, no Campus Carreiros. Tal 

obra totaliza 173,25m
2
.
 
Abriga a secretaria, sala para reuniões, almoxarifado, saguão para 

recebimento e entrega de provas, sala cofre, sanitários e copa. Cabe salientar que a este prédio 

foram apensos três containers cada um com 12m de comprimento com a finalidade de ampliar 

a capacidade de armazenamento de provas e materiais que necessitem sigilo. 

Meta 47: Reformar 1/3 das salas de aula da instituição. 
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Estágio: Meta parcialmente atingida 

A Universidade conta com 17 salas de aula no Campus Cidade, 10 salas de aula no 

Campus Saúde e 64 salas de aula no Campus Carreiros, totalizando 91 salas de aula. Foram 

colocadas cortinas em 100% das salas de aula, melhorado o sistema de iluminação, pintura e 

reforma em 30%. No entanto, não foi possível, por indisponibilidade de recursos, a instalação 

de telas nas janelas para evitar insetos, bem como de ventiladores para melhorar a condição 

ambiental das salas de aula. 

 

Meta 48: Construção imediata de três Guaritas no Campus Carreiros. 

 

Estágio:  Meta parcialmente atingida 

Foi construída e entregue 1 (uma) guarita. A construção da segunda guarita foi 

contratada em dezembro de 2003. 

 

Meta 49: Dotar o grupo de vigilantes de dois veículos em condições adequadas de 

trafegabilidade. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Em 2003, em virtude da insuficiência de recursos, foi  possível disponibilizar somente 

um veículo (Parati) para melhorar as condições de trabalho dos vigilantes da Instituição. 

 

Objetivo 3: Melhorar os sistema de comunicação e informação da 

Universidade 

 

Meta 50: Dispor da primeira etapa da estrutura para um sistema institucional de 

informações gerenciais que inclua as atividades acadêmicas e administrativas. 

 

 Estágio: Meta atingida 

  No ano de 2003 foi constituída Comissão formada pelos Pró-Reitores de 

Administração e Planejamento e Desenvolvimento (Carlos Weska e Humberto Piccoli), 

Diretor do CPD (Nilton Dario Monteiro da Silva), Superintendente Técnico da PROPLAN 

(Ernesto Alquati) e pelo Prof. Carlos Rocha (CTI). A comissão definiu que todo o 

desenvolvimento deveria se dar com base em software livre e elegeu o Sistema de Registro 

Acadêmico (Graduação e Pós-Graduação) e o Sistema de Gestão da Informação (Biblioteca) 

como os primeiros a serem desenvolvidos. A estratégia adotada exige, em primeiro lugar, a 

estruturação de um laboratório para o treinamento de pessoal e  para o desenvolvimento dos 

sistemas. Para isto foram adquiridos dez computadores que foram entregues no mês de 
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dezembro. Para o ano de 2004 estão sendo incorporados à comissão, dois representantes do 

Curso de Engenharia de Computação. Também em 2004 estarão sendo contratados dois 

analistas de sistemas que deverão se incorporar exclusivamente a este trabalho. De acordo 

com o que foi apresentado no parágrafo anterior, o trabalho desenvolvido também se inclui 

nos esforços para atingir as Metas 10 (Dispor de um sistema de registro da pós-graduação) e 

40 (Implantar sistema de gestão que possibilite a participação em rede de bibliotecas).  

  

Meta 51: Dotar a Portaria do Pavilhão 6 do Campus Carreiros, a Guarita da Entrada 

do Campus Carreiros, a Portaria do Campus Cidade, a Portaria da Área Acadêmica da 

Saúde e a Central Telefônica de condições de prestar as informações necessárias à 

comunidade universitária e em geral. 

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

   A Guarita de entrada do Campus Carreiros conta com prestação de serviço 24 h, sendo 

parte com recursos humanos da FURG e parte terceirizada. As portarias contam com 

atendimento das 7:00h às 23:30h de segunda a sexta e das 7:00h às 12:30h aos sábados, sendo 

o serviço prestado na sua integralidade por empresa terceirizada. A central telefônica foi 

centralizada no Campus Carreiros, deixando de existir a Central do Campus Cidade, com 

atendimento das 8:00h às 23:00h de segunda a sexta. O serviço prestado pelas portarias, ainda 

carece de um sistema informatizado de informações que possibilite a prestação de um serviço 

mais qualificado no que se refere aos eventos realizados, localização de servidores e alunos.  

 

X - Gestão Institucional 

 

Objetivo 1: Modernizar a estrutura funcional da Universidade 

 
Meta 52: Reformular o Estatuto da Universidade. 

 

Estágio: Meta não atingida 

Em virtude das iniciativas do Governo Federal no sentido de promover uma Reforma 

Universitária, manifestada através de constituição de Comissão Interministerial, avaliou-se a 

inconveniência de uma revisão dos documentos internos neste momento. De acordo com o 

Relatório da Comissão, novas diretrizes estarão sendo estabelecidas durante o ano de 2004, 

com aprovação no Congresso Nacional e que, provavelmente, obrigará as Instituições 

Federais realizarem uma revisão de seus Estatutos e Regimentos durante o ano de 2005. Desta 

forma seria improdutivo realizar uma revisão destes documentos em 2003 ou 2004.  

Meta 53: Reformular o Regimento Geral da Universidade. 
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Estágio: Meta não atingida 

Justificativa contida na meta 52 

 

Objetivo 2: Aprimorar as práticas de gestão voltadas ao planejamento e 
desenvolvimento institucionais  

 

Meta 54: Dispor de um Programa de Recuperação de Laboratórios de Ensino. 

 

Estágio: Meta não atingida 

Em função da severa restrição orçamentária enfrentada em 2003, não foi possível 

destinar recursos suficientes para sustentar a criação de um efetivo Programa de Recuperação 

de Laboratórios de Ensino. Por outro lado, uma ação emergencial, como a recuperação parcial 

do Laboratório de Informática que atende ao Curso de Engenharia da Computação, foi 

realizada. Neste caso, alocou-se recursos próprios para recuperar o laboratório em função da 

iminente avaliação do curso que busca credenciamento definitivo. 

  

Meta 55: Dispor de um Programa de Capacitação de Pessoal para Gestão 

Institucional. 

 

Estágio: Meta não atingida 

A capacitação de pessoal para gestão universitária requer, necessariamente, a 

contratação de serviços externos. Devido às severas restrições orçamentárias enfrentadas em 

2003, isto não pode ser realizado, comprometendo a realização deste programa.    

 

Meta 56: Dispor de  um Programa de Avaliação Institucional.  

 

Estágio: Meta parcialmente atingida 

Inicialmente foi reativada a “Comissão que tratará da metodologia da avaliação 

docente pelo discente e desenvolverá estudos para implantação  de um novo modelo da 

avaliação institucional”, criada pela Portaria 1036/2002. A Comissão, em primeiro lugar, 

tratou de estudar a pertinência da realização sistemática da avaliação docente pelo discente, 

tendo encaminhado ao COEPE solicitação de suspensão temporária da aplicação do 

instrumento próprio. Em um segundo momento, a Comissão se ocuparia da discussão de um 

novo modelo de avaliação institucional, porém optou-se por esperar o resultado da Comissão 

instituída pelo MEC para definir as diretrizes para avaliação das universidades brasileiras. 

Estes resultados somente se disponibilizaram através da edição da Medida Provisória no. 147, 

de 15 de dezembro de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação de Progresso do 
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Ensino Superior. Nesta MP, dentre outras medidas de caráter nacional, está contida a 

obrigação de criação de uma Comissão Própria de Avaliação (Art. 13) em cada Instituição em 

um prazo de noventa dias a partir de sua publicação. Em função de peculiaridades em sua 

constituição, a atual Comissão não poderá se transformar em CPA, devendo ser constituída 

nova Comissão. 

 

Objetivo 4: Qualificar a imagem institucional  

 
Meta 57: Criar um Programa de Divulgação da Imagem da FURG 

 

Estágio: Meta não atingida 

A Comunicação Social mantém a mesma infra-estrutura de funcionamento existente 

em 2001, sendo que as responsabilidades do setor cresceram significativamente. Embora não 

tenha sido criado um Programa de Divulgação da Imagem da FURG, ações neste sentido 

forma desenvolvidas, a saber: 

 

 A logomarca da FURG foi atualizada graficamente;  

 Foi remodelado o site de notícias da Assessoria de Comunicação Social; 

 Foi desenvolvido um novo projeto gráfico para o jornal “FURG notícias”, em suas 

duas versões;   

 Foram criados sites para o Museu da Comunicação “Rodolfo Martensen” para a Rádio 

Universidade FM e para a TV FURG; 

 A Assessoria de Comunicação Social assumiu a direção da Rádio e TV FURG, em 

colaboração com a FAURG e Pró-Reitoria da Assuntos Comunitários e Estudantis, 

coordenando o processo de regularização financeira das emissoras, que garantiu a 

continuidade do funcionamento da Rádio Universidade FM (24 horas) com 

equipamentos novos e atualizados e da TV FURG com equipamentos de operação; 

gravação e edição digitais, comparáveis aos das grandes redes de televisão do país.  

 

 

 

 

 

 

9.2 – Avaliação dos Cursos de Graduação e Pós Graduação  
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                       (Decisão nº 408/2002 – TCU) 

  Desde sua implantação pelo INEP, a avaliação pelo Exame Nacional de Cursos tem 

distinguido a FURG com 96% de conceitos satisfatórios. Na análise das condições de ensino 

(antiga condição de oferta) também a Instituição não possui nenhum conceito finalístico CI,  

embora sejam designados nas avaliações específica de todos os cursos, problemas de infra-

estrutura, de pessoal docente (especificamente professores substitutos), pessoal técnico 

administrativo, em laboratórios e, especialmente, de acervo em todas as bibliotecas da 

Instituição.    

Dos 17 (dezessete) cursos avaliados, 9 (nove) obtiveram conceito A, 4 (quatro) 

obtiveram conceito B e 3 (três) obtiveram conceito C. Apenas o curso de Licenciatura em 

Química obteve conceito E, devido a um protesto dos alunos desse curso, conforme 

explicitado na Tabela 14: 

 

 Tabela  14 – Conceitos Cursos de Graduação – Exame Nacional de Cursos - PROVÃO    

CURSO 
CONCEITO 

2000 2001 2002 2003 

Administração A A A A 

Ciências Biológicas C A B A 

Direito  C A B A 

Ciências Contábeis - - B B 

Ciências Econômicas  B B A B 

Enfermagem  - - B B 

Engenharia Civil B B C A 

Engenharia Mecânica B A B C 

Engenharia Química B A C C 

Física B C C A 

Geografia     B 

História - - D A 

Letras  B B A A 

Matemática B B (*) A 

Medicina  C C C C 

Pedagogia  - B A A 

Química  C A A E 

(*) Não houve alunos formandos. 
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 O curso de Administração obteve o sétimo conceito A, que garante colocação entre os 

10% melhores do pais. O curso de Engenharia Civil obteve um dos dois únicos conceitos A, 

em todo o Estado. O curso de História,  conceito D em 2002, foi avaliado em 2003 com 

conceito A. Isto deveu-se à seriedade com que desta vez os alunos se portaram na resposta às 

questões do Exame Nacional de Cursos. O curso de Licenciatura em Química obteve conceito 

E. Esta avaliação não representa a qualidade do curso pois em 2001 e 2002 o conceito do 

curso foi A. Este ano os alunos de Química, alegando falta de verbas e infra-estrutura, 

decidiram marcar sua inconformidade com protesto. Compareceram ao Exame apenas nove 

alunos e não responderam as questões.   

 

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.  

 

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

descritos a seguir na tabela 15, 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. Apesar disso, algumas deficiências foram evidenciadas, 

tais como, produção científica heterogência, baixa produção discente e alto TMT (tempo 

médio de titulação). Para atuar na melhoria destes indicadores os cursos passaram: a) exigir 

uma maior produção dos docentes orientadores, inclusive descredenciando temporariamente 

aquele docente que estiver com baixa produção; b) incentivar a participação de discentes nesta 

produção, uma vez que em recente visita de consultores da CAPES, foi ressaltado que a 

participação de alunos de graduação (bolsa de iniciação científica) será computada como 

produção científica discente para o curso, uma vez que estes bolsistas estejam desenvolvendo 

atividades de pesquisa junto aos pós-graduados; c) esclarecer ao corpo discente a necessidade 

do cumprimento rigoroso do prazo estabelecido pela CAPES para conclusão do curso.     

 

 A Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aprovou 

em dezembro de 2003 a criação do curso de doutorado em Oceanografia Física, Química e 

Geológica. A proposta será avaliada em janeiro pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(COEPE) e a implantação do curso deverá se dar durante o ano de 2004. 
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Tabela 15 – Conceitos dos cursos de pós-graduação – Avaliação CAPES 

CURSO CONCEITO 

Oceanografia Biológica – mestrado e doutorado  5 

Oceanografia Física, Química e Geológica – mestrado e doutorado  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 

 

 

 

9.3 Avaliação da Gestão 2003 

 

 
 O exercício de 2003 foi marcado por dificuldades acentuadas de fazer frente aos 

compromissos institucionais, tendo em vista o não repasse dos recursos previstos nos 

programas de governo. Ainda assim, foi possível a concretização de alguns objetivos que ora 

passamos a relatar.  

 

 Na área de graduação destaca-se a aprovação em 2003, pelo Conselho Universitário, 

do Projeto Político-Pedagógico da FURG. O projeto Político-Pedagógico explicita a 

identidade institucional, promove um processo contínuo de reflexão sobre o ser/fazer 

universitário, busca compreender o fenômeno educativo e sua prática, define o perfil do 

egresso da FURG, estabelece concepções e princípios curriculares, define compromissos 

acadêmicos, culturais e sociais e expõe intencionalidades. 

 

 O Projeto Político-Pedagógico da FURG, definiu o perfil do egresso da instituição, 

fato que norteará os processos de gestão acadêmica, estabelecendo que o processo educativo 

nos diferentes cursos e atividades da FURG, pretende que, ao completar sua formação, o 

egresso apresente: 

 

 sólida formação artística, técnica e científica; 

 compromisso com a ética, estética e princípios democráticos; 

 formação humanística; 
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 responsabilidade social e ambiental e cidadania; 

 espírito investigativo e crítico; 

 capacidade de aprendizagem autônoma e continuada; 

 disposição para trabalhar coletivamente 

 

 Foi dado prosseguimento aos convênios PEC-G (Programa de Estudantes Convênio-

Graduação) e PET (Programa Especial de Treinamento) com a SESu. Foi realizado no mês de 

setembro o fórum: Perspectivas do Programa PET para a FURG, com a presença de 

palestrantes de outras localidades.  

 

 O Curso de Pedagogia, com a Habilitação Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

licenciatura, ministrado em convênio com a Prefeitura de São José do Norte, foi reconhecido 

pelo Mec através da portaria nº 3.016, de 24 de outubro de 2003, tendo de imediato, sido 

emitidos os correspondentes diplomas. O Cursos de Engenharia de Computação e Pedagogia 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental (desenvolvido em Santa Vitória do Palmar), tiveram 

seus processos tramitando durante o exercício junto à SESu. 

 

 Na área de Pós-Graduação as ações mais relevantes para a modernização das 

atividades e da estrutura de apoio à gestão administrativa previstas para 2003, estavam 

voltadas a dois objetivos principais: a) o estabelecimento de um sistema de acompanhamento 

de projetos que auxiliaria na visualização do estado de cada projeto, nível de financiamento e 

sua produção científica associada, b) o estabelecimento de um sistema de controle e registro 

de pós-graduação que auxiliaria na gestão administrativa e acadêmica dos Programas. 

 

 O sistema de acompanhamento de projetos poderia ser atingido através de duas ações: 

a aquisição de um sistema de gestão acadêmica como o LATTES INSTIJTUCIONAL ou o 

desenvolvimento de um sistema inédito pela FURG. Embora o Lattes Institucional fosse uma 

ferramenta poderosa de gestão, não houve durante o ano de 2003 qualquer previsão 

orçamentária que possibilitasse sua aquisição. Sendo assim, a PROPESP, durante 2003, 

trabalhou no desenvolvimento de um protótipo do seu sistema de acompanhamento de 

projetos. Embora concluído em sua fase experimental, o sistema ainda não esteve operacional, 

devendo iniciar sua implementação em 2004. 

 

 Quanto ao programa de acompanhamento de pós-graduação, ele seria obtido com a 

aquisição do SISTEMA STELA de Pós-Graduação. Infelizmente, a falta de recursos 
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orçamentários inviabilizou a compra do referido sistema. Por outro lado, as ações  

desenvolvidas para se atingir a meta 50 (cinqüenta) do Detalhamento do Plano Institucional  

para 2003, deverão concorrer para uma solução alternativa para este programa. 

 

 Há de se destacar a aprovação junto a CAPES, em dezembro de 2003, do Curso de 

Doutorado em Oceanografia Física, Química e Geológica. O seu funcionamento está previsto 

para março de 2004. 

 

 Dentre as atividades de extensão desenvolvidas no período destacam-se a realização da 

XXX Feira do Livro, a participação no Seminário de Extensão Universitária, na II Mostra de 

Produção Universitária, a realização da III Mostra Cultural dos Estudantes da FURG, bem 

como dos Jogos de Integração da Comunidade Universitária, e a continuidade do Projeto 

Rádio Universidade.    

 

 Em 2003 foram ministrados 50 (cinqüenta) cursos de iniciação, 111 (cento e onze) 

cursos de capacitação/qualificação, 65 (sessenta e cinco) cursos de atualização/educação 

continuada e 17 (dezessete) cursos de aperfeiçoamento, envolvendo um total de 17.397            

( dezessete mil, trezentos e noventa e sete) alunos.  



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE GESTÃO  

 

 Decisão TCU nº 408/2002 - Plenário 
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INDICADORES DE GESTÃO, INSUMOS E CUSTOS 

 

 

 O Tribunal de Contas da União – TCU, através da decisão nº 408/2002, determinou às 

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

descritos a seguir:  

 

1. Despesa corrente/aluno tesouro 

2. Aluno/professor 

3. Aluno/funcionário 

4. Funcionário/professor 

5. Grau de Participação Estudantil (GPE) 

6. Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação (GEPG) 

7. Conceito CAPES 

8. Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 

9. Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 

 
   

 A aplicabilidade em 2002 dos referidos indicadores tomaram por referência o 

documento intitulado “Orientações para o cálculo dos indicadores de gestão”. Em 2003,  foi 

adotado as instruções contidas na publicação “IFES – FORPLADE, denominada “Indicadores 

de Gestão”, editada em novembro de 2003, na qual, quando da realização de reunião da 

Coordenação Nacional Ampliada do FORPLAD, em abril de 2003,  foram incorporadas 

outras sugestões, resultantes do processo de avaliação do elenco de  indicadores. 

 

 Tendo em vista os motivos expostos no item 2.6 deste Relatório, que fazem referência 

a parcialidade no momento dos indicadores de graduação e pós-graduação, estão sendo ora 

apresentados somente os indicadores cujas informações são definitivas. Os demais serão 

apresentados assim que forem disponibilizados os resultados finais: 

 

 Funcionário / Professor – RFD 

 Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação – CCAPES 

 Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD 
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 Funcionário / Professor - RFD 

 
Funcionário / Professor = Nº de Funcionários / Nº de Professores 

 

Número de Funcionários:                                                    

(+) Servidores Técnicos Administrativos vinculados à Universidade (sem HU)              525,00 

(+) 35% Servidores lotados no Hospital Universitário                                                      134,00 

(+) Contratados sob a forma de prestação temporária de serviço – Limpeza                      56,00                   

(+) Contratados sob a forma de prestação temporária de serviço – Portaria/Jardinagem    24,00 

(+) Contratados sob a forma de prestação temporária de serviço – Vigilância             38,00 

(+) Contratados sob a forma de prestação temporária de serviço – FAHERG                  303,00 

(-)  Técnicos Administrativos afastados para capacitação ou cedidos                           7,00 

(-)  Técnicos Administrativos cedidos                                                                        16,00

   

Total bruto de Funcionários:                              1.057 

 

Considerando como referencia o servidor tempo integral 40 horas/semanal e aplicando-se o 

peso de 0,50 para os técnicos  de 20h, 0,60 para os técnicos de 24h, 0,75 para os técnicos de 

30h e 0,90 para os técnicos 36 horas concluímos:.  

 

Total de Técn. administrativos e marítimo aplicando  conversão      1.004 
 

Número de Professores:                                                      

(+) Professores em exercício efetivo                              449,00                                   

(+) Professores substitutos                                                                                                 155,00 

(+) Professores visitantes                                                      2,00 

( - ) Professores afastados para capacitação                                                                        45,00 

( - ) Professores cedidos                                                                           4,00 

Total bruto de Professores:                    557,00 

Tomando por referência o docente com regime de trabalho em tempo integral (40 

horas/semana, com ou sem Dedicação Exclusiva – D.E.) e adotando peso 0,5 para os 

docentes em 20horas/semana, concluímos:   

 

Total de professore aplicando conversão                           537,50 

 

Funcionário / Professor = Nº de Funcionários / Nº de Professores 

 

Funcionário / Professor = 1,868 
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Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação - CCAPES 

 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação = ∑conceito de todos os cursos de PG / 

Número de cursos de PG 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação  =  31 / 9 

 

Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação  =  3,444      
                                                         

 

 

Índice de Qualificação do Corpo Docente - IQCD 
 

 

Índice de Qualificação do Corpo Docente = (5D+3M+2E+G) / (D+M+E+G) 

 

Docentes com Doutorado = 196 

Docentes com Mestrado = 165 

Docentes com Especialização = 101 

Docentes com Graduação = 95 

 

OBS: No cálculo da qualificação docente foi considerado o número de professores em 

exercício efetivo + substitutos + visitantes – professores afastados para capacitação ou 

cedidos, atribuindo-se o peso de 5 para doutores, 3 para mestres e 2 para especialistas.  

 

Índice de Qualificação do Corpo Docente = 5*196+3*165+2*101+95)/(196+165+101+95) 

Índice de Qualificação do Corpo Docente = ( 1.772) / (557) 

 

 

 

Índice de Qualificação do Corpo Docente = 3,181 
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  Na tabelas 16, a seguir, são descritos outros indicadores utilizados pela FURG para 

aferir sua Gestão Acadêmica e Administrativa:  

 

 

Tabela 16 – Principais indicadores de desempenho operacional da FURG. 

INDICADORES 1999 2000 2001 2002 2003 

Candidatos ao vestibular 8.025 8.158 9.245 11.143 12.311 

Vagas oferecidas no vestibular 1040 1.166 1.196 1.196 1.196 

Candidatos/vaga no vestibular 7,72 7,00 7,73 9,31 10,29 

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

Alunos matric. em grad. (primeiro semestre) 5.022 5270 5.472 5.694 5.834 

Alunos diplomados em graduação (*) 500 543 39 61 97 

Diplomados graduação / vagas no vestibular  0,48 0,47 0,032 0,051 0,081 

Bolsas de graduação (trabalho e monitoria) 266 266 275 275 312 

Bolsas de apoio social ao estudante (bolsa base) 127 -- 205 (alim) 142 103 

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

Número de cursos de especialização 6 8 9 10 14 

Alunos matriculados em especialização  174 273 330 331 443 

Conclusões de cursos de especialização 77 52 124 65 93 

Número de cursos de mestrado 8 7 7 9 9 

N de cursos de mestr. conc. Capes 3 ou maior 5 5 7 9 10 

Ingressantes de mestrado 72 71 77 93 139 

Alunos matriculados em mestrado **** 177 199 258 246 275 

Conclusões de mestrado  31 17 9 28 43 

Conclusões / ingressante de mestrado 0,43 0,24 0,11 0,30 0,31 

Número de cursos de doutorado 1 1 1 1 1 

Ingressantes de doutorado 9 3 5 2 5 

Alunos matriculados em doutorado **** 35 31 31 26 25 

Conclusões de doutorado 3 5 2 4 5 

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

Alunos matriculados no ensino fundamental  703 713 661 621 628 

Formados no ensino fundamental 31 39 45 41 34 

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

Alunos matric. no ens.  médio e profissional 935 1.152 1.217 1.245 1.041 

Formados no ens.  médio e profissional  149 144 71 241 166 

População de estudantes (total de matriculados) 7.046 7.638 7.969 8.163 8.246 
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Docentes do ensino superior 467 483 470 492 449 

Docentes substitutos do ensino superior 100 122 115 119 157 

Docente visitantes no ensino superior 14 11 5 5 2 

Docentes de ensino superior + substitutos 567 605 585 611 605 

Docentes do ensino superior com doutorado ** 110 128 134 185 191 

Docentes com dout./docentes do ensino superior 0,24 0,27 0,28 0,37 0,42 

Alunos matric. Grad. / doc. do ens. superior 10,71 10,91 11,64 11,57 12,99 

Alunos matric. grad / doc.  ens. superior + subst. 8,82 8,71 9,35 9,32 9,64 

Docentes do ensino profissional 36 36 35 33 33 

Docente substituto do ensino profissional 14 19 25 23 19 

Alunos matric. ens. prof/doc ens. prof. + subst. 19,92 20,95 20,28 22,23 20,59 

Servidores técnico, administrativo e marítimo 856 835 821 858 909 

Serv tec., adm., mar., com nível superior  299 291 292 322 443 

Alunos matric. Graduação / serv tec., adm, mar. 5,84 6,31 6,66 6,64 6,41 

Títulos de livros  28.546 29.834 25.886 27.784 34.611 

Títulos de livros / aluno de graduação 5,68 5,66 4,83 4,87 5,93 

Exemplares de livros *** 96.341 98.518 100.099 104.408 77.520 

Exemplares de livros / alunos de graduação 19,18 18,69 18,29 18,34 13,28 

Títulos de periódicos e livros editados  15 26 30 33 21 

Internações no Hospital Universitário 6.080 7.301 9.383 9.254 9.110 

Número de leitos no Hospital Universitário 144 174 167 174 174 

Internações / leito no Hospital Universitário 42,2 41,9 56,2 53,2 52,4 

Audiências realizadas pela assistência judiciária 530 520 377 161 175 

Projetos desenv. na assistência da constr. civil 16 8 9 37 40 

Área construída acumulada em m
2 

76.665 78.017,50 83.820,22 85.316,22 87.080,91 

Área construída / por aluno de grad. (m
2
/aluno) 15,3 14,8 14,6 14,7 14,9 

Número de embarcações da frota oceanográfica 6 6 5 5 4 

Combustível cons. pela frota oceanogr. (litros) 143.090 30.408 34.150 160.940 9.714,4 

Combustível cons. / embarcação (litros/embarc.) 23.833 5.068 6.830 32.188 2.428,6 

Número de visitantes ao Museu Oceanográfico 30.342 29.481 24.899 37.208 47.300 

 

*   Alunos diplomados de graduação: refere-se somente ao 1º sem. 

** Docentes do quadro permanente 

*** Em  2003, foi realizado inventário físico que definiu a baixa de 13.061 exemplares e locação como acervo histórico 

de 13.827 exemplares. 

**** O número de alunos matriculados nos cursos de  mestrado e doutorado  é  parcial 

 

 

 

 



 

 

62 

AVALIAÇÃO  

 

Considerado o período de 1999 a 2003, deve-se destacar o crescimento de 53,41% no 

número de candidatos ao vestibular e a incapacidade da Instituição de proporcionalmente 

aumentar o oferecimento de vagas, que cresceram somente 16,68%. 

 

 Na relação entre o número de alunos matriculados na graduação e o número de 

docentes efetivos, observa-se uma curva crescente causada pelo aumento no número de alunos 

matriculados e diminuição no número de docentes efetivos. Esta carência pode ser observada 

pela necessidade de contratação de um número cada vez maior de docentes substitutos.    

 

 Por sua vez a relação do acervo bibliográfico nos últimos anos e o número de alunos 

matriculados na graduação, aponta para a necessidade urgente de ampliação do acervo. O 

crescimento de acervo registrado em 2003, se deve ao recebimento de títulos em doação, uma 

vez que também em 2003 não foi possível efetuar nenhuma nova aquisição. 

 

 Há de se destacar o esforço institucional e o oferecimento de novos cursos de pós-

graduação em nível de especialização, que proporcionaram um considerável aumento no 

número de matriculados.    

 

 A qualificação de seus servidores, a par da necessidade premente de reposição do 

quadro funcional, é evidenciada quando observado que 23,5% dos docentes efetivos em 1999 

detinham o título de doutor e no encerramento do exercício de 2003 este percentual passa para 

42,5%. Em referência aos Técnicos Administrativos e Marítimos o percentual de servidores 

com nível superior passou de 35% em 1999 para 49% em 2003.  
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 Na tabela 17 estão explicitados o custo dos mais relevantes insumos determinantes na 

obtenção dos produtos (resultados, serviços e bens). 

Tabela 17 – Evolução dos insumos e seus custos. 

INSUMO 1999 2000 2001 2002 2003 

Energia elétrica (KW) 
Quantidade 3.533.021 4.361.589 2.873.887 4.037.993 4.011.295 

Custo (R$) 543.611,00 685.495,00 662.604,59 967.505,26 1.217.770,10 

Vigilância terceirizada (postos de 
trabalho) 

Quantidade 
9 

(17vigil.) 
17 

(38vigi.) 
17 

(38vigil.) 
16 

(34vigil.)  
16 

(38vigil.) 

Custo (R$) 437.191,00 584.933,00 620.889,20 614.347,41 629.282,02 

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

Custo (R$) 363.593,00 452.707,00 361.823,44 479.144,25 532.189,11 

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

Custo (R$) 270.537,00 302.805,00 93.866,46 120.968,02 55.078,42 

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

Custo (R$) 197.401,00 190.462,00 34.856,81 59.384,80 43.760,83 

Limpeza terceirizada (área de 
limpeza em m

2
) 

Quantidade 
22.065 

(23 pessoas) 
22.065 

(31pessoas) 
30.065 

(31pessoas) 
45.837,18 

(44pessoas)  
53.591,84 

(56pessoas) 

Custo (R$) 196.803,00 206.390,00 220.512,40 326.688,14 450.867,00 

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

Custo (R$) 191.730,00 76.850,00 159.165,82 160.587,89 207.723,43 

Água (m
3
) 

Quantidade 63.623 78.399 83.893 77.814 83.779 

Custo (R$) 178.448,00 284.995,00 308.985,58 322.719,31 400.823,36 

Combustível (m
3
) 

Quantidade 247.403 159.599 81.444 103.643 90.092 

Custo (R$) 69.517,00 92.237,00 119.950,59 129.299,78 200.266,00 

Rádio Universidade - FURERG 
Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 66.705,00 62.518,00 81.878,76 95.400,00 164.831,25 

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

Custo (R$) 43.356,00 -- 97.024,15 144.128,16 150.956,64 

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

Custo (R$) 45.426,00 104.353,00 63.159,82 127.139,12 109.126,38 

Gás GLP (m
3
) 

Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$) 29.729,00 34.481,00 40.756,61 44.389,82 77.310,05 

Casa estudantes (número de 
estudantes) 

Quantidade 59 60 60 60  

Custo (R$) 24.500,00 44.991,00 57.989,88 50.770,34 49.628,02 

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

Custo (R$) 22.878,00 21.693,00 14.647,25 13.846,26 62.036,64 

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

Custo (R$) 16.154,00 22.407,00 15,036,60 21.152,49 25.511,33 

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

Custo (R$) 13.121,00 19.489,00 23,482,19 30.520,77 17.019,08 

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

Custo (R$) 11.297,00 12.057,00 7.881,30 7.149,40 9.515,00 

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

Custo (R$) 8.629,00 7.338,00 9.011,33 9.186,02 10.355,48 

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

Custo (R$)   27.781,23 32.758,31 34.890,99 
 
Alimentação: RU e Lanches Quantidade -- -- -- -- -- 

Custo (R$)     73.396,26 

OBS: As despesas com serviços de Reprografia, Água, Publicações, Gás GLP e Transporte são parciais 


