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APRESENTAÇÃO  
 
 

O Relatório de Gestão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 

exercício 2008, foi elaborado segundo o disposto nos seguintes documentos: 

Instrução Normativa TCU nº 57 de 27 de agosto de 2008, Decisões 
Normativas TCU nºs 93 e 94, de 03 de dezembro de 2008 e a Portaria CGU nº 
2238, de 19 de dezembro de 2008, em conformidade com o roteiro estabelecido 

pelos anexos II e III pela Decisão Normativa 93/2008. As planilhas do plano de 

ação são apresentadas de forma a contemplar os projetos/ações desenvolvidos a 

partir dos respectivos objetivos e metas físicas, definidas no plano de Gestão, de 

forma sucinta, priorizando os mais importantes e significativos, resultados obtidos 

por áreas de atuação, conforme as funções inerentes à Unidade Jurisdicionada.  
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1. IDENTIFICAÇÃO 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, tem seu campus 

central localizado na cidade de Mossoró-RN. Em 2009, em decorrência do 

processo de expansão das universidades, estará inaugurando um novo campus 

na cidade de Angicos-RN. Contudo, até que seja instituído um processo de 

descentralização financeira/orçamentária, esta terá somente uma unidade 

gestora, da qual trata este Relatório. 

Quadro 01 – Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada 

 
Nome completo da 
unidade e sigla Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA 

Natureza jurídica Autarquia do Poder Executivo 
Vinculação ministerial Ministério da Educação 
Normativos de criação, definição de competências e estrutura organizacional 
e respectiva data de publicação no Diário Oficial da União. 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA foi criada em 29 de 
julho de 2005, por meio da Lei nº 11.155, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção I, p. 4 e 5, em 01 de agosto de 2005, por transformação da Escola Superior 
de Agricultura de Mossoró e teve seu Estatuto aprovado pelo Conselho Técnico 
Administrativo, em 07 de fevereiro de 2007, conforme Resolução CTA/UFERSA nº 
001/2007, tendo sido homologado por meio da Portaria nº 312, de 03 de julho de 
2006, editada pela secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção I, p. 44, de 04 de julho de 2006. 

Para desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, a 
UFERSA conta com uma estrutura administrativa e organizacional composta pela 
Assembléia Universitária, Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias e 
Departamentos, tendo como principais competências: 

 
1. Assembléia Universitária: tomar ciência do relatório apresentado pelo 

Reitor das atividades desenvolvidas no ano anterior e dos planos fixados para o 
exercício seguinte; discutir questões acadêmicas, conceder e entregar diplomas e 
outros títulos; 

 
2. Conselho Universitário - CONSUNI: exercer a jurisdição superior, 

planejar e estabelecer a política geral da Universidade; aprovar o Estatuto, o 
Regimento Geral, o seu Regimento Interno e dos órgãos suplementares, o Plano 
de Desenvolvimento Institucional - PDI e os respectivos Planos Anuais de Ação da 
Instituição, bem como suas alterações e emendas, submetendo-os aos órgãos 
pertinentes; aprovar a criação, agregação, desmembramentos, incorporação ou 
fusão e extinção de órgãos ou unidades; aprovar normas para avaliação do 
desempenho institucional; deliberar sobre questões relativas ao provimento de 
cargos, distribuição de vagas, remoção e redistribuição de servidores; apreciar os 
pareceres do Conselho de Curadores e demais órgãos de controle sobre o 
processo de prestação de contas da Instituição; deliberar sobre propostas do 
Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão nas áreas de pesquisa, ensino e 
extensão, dentre outras atribuições definidas no Estatuto e Regimento Geral; 

(Continua)

 1
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            (Continuação) 

3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE: estabelecer a 
política e definir prioridades nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão; 
exercer, como órgão deliberativo e consultivo, a jurisdição universitária nos campos 
do ensino, pesquisa e extensão; elaborar o seu próprio Regimento, fixar normas 
complementares, com base no Regimento Geral e na legislação vigente, sobre 
matéria didático-pedagógica, pesquisa, extensão, transferências de discentes, 
revalidação e equivalência de diploma estrangeiro ou de estudos, e de outros 
assuntos de sua competência específica; emitir parecer para deliberação do 
CONSUNI sobre vagas para ingresso nos cursos da Universidade, além de outras 
atribuições estatutárias e regimentais; 

 
4. Conselho de Curadores - CC: O Conselho de Curadores tem como 

papel primordial, acompanhar e fiscalizar os atos e fatos da gestão inerentes à 
execução de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além dos recursos 
financeiros oriundos de rendas internas, contratos, convênios ou ajustes de 
qualquer natureza; apresentar anualmente ao Conselho Universitário, para 
apreciação, o seu parecer sobre o processo de prestação de contas anual da 
UFERSA, dentro do prazo estabelecido pela legislação e no Regimento Geral; 

 
5. Conselho Consultivo: auxiliar a UFERSA na proposição de políticas 

institucionais; sugerir ao CONSUNI elaboração de normas institucionais referentes 
às relações entre a UFERSA e a sociedade; tomar conhecimento do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, do relatório de gestão do ano anterior, e do 
plano de atividade para o ano seguinte; propor ações que promovam a melhoria da 
qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFERSA; estimular, 
apoiar e sugerir estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relevantes para o 
desenvolvimento local, estadual e regional, com ênfase para o semi-árido; 

 
6. Reitoria: como órgão executivo da Administração Superior, é composta 

pelas seguintes unidades: Gabinete do Reitor; Pró-Reitorias, compreendendo: Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-
Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração, Pró-Reitoria de Recursos Humanos, Órgãos de 
Apoio e Assessoramento e Órgãos de Administração Geral. 
 
 
CNPJ 24.529.265/0001-40 
Nome e código no SIAFI Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 153.033 
Código da UJ titular do 
relatório 153.033 
Códigos das UJ 
abrangidas Inexistente 

Endereço completo da 
sede 

KM 47 da BR 110 s/n; Bairro Presidente Costa e 
Silva; Mossoró-RN; CEP 59.625-900. 
Fone: (84) 3315-1775 

Endereço da página 
institucional na internet http//www.ufersa.edu.br 

Situação da unidade 
quanto ao funcionamento Em funcionamento 

Função de governo 
predominante Educação 

Tipo de atividade Ensino Superior 
Nome CódigoUnidades gestoras 

utilizadas no SIAFI Universidade Federal Rural do Semi-Árido 153.033
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAL E/OU PROGRAMÁTICOS 
 
 
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS - PAPEL DA UNIDADE NA 

EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

As Instituições federais de ensino superior, ao longo de suas existências 

têm procurado, com base nas demandas educacionais, do governo federal, 

demonstrar sua importância para o ensino superior, fortalecendo política e 

socialmente as sociedades em que estão inseridas. Nos últimos anos, o grande 

desafio destas é adequar-se ao modelo global vigente, que, exige do Governo e 

Órgãos Educacionais, ações para o desenvolvimento de ensino de qualidade 

moldado no desenvolvimento de tecnologias e inovação tecnológica, que resultem 

no crescimento econômico, na melhoria das condições sociais da humanidade e 

sustentabilidade do planeta. 

Como autarquia federal, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido tem 

como missão social o compromisso de desenvolver a educação superior e a 

produção de conhecimento científico e tecnológico, integrados no ensino, na 

pesquisa e na extensão, de forma gratuita e de qualidade, em consonância com 

suas normas internas e com a legislação vigente. 

No que corresponde a sua visão de futuro, para consolidar seu papel 

social, de forma democrática e plural, inspirada nos ideais de liberdade, de 

respeito pela diferença e de solidariedade, constituindo-se em instância 

necessária ao crescimento da consciência crítica, na qual a coletividade possa 

repensar suas formas de vida e de suas organizações sociais, econômicas e 

políticas, a UFERSA, atua, prioritariamente, em programas governamentais 

voltados ao desenvolvimento da educação superior, sobretudo, por meio do 

estabelecimento de parcerias que se constituem da necessidade de buscar 

recursos financeiros, troca de experiências e conhecimento, nas vertentes que 

definem a universalidade do ensino, pesquisa e extensão. Ora, com o intuito de 

aumentar suas experiências, em determinadas áreas de conhecimento, ora 

auxiliando parceiras neste mesmo processo. 
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Ciente de seu papel social e impulsionada por ações governamentais, 

como o Programa de Reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior 

e o Programa de Expansão das Universidades - REUNI, desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação, e ainda pelo aporte de recursos oriundos do Ministério de 

Ciência e Tecnologia e de outros ministérios, a UFERSA, nos dois últimos 

exercícios reformou e ampliou sua estrutura física, criou novos cursos de 

graduação e de pós-graduação, melhorou a qualidade do ensino, pois pôde 

investir mais recursos financeiros nos cursos de ensino de graduação e de pós-

graduação, fortalecendo-os, e consequentemente melhorou sua relação com a 

sociedade, através de atividades de pesquisas e extensão. 

No Ensino de Graduação foram oferecidas onze opções de ingresso, 

totalizando 860 vagas nos dois processos seletivos/vestibulares de 2008; sendo 

quatro cursos com funcionamento no período noturno e os demais no turno 

diurno. 

Imbuída de formar profissionais de qualidade, além das atividades 

regulares dos cursos de graduação, a UFERSA oportuniza aos estudantes de 

graduação atividades remuneradas como: estágios, bolsas de monitoria, iniciação 

científica e bolsa atividade, além de atividades de extensão. A disponibilização 

destes recursos é importante para a permanência dos discentes na instituição, 

uma vez que a maioria deles apresenta dificuldades financeiras para ingressar e 

se manter na universidade. Ressalta-se que dos 5.929 candidatos inscritos nos 

processos seletivos de 2008, 89,76% são do Rio Grande do Norte, e destes, 

51,80% são de Mossoró e 48,20% são dos demais municípios do Estado. 

Também foi fortalecido, na Instituição, o Ensino de Pós-Graduação, através 

do desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa visando à formação de 

recursos humanos, para a pesquisa e/ou para o exercício profissional. Atualmente 

a Universidade possui seis programas de pós-graduação, que oferecem seis 

cursos de mestrado acadêmico e um curso de doutorado, distribuídos em 

diferentes áreas do conhecimento. Participam dos programas 78 professores 

permanentes, destes 43 pertencem aos quadros da UFERSA, e 204 estudantes 

sendo 47 estudantes de doutorado e 157 Estudantes de mestrado. Em 2008, a 

UFERSA recebeu 8 bolsas de doutorado e 57 bolsas de mestrado, concedidas 

pela CAPES ou pelo CNPq, e titulou 35 mestres e 10 doutores, ressalvando-se 

que o curso de doutorado é recente. A Universidade possui, também, um 
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considerável número de estudantes em iniciação científica e em atividades de 

pesquisa com e sem remuneração. 

No que concerne ao seu quadro de pessoal, após longo processo de 

redução de seu número de servidores, a UFERSA, fortalecida pelos Programas 

Expansão Universitária e o de Reestruturação das Universidades, efetivou, por 

meio de concurso público, novos servidores e iniciou a modernização de 

procedimentos administrativos. 

O aumento no número de docentes e de servidores técnico-administrativos 

favoreceu a expansão do número de vagas e a criação de novos cursos de 

graduação, refletindo também na criação de novos programas de pós-graduação, 

mas, sobretudo, corroborando com a política do Ministério da Educação de ofertar 

mais vagas no ensino superior público e atender a uma maior parcela da 

população na idade de referência entre 18 e 24 anos. 

Do exposto e consciente de sua função social e com base no exercício da 

autonomia acadêmica com responsabilidade, a Universidade do Semi-Árido vem, 

gradativamente, adotando as Políticas e Programas de Governo Federal, com a 

perspectiva de que, em um futuro próximo, possa qualificar cidadãos que 

garantam o desenvolvimento sustentável de sua região de entorno e do País. 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DA UFERSA 

 

 

Como decorrência do maior aporte de recursos financeiros a Universidade 

está readequando suas ações, criando novos cursos, reestruturando sua infra-

estrutura no campus de Mossoró. Também está implantando um campus na 

cidade de Angicos, com atividades acadêmicas a serem iniciadas já no exercício 

de 2009. Para atender a estas novas demandas, estão sendo construídas 

instalações administrativas e acadêmicas. 
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2.3 PROGRAMAS E AÇÕES  

 
 

Determinada em cumprir com sua função social a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, no Exercício 2008, deu continuidade à gestão dos 

programas de governo constantes de seu orçamento anual, cujos dados são 

apresentados a seguir: 

 
 

2.3.1. Programa: 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
 
Dados gerais 
 

Quadro 02 - Dados gerais do Programa: 0089 

 
Tipo de programa Apoio às políticas públicas 

Objetivo geral 
Assegurar os benefícios previdenciários 
legalmente estabelecidos aos servidores inativos 
da União e seus pensionistas e dependentes 

Gerente do programa  
Gerente executivo  
Responsável pelo programa.  
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo (beneficiários) 
Servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo, servidores inativos, dependentes e 
pensionistas. 

 

Principais Ações do Programa 
 

Neste programa, a única ação executada pela UFERSA, é o pagamento de 

aposentadorias e pensões aos servidores inativos e dependentes. 
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2.3.1.1. Ação: 09.272.0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – 

Servidores Civis 

 
Dados gerais da ação 
 

Quadro 03 – Dados gerais da ação: 09.272.0089.0181 

 
Tipo Operações Especiais 

Finalidade  
Garantir o pagamento devido aos servidores 
civis inativos do Poder Executivo ou aos seus 
pensionistas, em cumprimento às disposições 
contidas em regime previdenciário próprio. 

Descrição 

Pagamento de proventos oriundos de direito 
previdenciário próprio dos servidores públicos 
civis do Poder Executivo ou de seus 
pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão 
mensal, a gratificação natalina e as eventuais 
despesas de exercícios anteriores. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação Márdem José Matos Herculano - Portaria 
UFERSA/GAB nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 

 

Resultados da ação 
 

 De acordo com os resultados alcançados (Quadro 04), pode-se concluir que 

a ação foi executada com sucesso, atingindo as metas física e financeira pré-

estabelecidas. A Unidade orçamentária responsável pela ação, ao longo do ano, 

procedeu aos ajustes de recursos necessários ao pagamento dos proventos. 

 

Quadro 04 – Metas e Resultados da ação: 09.272.0089 

- Indicador: Pessoa Beneficiada 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 19.071.847,00 18.914.610,18 99% 

Física 213 223 105% 
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2.3.2. Programa: 0750 – Apoio Administrativo 
 
Dados gerais 
 

 Quadro 05 – Dados gerais do programa: 0750 

 
Tipo de programa Apoio às políticas públicas 

Objetivo geral 
Prover os órgãos da União dos meios 
administrativos para a implementação e gestão 
de seus programas finalísticos. 

Gerente do programa  
Gerente executivo  
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo (beneficiários) Governo 
 
 
Principais Ações do Programa 
 

 O programa de apoio administrativo congrega 06 (seis) ações, 

compreendendo Contribuição da União, Assistência Médica e Odontológica aos 

servidores, Assistência Pré-escolar, Auxilio Transporte, Auxílio-Alimentação e 

Administração da Unidade.  

 Destas, a UFERSA em 2008, recebeu dotação orçamentária para apenas 

03 (três) ações, a seguir descritas.  

 

 

Gestão das ações 
 

 

 

 8  



Universidade Federal Rural do SemiÁrido – Relatório de Gestão 2008 
 

 
2.3.2.1. Ação: 12.301.0750.2004 - Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores, Empregados e seus Dependentes  

 

 
Dados gerais 
 

Quadro 06 – Dados gerais da ação: 12.301.0750.2004. 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  
Proporcionar aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes e Pensionistas, Condições de 
Manutenção da Saúde Física e Mental.   

Descrição 
Concessão de Benefícios de Assistência Médico-
Hospitalar e Odontológica aos Servidores e 
Empregados, Ativos e Inativos, Dependentes e 
Pensionistas.  

Unidade responsável 
pelas decisões 
estratégicas 

Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação Márdem José Matos Herculano - Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 

 
Resultados 
 

 A ação foi executada com relativo sucesso, pois, parte dos recursos 

disponibilizados não foi utilizada, uma vez que a adesão dos servidores é 

voluntária e foi inferior ao esperado, concorrendo para este resultado o fato de o 

exercício 2008 ter sido o primeiro em que foi executada esta ação (Quadro 07).  

 

Quadro 07 – Metas e Resultados da ação: 12.301.0750.2004 

-Indicador: Pessoa Beneficiada 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 205.966,00 117.440,00 57% 

Física 954 493 52% 
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2.3.2.2. Ação: 12.365.0750.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 

Servidores e Empregados  
 
 
Dados gerais 
 

Quadro 08 – Dados gerais da ação: 12.365.0750.2010 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  
Oferecer aos servidores, durante a jornada de 
trabalho, condições adequadas de atendimento 
aos seus dependentes, conforme o art. 3º do 
Decreto 977, de 10/11/93. 

Descrição 

Concessão de benefícios de assistência pré-
escolar pago diretamente no contracheque, a partir 
de requerimento, aos servidores e empregados, 
que tenham filhos em idade pré-escolar, conforme 
dispõe o Decreto no 977/93.  

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação Márdem José Matos Herculano - Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 
 
Resultados 
 

 A análise da ação (Quadro 09), indica que a meta física realizada foi 

superior à prevista para o exercício, dado o elevado número de contratações 

efetivadas durante o exercício. A meta financeira realizada foi inferior à prevista, 

devido, provavelmente, a dois fatores: as contratações terem ocorrido próximo ao 

final do exercício, o que reduziu o número de meses de contribuição e, também, 

ao fato dos novos servidores apresentarem número de dependentes, em idade 

apta ao recebimento do benefício, inferior ao estimado. 
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Quadro 09 – Metas e Resultados da ação: 12.365.0750.2010 

 - Indicador: Criança de 0 a 6 anos Atendida 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 40.727,00 36.989,70 91% 

Física 51 64 125% 

 

 

2.3.2.3. Ação: 12.306.0750. 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e 

Empregados 

 

Dados gerais 
 

Quadro 10 – Dados gerais da Ação: 12.306.0750. 2012 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  

Conceder o auxílio-alimentação, sob a forma de 
pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e 
custeado com recursos do órgão ou entidade de 
lotação ou exercício do servidor ou empregado, 
aquisição de vale ou ticket-alimentação de 
refeições ou manutenção de refeitório. 

Descrição 

Concessão em caráter indenizatório e sob a forma 
de pecúnia, o auxílio-alimentação aos servidores e 
empregados ativos de acordo com a Lei no 
9527/97, ou mediante aquisições de vale ou ticket-
alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da 
manutenção de refeitório.  

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação Márdem José Matos Herculano - Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 

 11
  



Universidade Federal Rural do SemiÁrido – Relatório de Gestão 2008 
 

 
Resultados 
 

 Em relação à ação correspondente a auxílio alimentação, verifica-se que a 

meta física executada foi bem superior à prevista (Quadro 11). Este fato deve-se, 

também ao maior quantitativo de contrações efetuadas no exercício de 2008. Por 

sua vez, a meta financeira realizada não foi ultrapassada devido ao fato das 

contratações terem se concentrado no segundo semestre do exercício, o que 

reduziu o número de meses de pagamento do benefício. 

 

Quadro 11 – Metas e Resultados da ação: 12.306.0750. 2012 

 
 - Indicador: Servidor beneficiado 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 548.047,00 542.137,58 99% 

Física 318 388 122% 

 

 
2.3.3. Programa: 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 
Judiciais 
 
Dados gerais 
 

Quadro 12 – Dados gerais do programa: 0901 

 

 
Tipo de programa Operações Especiais 

Objetivo geral Operações Especiais: Cumprimento de 
Sentenças Judiciais 

Gerente do programa  
Gerente executivo  
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo (beneficiários) Operações Especiais: Cumprimento de 
Sentenças Judiciais 
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Principais Ações do Programa 
 

O Programa conta com 4 ações, todas relacionadas ao cumprimento de 

obrigações judiciais. 

No Exercício 2008, a Universidade executou apenas a ação referente ao 

Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado. 

 

Gestão das ações 
 

2.3.3.1. Ação: 28.846.0901.0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada 

em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas. 

 

Dados gerais da ação 
 

Quadro 13 – Dados gerais da ação: 28.846.0901.0005 

 
Tipo Operações Especiais 

Finalidade  
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças 
Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela 
União, Autarquias e Fundações Públicas. 

Descrição 
Pagamento de precatórios devidos pela União, 
Autarquias e Fundações Públicas em razão de 
Sentença Transitada em Julgado. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Resultados 
 

 A execução desta ação independe de qualquer gestão institucional. A 

Unidade apenas cumpre as decisões emanadas do Órgão responsável. 
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Quadro 14 – Metas e Resultados da ação: 28.846.0901 

 - Indicador: 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 713.641,00 713.640,80 100% 

Física - - - 

 

 

2.3.4. Programa: 1067 - Gestão da Política de Educação 
 
Dados gerais 
 

 Quadro 15 – Dados gerais do programa: 1073 

 
Tipo de programa Gestão de Políticas Públicas 

Objetivo geral 
Coordenar o planejamento e a formulação de 
políticas setoriais e a avaliação e controle dos 
programas na área da educação. 

Gerente do programa Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha 
Gerente executivo Leo Kessel 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo 
(beneficiários) Governo 

 

 
Principais Ações do Programa 
 

Das ações previstas no programa de Gestão da Política de Educação, a 

UFERSA executa apenas a ação de Capacitação de Servidores Públicos Federais 

em Processo de Qualificação e Requalificação. 

 
Gestão das ações 
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2.3.4.1. Ação: 12.128.1067.4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais 

em Processo de Qualificação e Requalificação. 

 
 
Dados gerais 
 

 Quadro 16 – Dados gerais da ação: 12.128.1067.4572 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  

Promover a qualificação e a requalificação de 
pessoal com vistas ‘a melhoria continuada dos 
processos de trabalho, dos índices de satisfação 
pelos serviços prestados ‘a sociedade e do 
crescimento profissional. 

Descrição 

Realização de ações diversas voltadas ao 
treinamento, de servidores, tais como custeio dos 
eventos, pagamento de passagens e diárias aos 
servidores, quando em viagem para capacitação, 
taxa de inscrição em cursos, seminários, 
congressos e outras despesas relacionadas ‘a 
capacitação de pessoal. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação 
Náglia Grazieli Jácome da Silveira Bezerra -
Portaria UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 
28/03/2008. 

 

 
Resultados 
 

Os bons resultados obtidos por esta ação no exercício 2008, (Quadro 17), 

devem-se, em relação aos anos anteriores, a alterações na programação dos 

cursos oferecidos e a mudanças técnicas e comportamentais no quadro de 

servidores da Instituição. Foram fatores preponderantes ao sucesso da execução 

da ação: a maior correlação das áreas de conhecimento dos cursos com as áreas 

de atuação dos servidores; o maior interesse dos chefes dos servidores; a maior 

conscientização dos servidores quanto aos benefícios da capacitação para o 

melhor desempenho de suas atividades e sua correlação com a progressão na 

carreira. 
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Quadro 17 – Metas e Resultados da ação: 12.128.1067.4572 

- Indicador: Servidor capacitado 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 30.000,00 28.551,59 95% 

Física 60 93 155% 

 

 
2.3.5. Programa: 1073 – Brasil Universitário 
 
 

Dados gerais 
 

 Quadro 18 – Dados gerais do programa: 1073 

 
Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de 
graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a 
disseminar o conhecimento. 

Gerente do programa Maria Paula Dallari Biaci 
Gerente executivo Maria Ieda Costa Diniz 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo 
(beneficiários) 

Alunos e professores das Instituições Federais de 
Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das 
IES privadas. 

 
 
Principais Ações do Programa 
 

O Programa Brasil Universitário contempla diversas ações, incluindo 

implantação de novas Instituições; Expansão de IFES, inclusive com a 

implantação de novos campi; Assistência ao estudante do ensino de graduação, e 

outras. Dentre elas, as que são executadas pela Universidade do Semi-Árido, 

descritas a seguir. 
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Gestão das ações 
 

2.3.5.1. Ação: 12.122.1073.09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e 

Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 

Federais.  

 
 
Dados gerais 
 

 Quadro 19 – Dados gerais da ação: 12.122.1073.09HB 

 
Tipo Operações Especiais 

Finalidade  

Assegurar o pagamento da Contribuição da União, 

de suas Autarquias e Fundações para o custeio do 

regime de previdência dos servidores públicos 

federais na forma do art. 8o da Lei no 10.887 de 18 

de junho de 2004. 

Descrição 

Pagamento da contribuição da União, de suas 

Autarquias e Fundações para o custeio do regime 

de previdência dos servidores públicos federais na 

forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho 

de 2004. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução

Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Coordenador da ação 
Márdem José Matos Herculano, Portaria 

UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 

 

Resultados 
 

 Inserida como operação especial, esta ação também tem sua gestão sob a 

responsabilidade do Órgão responsável pelas decisões estratégicas, não havendo 

qualquer interferência institucional. 
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 Quadro 20 – Metas e Resultados da ação: 12.122.1073.09HB 

 - Indicador: 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 6.623.469,00 6.573.494,42 99% 

Física - - - 

 

 

2.3.5.2. Ação: 12.464.1073.2E14 – Reforma e Modernização de Infra-estrutura 

Física das Instituições Federais de Ensino Superior 

 
 
Dados gerais 
 

 Quadro 21 - Dados gerais da ação: 12.464.1073.2E14 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  

Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-
estrutura física das Instituições Federais de Ensino 
Superior e dos Hospitais de Ensino, para 
assegurar a expansão da oferta de vagas do 
ensino de graduação, com qualidade. 

Descrição 

Restauração/modernização das 
edificações/instalações, com vistas a um adequado 
estado de uso, por meio de obras de pequeno 
vulto que envolvem ampliação, reforma e 
adaptação, bem como aquisições e/ou reposição 
de materiais, inclusive aqueles inerentes às 
pequenas obras, observados os limites da 
legislação vigente. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

Coordenador da ação Moacir Franco de Oliveira - Portaria UFERSA/GAB 
Nº 182/2008, de 28/03/2008. 
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Resultados 
 

Esta ação visa alocar recursos para aquisição de equipamentos e 

material permanente, assim como para a construção de novas edificações, 

necessárias à modernização e ampliação da infraestrutura física das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES). Em 2008, os recursos alocados nesta ação 

permitiram à UFERSA contratar a construção de diversas edificações no campus 

de Mossoró, iniciar a construção da primeira etapa do Campus de Angicos, 

adquirir veículos, bens de informática, condicionadores de ar, mobília e 

equipamentos de laboratórios acadêmicos e de pesquisa, para atender aos três 

segmentos da Instituição: discentes, técnico-administrativos e docentes.  

 

 Quadro 22 – Metas e Resultados da ação: 12.464.1073.2E14   

 - Indicador: Unidade modernizada 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 8.357.880,00 8.044.438,00 96% 

Física 3 5 167% 
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2.3.5.3. Ação: 12.364.1073.4002 – Assistência ao Estudante do Ensino de 

Graduação 

 
Dados gerais 
 

 Quadro 23 – Dados gerais da ação: 12.364.1073.4002 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  
Apoiar os estudantes do ensino de graduação, 
mantendo, a critério da instituição, os restaurantes 
universitários, as casas de estudantes, e a 
assistência médico-odontológica. 

Descrição 

Fornecimento de alimentação, atendimento 
médico-odontológico, alojamento e transporte, 
dentre outras iniciativas típicas de assistência 
social ao educando, cuja concessão seja 
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o 
bom desempenho do aluno na escola. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

Coordenador da ação Francisco Xavier de Oliveira Filho – Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 

 
 
Resultados 
  

Para melhorar as condições de dedicação aos estudos dos alunos de 

graduação em condição socioeconômica de risco, os recursos alocados nesta 

ação são repassados aos discentes de menor renda familiar, sob a forma de 

Bolsa Atividade, com valor mensal de meio salário mínimo. 

Como contrapartida à percepção deste benefício, o aluno destina 12 

(doze) horas semanais ao apoio de atividades técnicas, administrativas ou 

acadêmicas na Instituição. 

Em 2008, foram beneficiados 110 alunos, com aplicação integral dos 

recursos previstos (Quadro 24). 

Quando comparado ao exercício de 2004, início do programa, os 

recursos aplicados em 2008, na concessão desse benefício apresentaram 

crescimento de 176,2%, refletindo uma ampliação no atendimento aos alunos 
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carentes. Verifica-se, ainda que as metas foram superadas, indicando a 

preocupação da Instituição com o cumprimento de seu papel social. A superação 

da meta física foi possibilitada por meio da sua complementação financeira, com 

recursos oriundos da ação 12.364.1073.4009 – Funcionamento de Cursos de 

Graduação. 

 

 Quadro 24 – Metas e Resultados da ação: 12.364.1073.4002 

 - Indicador: Alunos Assistidos com Bolsa Atividade 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 162.500,00 162.500,00 100% 

Física 100 110 110% 

 

 

2.3.5.4. Ação: 12.364.1073.4008 – Acervo Bibliográfico destinado às Instituições 

Federais e Ensino Superior e Hospitais de Ensino 

 
Dados gerais 
 

 Quadro 25 - Dados gerais da ação: 12.364.1073.4008 
 

Tipo Atividade 

Finalidade  

Possibilitar a manutenção, a preservação, a 
disponibilização e ampliação do acervo bibliográfico 
das Instituições Federais de Ensino Superior e 
Hospitais de Ensino, para melhoria da qualidade do 
ensino de graduação. 

Descrição 
Aquisição de bibliografia básica para o ensino de 
graduação. Ordenação, catalogação, manutenção de 
sistemas informatizados, limpeza, manutenção e 
recuperação do acervo. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou execução Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

Coordenador da ação Jorge Luiz de Oliveira Cunha – Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 
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Resultados 
 

Para o Exercício 2008, verifica-se (Quadro 26) que a meta física 

representada pela aquisição de acervo bibliográfico não foi alcançada em sua 

totalidade, embora a meta financeira tenha sido integralmente executada. Tal 

situação resultou do alto custo dos exemplares adquiridos, principalmente aqueles 

das áreas tecnológica e de medicina veterinária, cujos títulos foram sugestão do 

corpo docente. 

 Quadro 26 – Metas e Resultados da ação: 12.364.1073.4008 

 - Indicador: Volume disponibilizado 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 50.000,00 49.790,21 100% 

Física 1.000 344 34% 

 
 

2.3.5.5. Ação: 12.364.1073.4009 – Funcionamento de Cursos de Graduação 

 
Dados gerais 
 
 Quadro 27 – Dados gerais da ação: 12.364.1073.4009 

Tipo Atividade 

Finalidade  

Garantir o funcionamento dos cursos de graduação 
das Instituições Federais de Ensino Superior – 
IFES, formar profissionais de alta qualificação para 
atuar nos diferentes setores da sociedade, 
capazes de contribuir para o processo de 
desenvolvimento nacional, com transferência de 
conhecimento pautada em regras curriculares. 

Descrição 

Manutenção da infra-estrutura física do campus, 
manutenção dos serviços terceirizados, 
pagamento dos serviços públicos e de pessoal 
ativo, incluindo participação em órgãos colegiados 
que congreguem o conjunto das instituições 
federais de ensino superior. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Divisão de Registro Escolar 

Coordenador da ação Joana D’arc Veras de Aquino – Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008. 
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Resultados 
 

Verifica-se que, em 2008, a Universidade superou, em 2%, o número 

previsto de matriculas ao final do exercício. Este acréscimo resultou, 

provavelmente, de diferentes fatores: menor evasão dos alunos dos novos cursos, 

maior número de transferências de outras Instituições e do ingresso de alunos 

portadores de diplomas de graduação (Quadro 28). 

 

 Quadro 28 – Metas e Resultados da ação: 12.364.1073.4009 

 - Indicador: Aluno matriculado 

 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 32.693.100,00 32.657.564,28 99,89% 

Física 2.071 2.119 102% 

 
 
2.3.6. Programa: 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da 
Pesquisa Científica 
  

Dados gerais 
 

 Quadro 29 – Dados gerais do programa: 1375 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, 
com vistas à produção do conhecimento científico, 
para a solução dos grandes desafios educacionais, 
econômicos e sociais do Brasil. 

Gerente do programa Jorge Almeida Guimarães 
Gerente executivo Emídio Cantídio de Oliveira Filho 
Indicadores ou parâmetros 
utilizados  

Público-alvo 
(beneficiários) 

Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino 
superior, pesquisadores, bem como o cidadão 
graduado que demonstre interesse em capacitação 
pós-graduada. 
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Principais Ações do Programa 
 

O Programa contempla ações voltadas para promover o desenvolvimento 

da pós-graduação, da pesquisa científica e a disseminação de seus resultados, 

com a finalidade de formar profissionais altamente qualificados, com capacidade 

de contribuir para o desenvolvimento nacional, através da transferência do 

conhecimento e do desenvolvimento tecnológico. 

 

Gestão das ações 
 

2.3.6.1. Ação: 12.364.1375.4006 – Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação  

 
Dados gerais 
 

 Quadro 30 – Dados gerais da ação: 12.364.1375.4006 

Tipo Atividade 

Finalidade  

Formar profissionais de alta qualificação para 
atuar nos diferentes setores da sociedade, 
capazes de contribuir para o processo de 
desenvolvimento nacional, com transferência de 
conhecimentos pautada em regras curriculares. 

Descrição 

Desenvolvimento de ações para assegurar a 
manutenção e o funcionamento dos cursos de 
pós-graduação nas Instituições Federais de 
Ensino Superior, correspondendo a dispêndios 
com a coordenação dos programas de pós-
graduação, abrangendo organização das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Manutenção de infra-estrutura física, manutenção 
de serviços terceirizados, pagamento de serviços 
públicos, entre outros. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Fitotecnia 

Coordenador da ação José Domingues Fontenele Neto – Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008 
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Resultados 
 

Os resultados desta ação (Quadro 31), demonstram que apenas 52% da 

meta financeira prevista foi executada, embora a meta física tenha sido atingida 

em 100%. Tal resultado é, provavelmente, conseqüência da captação de recursos 

provenientes de órgãos de fomento à pesquisa, que contribuíram para o 

financiamento das atividades da pós-graduação, reduzindo os custos da 

instituição, por aluno.  

 

Quadro 31 – Metas e Resultados da ação: 12.364.1375.4006  

 - Indicador: Aluno matriculado 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 54.096,00 27.878,70 52% 

Física 150 150 100% 

 

 
2.3.6.2. Ação: 12.571.1375.8667 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus 

Resultados 

 
Dados gerais 
 

 Quadro 32 - Dados gerais da ação: 12.571.1375.8667 

 
Tipo Atividade 

Finalidade  

Assegurar a manutenção dos meios que 
concorram para o fomento da pesquisa na 
descoberta de conhecimentos novos no domínio 
científico e tecnológico, na busca da melhoria da 
qualidade de vida da coletividade. 

Descrição Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e 
publicações científicas. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Ministério da Educação 

Unidades executoras Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Áreas responsáveis por 
gerenciamento ou 
execução 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação 

Coordenador da ação José Domingues Fontenele Neto – Portaria 
UFERSA/GAB Nº 182/2008, de 28/03/2008 
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Resultados 

 

Para a ação que trata da difusão da pesquisa científica realizada pela 

Unidade, verifica-se com base nos resultados (Quadro 33), que, em 2008, embora 

a meta física tenha sido superada, não foram utilizados os recursos financeiros 

previstos para atendimento da meta. A não execução financeira dessa ação 

resultou, em parte, de dificuldades na realização da licitação para confecção do 

periódico Institucional. Também, contribuiu para esta situação, o fato das 

pesquisas estarem sendo divulgadas por iniciativa própria dos docentes e 

financiadas com recursos de outras instituições, especialmente da CAPES, CNPq 

e outras. 

 

Quadro 33 - Metas e Resultados da ação: 12.571.1375.8667  

- Indicador: Pesquisa publicada 

META Previsão Execução Execução/Previsão (%) 

Financeira 23.500,00 0,00 0% 

Física 164 180 109% 

 

 

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

 

São apresentadas, a seguir, informações sobre a evolução dos principais 

gastos efetuados nos três últimos exercícios. Também são apresentados os 

Indicadores de Gestão, conforme Decisão n0 408/2002-TCU-Plenário. Como 

complemento aos indicadores definidos na Decisão n0 408/2002-TCU-Plenário, 

foram agregados, ainda, alguns outros Indicadores de Gestão Acadêmica, 

aprovados em 2003, em Plenária do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Planejamento e Administração – FORPLAD, abrangendo outros aspectos 

relevantes e inerentes à gestão acadêmica. Com este conjunto ampliado de 

indicadores, espera-se apresentar um conjunto de informações representativas do 

esforço institucional na busca da efetividade, eficácia e eficiência da gestão. 
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2.4.1. Evolução de gastos gerais 
 
 

Quadro 34 - Evolução dos gastos gerais da UFERSA nos três 

últimos exercícios, conforme recomendam os normativos vigentes. 

 
ANO DESCRIÇÃO 2006 2007 2008 

1. Passagens 70.732,46 94.325,29 113.022,03 
2. Diárias e ressarcimentos de 
despesas em viagens 97.455,21 146.528,33 189.680,57 

3. Serviços terceirizados 321.597,24 559.222,30 661.843,67 
3.1. Publicidade - - - 
3.2. Vigilância, limpeza e conservação 253.486,44 445.219,28 581.258,37 
3.3. Tecnologia da Informação 5.954,08 11.264,85 21.132,82 
3.4.Outras Terceirizações 18.398,53 27.596,77 28.854,48 
3.5. Suprimento de fundos 43.758,19 75.141,40 30.598,50 
4. Cartão corporativo - - 37.315,36 
TOTAIS 489.784,91 800.075,92 1.001.861,63 

 
 

Gráfico 01 - Evolução dos gastos gerais da UFERSA no período de 

2006 a 2008. 
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Ao ser analisada a evolução dos gastos gerais da Instituição para os 

exercícios 2006 a 2008 (Quadro 34 e Gráfico 01), verifica-se que são crescentes 
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todas as despesas especificadas, excetuando-se os serviços com publicidade, em 

que não foram utilizados recursos para este fim e, ainda, os gastos com serviços 

de tecnologia da informação e através de suprimentos de fundos e cartão 

corporativo, que decrescem no período. A redução dos gastos com serviços de 

tecnologia da informação, resulta de ações da Unidade para melhoria da infra-

estrutura de informática, através da aquisição de novos bens de informática, 

reduzindo as demandas para conserto. A redução de despesas através de 

suprimento de fundos e cartão corporativo é resultado de um melhor 

planejamento das compras e contratação de serviços. Também foi feito esforço 

para utilizar estas modalidades de pagamento apenas para as situações em que 

as despesas não possam aguardar o devido processo normal. Quanto aos demais 

gastos, o comportamento observado é resultado do crescimento da Instituição, a 

partir do seu processo de transformação em universidade em 2005, processo de 

expansão e adesão ao REUNI. Em função deste processo foram realizados 

concursos públicos para contratação de servidores, demandando maiores gastos 

com diárias e passagens para membros externos componentes de bancas 

examinadoras; foram criados novos cursos de graduação e de pós-graduação 

elevando as atividades de aulas práticas em setores fora da unidade. Os gastos 

com terceirização elevaram-se por conseqüência de medidas adotadas pela 

administração com a contração de serviço de vigilância visando melhorar a 

segurança Institucional e ainda em função da contratação de maior número de 

pessoal auxiliar de serviços gerais, necessários à manutenção e limpeza das 

novas instalações para docentes, laboratórios e blocos de salas de aula, 

incluindo-se neste contingente, pessoal para manutenção predial, elétrica e 

hidráulica das antigas instalações. 

 

 

2.4.2 Indicadores de Gestão – Decisão nº 408/2002 – TCU - Plenário 
 

 

Em consonância com as orientações para cálculo dos Indicadores de 

Gestão, definidos na Decisão nº 408/2002 e Acórdãos nºs 1043/2006 e 2167/2006 

do Tribunal de Contas da União, encontram discriminados a seguir (Quadro 35), 

os Indicadores de Gestão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 
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UFERSA, referentes ao período de 2004 a 2008, como forma de constituir uma 

série histórica que possibilite o acompanhamento da evolução de aspectos 

relevantes de desempenho da Unidade Jurisdicionada em análise. 

 

Quadro 35 - Indicadores de Gestão – 2004/2008, conforme Decisão nº 

408/2002 – TCU - Plenário 

 

Discriminação 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 
(%) 

I – Custo Corrente sem 
HU/Aluno Equivalente 11.525,28 9.533,53 8.026,94 5.969,39 7.177,66 160,57 

II – Aluno Tempo 
Integral/Professor 
Equivalente 

10,82 12,9 13,23 13,10 12,22 88,54 

III – Aluno Tempo 
Integral/Funcionário 
Equivalente 

6,46 7,10 6,58 4,87 3,90 165,64 

IV – Funcionário 
Equivalente./Professor 
Equivalente 

1,68 1,82 2,00 2,69 3,13 53,67 

V – Grau de Participação 
Estudantil 0,76 0,90 0,98 0,82 0,80 95,00 

VI – Grau de Envolvimento 
com Pós Graduação 0,08 0,07 0,112 0,04 0,02 400,00 

VII – Conceito 
CAPES/MEC para a Pós-
Graduação 

3,67 3,00 3,50 4,00 4,00 91,75 

VIII- Índice de Qualificação 
do Corpo Docente 3,89 4,64 4,37 4,30 4,05 96,05 

IX – Taxa de Sucesso na 
Graduação 0,61 0,54 1,31 0,51 0,41 148,78 

Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento e Administração  
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Gráfico 02 - Indicadores de Gestão da UFERSA – 2004/2008, conforme 

Decisão nº 408/2002 – TCU – Plenário. 
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Os indicadores de Gestão do Exercício de 2008, quando comparados ao 

exercício de 2004, expressam:  

 

 

1) O Custo Corrente por Aluno Equivalente indica o custo do aluno de 

graduação e de pós-graduação Stricto sensu da Instituição. Em 2008, o 

acréscimo no custo por aluno equivalente foi de 60,6%, em relação a 2004. 

Verifica-se ainda, em relação a este índice, que de 2005 a 2008 os custos 

por aluno equivalente são crescentes. Esse crescimento nos anos recentes 

está associado, certamente, ao aumento gradativo de recursos que a 

unidade passou a dispor a partir de seu processo de transformação em 

universidade, o que permitiu que fossem implantadas medidas para 

oferecer mais qualidade ao ensino de graduação e de pós-graduação. 

Reflete também, o maior investimento na estrutura da Universidade com o 

objetivo de prepará-la para absorver os novos cursos e o correspondente 

aumento futuro do número de alunos. 
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2) A relação Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente demonstra que em 

2008 a Unidade Gestora apresentou, aproximadamente, 10,82 alunos em 

tempo integral por professor equivalente, enquanto em 2004, esse 

quantitativo foi de 12,22 alunos por professor. A variação para menos 

nesse indicador, ainda é reflexo da contratação de professores, necessária 

para dar suporte à ampliação das áreas de atuação da Universidade, 

conseqüência da implantação dos novos cursos de graduação e de pós-

graduação durante o exercício. Esta relação deverá aumentar naturalmente 

e gradativamente, à medida em que os novos cursos sejam consolidados. 

 

3) A relação Aluno em Tempo Integral/Funcionário Equivalente para o 

exercício 2008 é de 6,45 alunos por funcionário, quando em 2007 a relação 

obteve índice igual a 7, refletindo a mesma tendência observada para o 

índice anterior, em conseqüência da contratação de servidores técnico-

administrativos, necessários para a reestruturação da Universidade. A 

exemplo, do item anterior, espera-se um crescimento natural e gradativo 

desta relação na medida em que ocorra a consolidação dos novos cursos.  

 

4) Em 2008, a relação Funcionário/Professor Equivalente apresentou uma 

redução de 46,32%, quando comparada a do exercício 2004. No entanto, 

se comparada ao exercício de 2007, essa relação teria uma redução de, 

aproximadamente, 8%. Contribuíram para a redução da relação 

funcionário/professor equivalente, os longos períodos sem contratação de 

servidores técnicos, a ausência de políticas salariais atraentes aos técnico-

administrativos e os maiores incentivos dados por parte do governo federal 

à permanência de docentes nas instituições. Este indicador sinaliza para 

uma provável necessidade de recomposição do quadro de técnicos 

administrativos. 

 

5) O índice denominado Grau de Participação Estudantil é obtido da 

correlação entre o quantitativo de alunos de graduação em tempo integral e 

o total de alunos de cursos de graduação matriculados, em cada exercício. 

Quando relaciona-se este índice ao obtido para o exercício de 2007, 

verifica-se sua redução em 15,5%. Esta redução estaria associada à 
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implantação de novos cursos durante o exercício, que reduz a relação 

entre diplomados e ingressantes, impactando negativamente o índice. 

Cabe destacar, que dos 11 cursos de graduação ofertados, atualmente, 

pela UFERSA, apenas dois cursos, os mais antigos, têm alunos 

diplomados no período de 2004 a 2008. 

 

6) O Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação indica a participação dos 

alunos dos programas de pós-graduação em relação ao total de alunos da 

instituição. Verifica-se que a relação de alunos matriculados na pós-

graduação entre 2004 e 2008, evoluiu de 2 para 8 %, em relação ao total 

de alunos da Instituição. Torna-se importante observar que, mesmo com o 

aumento do número de alunos matriculados nos cursos de graduação, 

houve, proporcionalmente, um aumento nas matrículas nos cursos de pós-

graduação. Pode-se atribuir este resultado à ampliação do número de 

vagas nos atuais programas de pós-graduação, além da criação de dois 

novos programas de mestrado. 

 

7) O Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação, expressa a média obtida 

pela Instituição nos cursos de pós-graduação, de acordo com a avaliação 

da CAPES. Apesar de o índice sugerir que a Universidade não está 

desenvolvendo com a devida ênfase as ações constantes dos programas 

plurianuais do governo federal voltadas à pós-graduação, o resultado 

reflete o fato da Unidade ter criado, nos 3 últimos exercícios, 4 novos 

programas de mestrado, que ainda não foram avaliados pela CAPES.  

 

8) A redução no Índice de Qualificação do Corpo Docente em relação aos 

exercícios anteriores, resulta do quantitativo de contratações recentes, de 

docentes na categoria de professor assistente. Quando comparado ao 

percentual do exercício de 2007 essa redução representa cerca de 

16,16%. Historicamente, a Instituição, sempre desenvolveu políticas de 

capacitação de docentes, que devem ser ampliadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – 2009/2013. Mesmo assim, torna-se 

importante ressaltar que este índice é crescente no período de 2004 a 

2007. 
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9)  Ao ser analisada a Taxa de Sucesso na Graduação, verifica-se que ela é 

historicamente crescente. Em 2008, chega a apresentar um crescimento de 

48,78% em relação à Taxa de 2004. Este aumento é, provavelmente, 

conseqüência da melhoria dos recursos didáticos, da ampliação dos 

programas de assistência ao educando e do maior incentivo à iniciação 

científica. 

 

 

2.4.2.1 Componentes consideradas no cálculo dos Indicadores de Gestão 

 
 
a) Custo Corrente sem HU 

 
O Custo Corrente sem HU (Hospital Universitário), conforme apresentado 

é calculado, deduzindo-se das Despesas Correntes do exercício, as despesas 

com Aposentadorias, Reformas, Pensões, Sentenças Judiciais, Despesas com 

pessoal cedido - docente e técnico-administrativo e Despesas com afastamento 

País/Exterior - docente e técnico-administrativo. 
Em 2008 o custo Corrente apresentou um crescimento de 35,52%, 

quando comparado a 2007, e de 184,13 % em relação a 2004. 

As despesas com Aposentadorias, Pensões e Sentenças Judiciais em 

2008 apresentaram crescimento de 54,83 % em relação a 2004 e de 3,14 % em 

relação a 2007. Entretanto, quando se analisa a participação destes 

componentes, na composição das Despesas Correntes dos anos de 2004 e 2008, 

observa-se que esta apresentou declínio de 50,52 % para 35,76 % .  

O Custo Corrente, resultante da dedução desses componentes apresenta 

em 2008, acréscimo de 35,52 %, em relação a 2007, e de 184,13 % em relação a 

2004. 

Esse desempenho reflete, em parte, a redução proporcional das 

despesas com aposentadorias, pensões e sentenças judiciais, mas é devido, 

principalmente, ao ingresso de recursos orçamentários e extra-orçamentários, 

resultantes de novos programas de governo, de descentralizações de créditos e 

outros meios de transferências, efetuadas em 2008. 
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Quadro 36 – Evolução do Custo Corrente Anual da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008 

 

DISCRIMINAÇÃO      2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 
(%) 

(=) Custo Corrente 45.436.251,93      33.527.989,70 26.973.394,57 15.654.715,75 15.991.545,37 236,92
Despesas correntes 70.732.392,67 58.053.948,64     50.081.228,22 34.671.825,17 32.341.431,83 197,54
(-) 65% das despesas com Hospitais Universitários (1) -      - - - - -
(-) Aposentadorias e reformas 7.557.335,67      6.541.543,83 6.321.913,85 5.253.427,11 4.531.822,65 166,57
(-) Pensões 1.957.901,42 1.723.569,00     1.532.082,08 1.151.763,03 854.397,47 284,49
(-) Sentenças Judiciais 15.780.903,65      16.260.846,11 15.180.806,67 12.531.561,55 10.951.584,63 151,91
(-) Despesas com pessoal cedido docente       - - - - - -
(-) Despesas com pessoal cedido técnico-administrativo 38.438,53      - 86.349,71 80.357,73 12.081,71 318,15
(-) Despesas com afastamento do País/Exterior docente 5.686,33      - - - - -
(-) Despesas com afastamento do País/Exterior técnico-
administrativo -      - - - - -

Responsável pela informação: Antonio Aldemir Fernandes Lemos – Diretor da Divisão de Orçamento e Finanças 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

 
Nota: (1) A UFERSA não possui Hospital Universitário 
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Gráfico 03 – Evolução do Custo Corrente e Despesas Anuais da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 2004/2008 

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2004 2005 2006 2007 2008

Exercício

C
us

to
 C

or
re

nt
e 

A
nu

al
 - 

R
$ 

(m
il)

Custo Corrente
Despesas correntes

 
 

 
b) Aluno em Tempo Integral 
 

Expressa uma estimativa do tempo total de permanência dos alunos dos 

cursos de graduação e pós-graduação. No caso dos alunos de graduação é 

considerado o ano ou semestre do suposto ingresso dos estudantes que se 

graduam no exercício. É calculado conforme os itens 2.2, 2.3 e 2.4 do documento 

intitulado “Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão“ – Decisão No 

408/2002 – Plenário. 

 
c) Aluno Equivalente 
 

Expressa uma estimativa dos custos para a formação dos alunos de 

graduação e pós-graduação, considerando-se os as diferenças de custos para 

formação do aluno, em cada curso. É calculado conforme os itens 2.5 e 2.6 do 

documento intitulado “Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão” – 

Decisão No 408/2002 – Plenário. 
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d) Professor Equivalente 

 

É uma referência ao número de docentes em tempo integral (40 horas ou 

Dedicação Exclusiva), convertendo-se proporcionalmente os docentes que se 

enquadram em outros regimes de dedicação, conforme o item 3 do documento 

intitulado “Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão“ – Decisão No 

408/2002 – Plenário. 

 
e) Funcionário Equivalente sem HU 
 

É uma referência ao número de funcionários em tempo integral (40 horas 

ou Dedicação Exclusiva), convertendo-se proporcionalmente os docentes que se 

enquadram em outros regimes de dedicação, desconsiderando-se os servidores 

lotados em Hospitais Universitários, conforme o item 4B do documento intitulado 

“Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão“ – Decisão No 408/2002 – 

Plenário. 
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Quadro 37 - Aluno de Graduação (AG), Aluno de Graduação Equivalente (AGE) e Aluno de Graduação em Tempo Integral (AGTI), 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido em 2008 

 
 

Cursos 
 

Número de 
Diplomados (NDI)

Duração 
Padrão 
(DPC) 

Fator de 
Retenção 

Número de 
ingressantes

em 2008 

Número total 
ingressantes

em 2007 
(NI) 

Peso 
do 

Grupo
AGTI  AGE AG

Agronomia    94 5 0,0500 165 169 582,252,0 1.164,50 660,50
Medicina Veterinária 35 5 0,0650 75   73 4,5 236,38 1.063,69 277,00 
Zootecnia (1) 0 5 0,0650 53   51 4,5 66,25 298,13 144,00 
Engenharia Agrícola e Ambiental 
(1) 0 5 0,0820 26   51 2,0 32,50 65,00 127,50 

Engenharia de Pesca (2) 0  5 0,0820 52   51 2,0 65,00 130,00 116,50 
Engenharia de Produção (3) 0  5 0,0820 38   51 2,0 47,50 95,00 78,00 
Ciências Computação (3) 0 4 0,1325 52   51 1,5 52,00 78,00 104,50 
Administração (3) 0      4 0,1000 108 101 1,0 108,00 108,00 196,50
Engenharia Mecânica (4) 0 5 0,0820 27   25 2,0 33,75 67,50 43,50 
Engenharia de Energia (4) 0  5 0,0820 25   25 2,0 31,25 62,50 44,50 
Ciência e Tecnologia (5) 0      3 0,0820 300 - 2,0 225,00 450,00 150,00

Total    129 - - 921 648 - 1.479,88 3.582,32 1.942,50
Responsável pelas informações: Dados obtidos da plataforma PingIFES 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro - Pró-Reitor de Planejamento e Administração 

 
Notas: (1): Os cursos de Zootecnia e Engenharia Agrícola e Ambiental foram implantados no semestre 2004.2; 
           (2): O curso de Engenharia de Pesca foi implantado em 2006.1; 
           (3): Os cursos de Engenharia da Produção, Ciências da Computação e Administração foram implantados em 2006.2;  
           (4): Os cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Energia foram implantados em 2007.2. 
           (5): O curso de Ciência e Tecnologia foi implantado em 2008.1 
 
 
. 
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Quadro 38 - Alunos matriculados em cursos de graduação na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
Cursos 2008(1) 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 660,5 669 662 691 647 102,16 
M. Veterinária 277 268 271 300 261 106,51 
Zootecnia 144 115 89 62 25 576,00 
E. Agr Ambiental 127,5 113 93 61 25 536,00 
E. de Pesca 116,5 69 35    

E. de Produção 78 50 26    
C. Computação 104,5 48 25    
Administração 196,5 99 50    
E. Mecânica 43,5 25     
E. de Energia 44,5 25     
C. e Tecnologia 150      

Total 1942,5 1481 1251 1114 958 219,94 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 
 Nota: (1) Média das matrículas dos períodos 2008.1 e 2008.2 

 

 

Quadro 39 - Aluno de graduação equivalente na Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido - 2004/2008  

 
Cursos 2008(1) 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 1.164,50 1.230,50 1.300,00 1.132,50 962,00 121,05
M. Veterinária 1.063,69 1.034,10 1.195,20 972,00 1.013,00 105,00
Zootecnia 298,13 286,88 286,88 292,50 141,00 211,44
E. Agric Ambiental 65,00 127,50 130,00 127,50 62,00 104,84
E. de Pesca 130,00 127,50 125,00  
E. de Produção 95,00 127,50 65,00  
C. Computação 78,00 95,63 46,88  
Administração 108,00 126,25 62,50  
E. Mecânica 67,50 62,50  
E. de Energia 62,50 62,50  
C. e Tecnologia 450,00  

Total 3.582,32 3.280,86 3.211,46 2.524,50 2.178,00 164,48
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 
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Quadro 40 - Aluno de graduação tempo integral na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 582,25 615,25 650,00 566,25 481,00 121,05 
M. Veterinária 236,38 229,80 265,60 216,00 225,00 105,06 
Zootecnia 66,25 63,75 63,75 65,00 31,00 213,71 
E. Agrícola e 
Ambiental 32,50 63,75 65,00 62,50 31,00 104,84 
E. de Pesca 65,00 63,75 62,50    
E. de Produção 47,50 63,75 32,50    
C. Computação 52,00 63,75 31,25    
Administração 108,00 126,25 62,50    
E. Mecânica 33,75 31,25     
E. de Energia 31,25 31,25     
C. e Tecnologia 225,00      

Total 1.479,88 1.352,55 1.233,10 909,75 768,00 192,69 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 
 

Os dados relativos aos cursos de graduação indicam que em 2008, o 

crescimento no número de alunos matriculados nos cursos de graduação da 

UFERSA é de 119,94 % em relação a 2004, e de 42,27 %, quando comparado a 

2007 (Quadro 38). O quantitativo de alunos equivalentes no período de 2004 a 2008, 

por sua vez, indica uma evolução de 164,50% e um crescimento de 9,19% em 

comparação a 2007(Quadro 39). Já o acréscimo do Aluno de Graduação Tempo 

Integral em 2008, em relação a 2004 é de 92,69% e de 9,41% quando comparado a 

2007 (Quadro 40).  

 

A evolução da graduação na UFERSA, para o período 2004 – 2008, está 

evidenciada no (Gráfico 04). 
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Gráfico 04 – Evolução da graduação da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido – 2006/2008  
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Quadro 41 - Candidatos inscritos em processos seletivos para 

ingresso em cursos de graduação da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido – 2004/2008 

 
Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 1008 884 1.061 1.023 940 70,21 
M. Veterinária 548 546   637   582 478 80,33 
Zootecnia 295 275   358  306 148 129,73 
E. Agrícola e 
Ambiental 190 363   468  176   90 283,33 
E. de Pesca 260 312   271    
E. de Produção 257 600   421    
C. da 
Computação 407 538   220    

Administração 1009 935   455    
E. Mecânica 288 254     
E. de Energia 236 157     
C. e Tecnologia 1431      

Total 5929 4864 3891 2087 1656 358,03 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 
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A implantação de novos cursos a partir de 2004, vem ampliando a 

participação de candidatos nos processos seletivos da UFERSA. Em 2008 

participaram do processo seletivo, 5.929 candidatos, representando um incremento 

de 258,03 % em comparação a 2004. 

A concorrência nos processos seletivos, declinou de 8,39 candidatos por 

vaga em 2004, para 6,89 candidatos em 2008, com redução de aproximadamente, 

17,88%. 

 
Quadro 42 - Vagas ofertadas em cursos de graduação pela 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 160 160 160 160 160 100 
M. Veterinária 50 50 50 50 50 100 
Zootecnia 50 50 50 50 25 200 
E. Agrícola e 
Ambiental 25 50 50 50 25 100 
E. de Pesca 50 50 50    
E. de Produção 50 50 50    
C. da 
Computação 25 50 25    

Administração 100 100 50    
E. Mecânica 25 25     
E. de Energia 25 25     
C. e Tecnologia 300      

Total 860 610 485 310 260 330,77 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 
 

A oferta de vagas para o ensino de graduação em 2008 apresenta 

crescimento de 230,77 %, em relação a 2004 devido a implantação dos cursos de 

Engenharia de Pesca, Engenharia da Produção, Ciências da Computação, 

Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia de Energia e Ciência e Tecnologia 

e ao aumento do número de vagas do curso de Zootecnia. Já quando comparada a 

2007, a evolução na oferta de vagas em 2008 é de 40,98 %.  

Observa-se no (Gráfico 05) que o número de alunos inscritos nos processos 

seletivos de para os cursos de graduação, para os exercícios de 2004 a 2008 

crescem, à medida que, novas vagas são oferecidas, em função da criação de novos 

cursos de graduação.  
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Gráfico 05 – Evolução do número de ingressos nos cursos de 

graduação da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008 
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Quadro 43 - Alunos concluintes de cursos de graduação na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Agronomia 94 101 105 90 69 136,23 
M. Veterinária 35 34   48 30 31 112,90 
Zootecnia       
E. Agrícola e 
Ambiental  

E. de Pesca  
E. de Produção  
C. da 
Computação  

Administração  
E. Mecânica  
E. de Energia  
C. e Tecnologia  

Total 129 135 153 120 100 129,00 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro – Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 
 

Em 2008, a evolução no número de alunos diplomados é de 29,00 % em 

relação a 2004.  
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Quadro 44 - Alunos dos programas de pós-graduação (Stricto Sensu) na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  
 

Mestrados 
Mestrado em Fitotecnia 

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2004 44 18 2,40 15 10 25 (1) 11 
2005 46 18 2,60 24 15 39 16 
2006 33 16 2,06 23 14 37 13 
2007 56 14 4,00 23 13 36 13 
2008 66 25 2,64 23 20 43 11 

 
Mestrado em Ciência Animal (1)

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2006 37 10 3,70 - 10 10 - 
2007 32 14 2,29 13 14 27 1 
2008 41 19 2,16 25 19 44 15 

 
Mestrado em Irrigação e Drenagem (1)

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2006 35 10 3,50 - 10 10 - 
2007 20 12 1,67 8 12 20 - 
2008 31 19 1,63 18 19 37 9 

 
Mestrado em Ciência do Solo (2)

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2008 43 10 4,3 13 9 22 - 
 

Mestrado em Ciência da Computação(3)

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2008 50 11 45 0 11 11 - 
 

Doutorado 
Doutorado em Fitotecnia (4)

Alunos Matriculados 
Ano 

Inscritos 
para 

Seleção 

Alunos  
Aprovados 

 
Concorrência
(cand/vaga) Remanescentes 

do Ano Anterior Novos Total 
Dissertações
Defendidas 

2005 18 10 1,80 - 10 10 - 
2006 33 13 2,54 09 13 22 - 
2007 41 18 2,28 22 13 35 - 
2008 39 16 2,43 35 12 47 10 
Responsáveis  pelas informações: José Domingues Fontenele Neto – Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação                         
Notas: (1) Aprovados pelo MEC em 2006; (2) Aprovado pelo MEC em 2007; (3) Aprovado pelo MEC em 2008; (4) Aprovado 

pelo MEC em 2005. 
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Quadro 45 - Alunos matriculados nos programas de pós-graduação na 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 

Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 
(%) 

Mestrado 157 83 57 39 25 628 
Doutorado 47 35 22 10 - -

Total 204 118 79 49 25 816 
Responsável pelas informações: José Domingues Fontenele Neto - Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro - Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 

 

Gráfico 06 – Evolução da pós-graduação na Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido – 2004/2008 
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A evolução da Pós-Graduação na UFERSA pode ser observada ao serem 

analisados os (Quadros 44 e 45) e o (Gráfico 06). Verifica-se que a expansão de 

alunos matriculados nos programas de pós-graduação em 2008, foi de 716% em 

relação a 2004. Essa evolução se deve a implantação do Doutorado em Fitotecnia 

em 2005, dos cursos de Mestrado em Irrigação e Drenagem e Ciências Animais, em 

2006, do curso de Mestrado em Ciência do Solo em 2007 e do curso de Mestrado 

em Ciência da Computação em 2008. 
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Quadro 46 - Aluno de pós-graduação tempo integral na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

(%) 
Mestrado 314 166 114 78 50 628 
Doutorado 94 70 44 20 - -

Total 408 236 158 98 50 816 
Responsável pelas informações: José Domingues Fontenele Neto - Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro - Pró-Reitor de Planejamento 
e Administração 

 

 

Quadro 47 - Conceito CAPES para os programas de pós-graduação 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 2004/2008  

 
 Cursos 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 

 (%)   
Mestrado Fitotecnia 5 4 4 4 4 125 
Mestrado Ciência Animal 3 3 3    
Mestrado em Irrigação e 
Drenagem  3 3 3    

Mestrado em Ciência do Solo 3 3     

Mestrado em Ciência da 
Computação 3  

Doutorado em Fitotecnia 5 4 4 4   

Média 3,67 3 3,5 4 4 91,67 
Responsável pelas informações: José Domingues Fontenele Neto - Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro - Pró-Reitor de 
Planejamento e Administração 

 
 

Em 2008, o Programa de Mestrado em Fitotecnia aumentou o conceito de 4 

para 5, na avaliação da CAPES. No mesmo exercício, o Programa de Doutorado em 

Fitotecnia teve o seu conceito alterado de 4 para 5 como resultado de sua primeira 

avaliação pela CAPES. Em função do aumento dos conceitos dos cursos do 

Programa de Pós-Gradação em Fitotecnia, a média do conceito CAPES aumentou 

de 22,33% em 2008, em relação a 2007.  
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2.4.2.2 Indicadores de Gestão Acadêmica segundo o FORPLAD 

 
 

A metodologia adotada no cálculo dos indicadores de Gestão Acadêmica 

está registrada no documento Indicadores de Gestão – do Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Planejamento e Administração – FORPLAD. 

 

Quadro 48 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – Evolução 2004/2008 

Discriminação 2008 2007 2006 2005 2004 2008/04 
(%) 

1. Relação Aluno 
Diplomado/Docente 0,76 1,12   1,46   1,56   1,49 51,01 

2. Relação Aluno/Docente 8,71 12,24 11,74 11,83 11,46 76,00 
3. Índice de Crescimento das 
Vagas Oferecidas na 
graduação 

572,05 413   287   194   162 353,12 

4. Índice de Crescimento das 
Matrículas na Graduação 404,27 308   260   232   192 210,55 

5. Densidade do Processo 
Seletivo de Ingresso 6,89 7,37   8,40   6,76   6,36 108,33 

6. Taxa de Evasão na 
Graduação 21,91 21,18 18,31   8,98   9,79 223,80 

7. Taxa de Excelência na 
Pós-Graduação 0,22 0,31   0,47   1,00   1,00 22,00 

8. Taxa de Matrícula da Pós-
Graduação  0,08 0,07   0,06   0,04   0,03 266,67 

9. Índice de Crescimento das 
Matrículas na Pós-Graduação  868,08 502,12 336,17 208,51 106,38 816,01 

10. Taxa de Cobertura das 
Bolsas de Mestrado 0,42 0,25   0,44   0,51   0,56 75,00 

11. Taxa de Cobertura das 
Bolsas de Doutorado 0,17 0,08   0,14   0,02 - 212,50* 

12. Relação Aluno de Pós-
Graduação por Docente 
Doutor 

1,76 1,46   1,02   0,94   0,64 275,00 

13. Produtividade de Docente 
Doutor 0,41 1,89   0,21   0,31   0,28 146,43 

14. Taxa de Alunos com 
Bolsa de Pesquisa  0,07 0,22   0,05   0,08   0,06 116,67 

15. Taxa de Alunos 
Executores de Ação de 
Extensão 

0,05 0,57   0,68   0,48   2,39 2,09 

16. Taxa de Docentes 
Executores de Ação de 
Extensão (1)

0,29 0,23   0,58  1,08 -  126,09* 

17. Índice de Crescimento do 
Número de Docentes 265,63 205   194  142   124 214,22 

18. Índice de Crescimento do 
No  de  Docentes com 
Doutorado 

680 540   513  350   260 261,54 

19. Taxa de Docentes 
Temporários 0,26 0,15 -  0,05   0,09 288,89 

Responsável pelo cálculo: George Bezerra Ribeiro - Pró-Reitor de Planejamento e 
Administração 

 Nota: (1) Os dados relativos a este indicador, só foram disponibilizados em 2005.  
               (2) Em 31.12.06 não havia docente temporário na instituição. 

 

 46



Universidade Federal Rural do SemiÁrido – Relatório de Gestão 2008 

 

Gráfico 07 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido referentes à Graduação 2004/2008 

– FORPLAD 
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Gráfico 08 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido referentes à pós-graduação 

2004/2008. FORPLAD 
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Gráfico 09 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido referentes à pesquisa 2004/2008. 

FORPLAD 
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Gráfico 10 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido referentes à extensão 2004/2008. 
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Gráfico 11 - Indicadores de Gestão Acadêmica da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido referentes ao corpo docente – 

2004/2008 
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 Os conceitos dos indicadores apresentados no Quadro 48 e Gráficos 07 a 

11 estão apresentados a seguir e foram utilizados como base para a avaliação da 

gestão acadêmica da UFERSA, no período 2004/2008. 

 

 

1) Relação Aluno Diplomado/Docente  

 

 A Relação Aluno Diplomado por Docente é obtida dividindo-se o número 

de alunos diplomados na graduação pelo número de docentes em tempo integral 

na Universidade. A mesma expressa o quantitativo de alunos que são diplomados 

por docentes, em cada exercício e pode ser alterada em função da criação de 

novos cursos de graduação ou mesmo da contratação de novos docentes. Para o 

exercício, em análise a relação apresenta uma redução de 48,99% quando 

comparada a 2004. Este resultado é reflexo da criação de novos cursos de 

graduação pela Instituição no período 2004 - 2008 que somente diplomarão 

alunos a partir do segundo semestre de 2009. 
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2) Relação Aluno/Docente 

 

 A Relação Aluno/Docente foi obtida a partir da relação aluno em tempo 

integral/docente em tempo integral e da relação número de matrículas/número de 

docentes em tempo integral. Os dados indicam uma redução de 24% no indicador 

em relação ao ano de 2004.  

 

3) Índice de Crescimento das Vagas  

 

 O Índice de Crescimento das Vagas oferecidas na graduação, expressa a 

evolução do número de vagas oferecidas por processos seletivos, utilizando-se 

dados do ano 1997 com base de referência. Em 2008 a oferta de vagas 

corresponde a 572,05% do número de vagas ofertadas em 1997. Já entre 2004 e 

2008 as vagas ofertadas no ensino de graduação apresentaram uma evolução de 

253,12%.  

 

4) Índice de Crescimento das Matrículas  

 
 O Índice de Crescimento das Matrículas na graduação expressa a 

evolução do número de matrículas nos cursos de graduação. O mesmo é obtido 

da relação entre o número de matrículas realizados no exercício, em análise, e o 

número de matrículas em 1997, sendo expresso em percentagem. Os dados 

obtidos indicam um acréscimo no número de matrículas em 2008 de 110,55% em 

relação a 2004. Este acréscimo, está associado a maior quantidade de vagas 

ofertadas e do maior número de cursos disponibilizados durante o período 

analisado.  

 

5) Densidade do Processo Seletivo de Ingresso 

 

 A Densidade do Processo Seletivo de Ingresso é obtida dividindo-se o 

número inscrito nos processos seletivos pelo número de vagas oferecidas em 

cada processo seletivo da Universidade. Este indicador, em 2008 foi 8,33% 

superior ao exercício de 2004, mesmo com a expansão das vagas oferecidas em 

função da criação dos novos cursos. Tal acréscimo estaria associado à melhoria 
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da infra-estrutura da Universidade ao seu processo de expansão e ainda ao perfil 

dos cursos criados que pode ter despertado o interesse dos vestibulandos por 

novas áreas de atuação.  

 

6) Taxa de Evasão na Graduação 

 
 A Taxa de Evasão na Graduação é calculada com base no número de 

ingressantes na graduação, no número de diplomação de alunos de graduação no 

ano atual, e no número de alunos matriculados e diplomados no ano de 2007 e 

ainda no número de matrículas da graduação no ano de 1997. A Taxa de Evasão 

na graduação em 2008 comparada ao ano de 2004 apresenta crescimento de 

123,80 %. Entretanto, quando comparada a 2007 o acréscimo é de apenas 

3,84%. Estes resultados indicam que as medidas que a Administração da 

UFERSA está adotando para minimizar as dificuldades dos discentes de baixa 

renda familiar, com os programas de institucionais, como o bolsa atividade, bolsa 

xerox, bolsa de pesquisa institucional e de monitoria não têm sido suficientes para 

incentivar os alunos de graduação a concluírem o ensino superior. 

 

7) Taxa de Excelência na Pós-graduação 

 

 A Taxa de Excelência na Pós-graduação é obtida levando em 

consideração o número de matriculas em cursos de mestrado e doutorado com 

conceitos iguais ou superiores a 4 e 6, respectivamente. Em relação ao total de 

matriculas na pós-graduação Stricto sensu, os resultados mostram que houve 

uma redução de 78% em relação ao exercício de 2004. Se forem analisados os 

valores deste indicador para todo o período de 2004 a 2008, verificar-se-á que o 

mesmo é decrescente, o que torna relevante afirmar que esse comportamento dá-

se em função da criação de vários cursos neste período e que ainda não tiveram 

sua primeira avaliação pela CAPES.   

 

8) Taxa de Matrícula na Pós-graduação 

 

 A Taxa de Matrícula na Pós-graduação é expressa com base no número 

de alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado em relação ao 
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número de alunos matriculados na graduação, considerando-se o exercício em 

análise. Os resultados indicam um crescimento no número de matrículas na pós-

graduação de 166,67% em relação ao exercício de 2004. Os mesmos indicam 

ainda que essa relação é crescente para o período de cinco anos e resultam de 

ações da universidade voltadas a maior divulgação dos programas de pós-

graduação, aumento do número de vagas nos processos seletivos e ainda da 

criação de novos cursos de pós-graduação. 

 

9) Índice de Crescimento das Matriculas na Pós-graduação 

 

 Este índice expressa a relação entre o número de matrículas nos cursos 

de mestrado e doutorado e o total de matrículas efetivadas na pós-graduação, 

tendo como ano de referencia 1997. Verifica-se que em relação a 2004 este 

índice teve um aumento de 716,01%. Em comparação com o exercício de 2007 o 

aumento foi de 72,88%. Esse aumento está associado à criação dos novos cursos 

pós-graduação.  

 
10) Taxa de Cobertura das Bolsas de Mestrado 

 

 A Taxa de Cobertura das Bolsas de Mestrado é obtida dividido o total de 

bolsas de mestrado pelo número de alunos matriculados em cada programa. 

Observa-se que em relação a 2004 houve uma redução de 25% no número de 

bolsas de mestrado em 2008. Em relação ao exercício 2007, porém, a taxa de 

cobertura de bolsas de mestrado apresentou um crescimento de 68%. A redução 

observada em relação ao exercício de 2004, decorre da criação de novos 

programas de mestrado, cujas cotas de bolsas são concedidas gradativamente 

pelos órgãos de fomento, em geral, após sua primeira avaliação por estes órgãos. 

 

11) Taxa de Cobertura das Bolsas de Doutorado 

 

 A Taxa de Cobertura das Bolsas de doutorado é obtida dividido o total de 

bolsas de doutorado pelo número de alunos matriculados em cada programa. A 

análise dos dados indica que este índice cresce a partir de 2005, ano de criação 
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do curso.  Comparado a 2007, o índice para o doutorado em 2008 demonstrou 

um crescimento de 112,50%.  

 

12) A Relação Aluno de Pós-graduação por Docente Doutor  

 

 A Relação Aluno de Pós-graduação por Docente Doutor indica como o 

total de matrículas em cursos de mestrado e doutorado está para o quantitativo de 

docentes doutores. O resultado da relação, para o exercício em análise, expressa 

um acréscimo de 175% no número de alunos na pós-graduação por docentes 

doutores em relação a 2004, indicando que tem havido uma maior participação 

dos docentes doutores nos programas de pós-graduação.  
 

13) Produtividade de Docente Doutor 

 

 Este indicador é calculado a partir da relação entre o total de alunos 

titulados no exercício e número de docentes doutores vinculados aos programas 

de pós-graduação e indica quantos alunos cada doutor estaria titulando ao ano. 

Para 2008 observa-se que este índice é 46,43% maior que o de 2004.  

 

14) Taxa de Alunos com Bolsa de Pesquisa  

 

 Este indicador expressa a cobertura de bolsas de pesquisa na graduação 

e pós-graduação A Taxa de Alunos com Bolsa de Pesquisa registra evolução de 

16,67 %, em relação a 2004. 

 

15) Taxa de Alunos Executores de Ação de Extensão  

 

 A Taxa de Alunos Executores de Ação de Extensão expressa o 

envolvimento dos alunos de graduação e de pós-graduação com atividades de 

extensão universitária, devidamente reconhecida pela Instituição. O valor obtido 

para este indicador demonstra que em 2008, aproximadamente, 5% dos alunos 

participaram de ações de extensão.  
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16) Taxa de Docentes Executores de Ação de Extensão  

 

 A Taxa de Docentes Executores de Ação de Extensão é obtida da 

relação entre o número de docentes que desenvolvem ação de extensão e o total 

de docentes efetivos no exercício avaliado. A mesma expressa o percentual de 

docentes da Instituição que executam atividades de extensão. O indicador 

demonstra um acréscimo de 26,09%na participação de docentes em ações de 

extensão em 2008 quando comparado com o exercício de 2007. 

 

17) Índice de Crescimento do Número de Docentes 

 

 O Índice de Crescimento do Número de Docentes é obtido da relação 

entre o número de docentes efetivos e substitutos da instituição no exercício 

avaliado e o total de docentes no exercício de referência que corresponde a 1997, 

sendo expresso em percentagem. Os dados obtidos para o período de 2004 a 

2008, demonstram que esta relação manteve-se sempre crescente, sendo sua 

evolução de 114,22%, em relação ao exercício de 2004. 

 

18) Índice de Crescimento do Número de Docentes com Doutorado 

 

 Índice de crescimento do número de docentes com doutorado expressa a 

evolução do número de docentes com título de Doutor, considerando como 

referência para o cálculo os dados do ano de 1997. Este índice demonstra um 

acréscimo de 161,54% no número de docentes doutores em 2008, em relação ao 

exercício de 2004. Este resultado decorre, certamente, do esforço da Instituição 

para capacitar o seu quadro docente, bem como na contratação prioritária de 

docentes com título de doutor. 

 

19) Taxa de Docentes Temporários 

 
 Esse indicador visa mostrar a relação entre o quantitativo de docentes 

temporários e o quadro total de professores. Em 2008 este indicador foi superior 

188,54% comparativamente ao exercício de 2004. Este acréscimo é resultante da 

política adotada pela Unidade Jurisdicionada para a capacitação de docentes, o 
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que exige a contratação temporária de substitutos durante a ausência dos efetivos 

em processo de qualificação. Também contribui para o aumento do indicador a 

criação dos novos cursos de graduação, que requer a contratação de docentes 

temporários até que os cursos sejam consolidados.  

 
 

3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 
OU RECURSOS 
 

 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, não dispõe de valores 

lançados na Conta Contábil nº 2.1.21.1.11.00 – Por insuficiência de 

créditos/recursos do Siafi. 

 

 

4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

 

Neste item são apresentados no (Quadro 49), os valores de restos 

apagar pela Unidade Gestora, no exercício 2008, por ano de inscrição no SIAFI. 

 55



Universidade Federal Rural do SemiÁrido – Relatório de Gestão 2008 
 

 
Quadro 49 - Execução de restos a pagar no exercício por ano de inscrição no SIAFI, conforme recomendam os normativos 

vigentes. Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Período 2006/2008 

 

RP - PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS 
ANO DE 

INSCRIÇÃO 
Inscritos Cancelados Pagos A pagar Inscritos Cancelados Pagos A pagar 

2006         587.304,02 - - - 106.075,03 31.105,59 69.615,11 2.408.585,61

2007         590.591,44 - 590.591,44 - 2.408.585,61 36.113,99 2.224.302,06 551.363,93

2008         465.164,65 - 3.414.164,65 465.164,65 3.785.534,16 36.113,99 2.224.302,06 153.524,49

Total         1.643.060,11 - 4.004.756,09 465.164,65 6.300.194,80 103.333,57 4.518.219,23 3.113.474,03
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5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO 
 

Quadro 50 - Informações sobre transferência de recursos recebidos pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Exercício 2008, conforme 

recomendam nos normativos vigentes. 

 

Tipo Código 
SIAFI/SIASG 

Identificação do Termo 
Inicial ou Aditivo (no 

Processo e do Termo, 
Data Assinatura), 

Vigência etc.) 

Objeto da Avença 
Data de 

Publicação 
no DOU 

Valor Total 
Pactuado 

Valor Total 
Recebido/Transferido 

no Exercício (R$) 
Contrapartida 

Beneficiário 
(Razão Social e 

CNPJ) 

Situação da Avença 
(alcance dos objetivos e 

metas, prestação de 
contas, sindicância) 

Descentralização 
de Crédito PI137551P3603 Portaria 49/2008 Demanda Social    28/03/2008 436.640,00 436.640,00 -

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito PI137551P0203      Portaria 49/2008 PROAP 28/03/2008 125.204,68 125.204,68 - 

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC001314 Portaria 1.177/2008 

Proc. 23000.025236/08-10 

Complementação de custeio para 
o funcionamento das atividades 
acadêmicas e administração da 
UFERSA 

31/12/2008 469.200,00  449.093,96 - 

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas em 
processo de execução 

Descentralização 
de Crédito 2008NC000980 

SESu/MEC – Edital 
08/2008/ 
Proc. 23200.016517/08-82 
Portaria 78/2008 

Complementação e 
Funcionamento das 
Universidades 

12/11/2008 121.003,87  111.629,78 - 

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC001160 

SESu/MEC 
Portaria Nº 1.039/2008 
Proc. 23000.019973/08-83 

Perfuração de poço para 
abastecimento de água no 
campus da UFERSA 

08/12/2008 1.300.000,00 1.300.000,00 - 

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC000872 

SESu/MEC – PNAES 
Portaria 725/2008 
Proc. 23000.018910/08-18 

Apóia ações de assistência 
estudantil da UFERSA 23/12/2008    363.100,18 363.000,18 -

Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 
 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC000406 Portaria Nº 384/2008 

Proc. 23000.030353/08-14 

Atender ao programa de 
reestruturação e expansão da 
UFERSA - REUNI 

-    352.006,46 325.216,57 -
Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC000106/7 SESu/MEC 

Permitir a participação de servidor 
em curso de capacitação em 
Orçamento Público e Gestão - Pólo I 

-    2.546,20 1.660,08 -
Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 

Objetivos e metas 
atingidos 

Descentralização 
de Crédito 2008NC004178 CAPES - Mestrado 

Portaria 49/2008 Demanda social 28/03/2008   55.800,00 55.800,00 - 
Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido  
24.529.265/0001-40 

 
Objetivos e metas em 
processo de execução 
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6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 
 
 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido, não dispõe de previdência 

complementar patrocinada. 

 

 

7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCEIROS 
COM RECURSOS EXTERNOS 
 
 No exercício de 2008 e anteriores, a UFERSA não desenvolveu projetos ou 

programas financiados com recursos externos. 

 

 

8. RENUNCIA TRIBUTÁRIA 
 

 

 Em 2008, a UFERSA não apresentou ou desenvolveu projetos ou 

instituições beneficiadas por renúncia fiscal. 

 
 

9. DECLARAÇÃO SOBRE REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS 
DE RENÚNCIA 
 

 

 Em 2008, a UFERSA não desenvolveu atividades com recursos oriundos 

de instituições beneficiadas por renúncia fiscal.  

 

 

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 
 

  Não existem operações de fundos mantidos pela Universidade. 
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11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 
 

 

Quadro 51 – Cartão de Credito Corporativo: série histórica das 

despesas realizadas pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

no Exercício 2008. 

 

FATURA SAQUE 
ANO 

Quantidade Valor Quantidade Valor 
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 190 34.745,36 11 2.570,00 

 

 

Quadro 52 – Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador 

de despesas da Unidade Gestora, consoante previsão do art. 6º da 

Portaria MP nº 41, de 04.03.2005. 

 
Limite de utilização total da UG 80.000,00 
Natureza dos gastos permitidos 33.90.30 

33.90.33 
33.90.39 

Limites concedidos a cada portador  
Portador Limite 

Alexandre Adames Pontes 900,00 
Caubi Rocha de Macedo 16.921,75 
Eider Luiz Lopes de Morais 3.200,00 
Eudes de Almeida Cardoso 4.976,98 
Francisco Bezerra Neto 1.369,28 
Francisco Nildo da Silva 1989,96 
Francisco Roberio Teixeira 4.362,19 
Jorge Luiz de Oliveira Cunha 14.000,00 
Jose Armando Batista de Carvalho 3.190,45 
Luciano Galdino de Aquino 4.954,36 
Marcos Almeida dos Santos 3.705,52 
Wilson Sousa 1.099,93 
Total 63.670,42 

 

 
12. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 

No exercício 2008 as recomendações da Controladoria Geral da União, 

restringiram-se a avaliação da gestão – Exercício 2007. 
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Quadro 53 – Informações sobre providências adotadas pela Unidade 

Gestora relativas às recomendações da Controladoria Geral da União 

ao avaliar a Gestão – Exercício 2007. 

 
Número do Relatório: 208560 

 
Descrição da recomendação 
 
Constatação: 3.2.1.1 Inexistência de avaliação dos bens imobiliários e 
descumprimento de recomendação e determinação dos órgãos de controle. 
 
Recomendações: A fim de regularizar a situação desta pendência, o gestor 
deverá implementar recomendações desta CGU-Regional/RN feitas em auditoria 
anteriores, ou seja, providenciar a atualização, junto ao SIAFI, dos valores de 
todos os bens imóveis da Instituição, apresentando os respectivos laudos de 
avaliação, bem como estornar os lançamentos efetuados na conta corrente com 
inscrição 999, procedendo à apropriação dos bens em contas correspondentes à 
sua utilização/finalidade, de acordo com o plano de contas disponível no SIAFI, 
utilizando como conta corrente o número do RIP atribuído ao imóvel pelo sistema 
SPIU, desenvolvido pela Secretaria de Patrimônio da União. A UFERSA deve se 
reportar à Gerência Regional do Patrimônio da União/RN, para colher informações 
inerentes aos procedimentos relativos à atualização dos registros de bens 
inscritos em conta corrente genérica. 
 
Providências adotadas: Após contato com a Gerência Regional do Patrimônio 
da União/RN, que orientou a Instituição para que utiliza-se o Sistema Nacional de 
Pesquisas e Preços na Construção Civil - SINAPI, o Gestor publicou ato 
designado comissão para providenciar a atualização junto ao SIAFI, dos valores 
de todos os bens imóveis da Instituição, tendo a comissão efetuado o 
procedimento em tempo hábil, conforme determinação, o que pode ser constatado 
com base em relatório da comissão e relatório do SIAFI.  

 
Constatação: 3.1.1.2 Inexistência de inventários anuais do almoxarifado. 
 
Recomendações: Exigir dos encarregados pelo controle dos bens de 
almoxarifado e pela elaboração dos inventários e relatórios a ele concernentes as 
atividades desse setor, maior rigor na observância dos prazos estabelecidos para 
a conclusão dos trabalhos, bem como no zelo com as informações oficiais 
emitidas. 
Providências adotadas: Quanto ao inventário anual de almoxarifado Exercício 
2006, a Administração reconhece que o mesmo foi elaborado fora dos prazos 
estabelecidos pela legislação vigente. No entanto, o inventário anual de 
almoxarifado - Exercício 2007, foi elaborado, em tempo hábil, por comissão 
designada pelo Gestor, segundo o que recomenda a legislação vigente. Ressalta-
se, no entanto, que ao prestar informações a Controladoria Geral da União – 
CGU/RN, com base na ordem de serviço nº 208.560 – CGU/RN, onde se digitou-
se 27/02/2007, quando deveria ter sido digitado 27/02/2008, já que se tratava do 
inventário do inventário de bens de almoxarifado do exercício de 2007; 
Considerando as inconsistências detectadas pelos órgãos de controle a 
administração compromete-se em orientar melhor as próximas comissões no 
sentido de evita-las; Para efeito de análise e verificação estamos anexando cópia 
do relatório do inventário de bens de almoxarifado do exercício 2007. 
Constatação: 3.1.2.1 Materiais armazenados em estoque em condições 
inadequadas. 

                                                                                                                       (Continua) 
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          (Continuação) 
Recomendações: Reiteramos e recomendamos ao gestor para implementar 
ações no sentido de tornar as condições de temperatura do ambiente do 
almoxarifado adequada para estoque e guarda de materiais, a fim de que os 
prazos de validade dos materiais químicos e medicamentos ali estocados não 
fiquem comprometidos, sem prejuízo do cumprimento da IN-SEDAP nº 205/1988 
no que se refere a controle de estoques para evitar a aquisição desnecessária de 
materiais. 
 
Providências adotadas: Para atender as recomendações da Controladoria Geral 
da União – CGU/RN, foram instalados quatro aparelhos para circulação de ar, no 
almoxarifado, de modo a garantir que a temperatura em seu interior não 
ultrapasse valores que comprometessem a validade do material estocado, 
considerando-se para isto as características químicas de cada produto estocado. 
Para constatação dos valores médios de temperatura nas dependências do 
almoxarifado, foi instalado um termômetro digital durante trinta dias, tendo a 
temperatura média sido igual a 29º C (Anexo 03). Como forma de complementar a 
ação a universidade estará licitando exaustores de ar (processo de licitação 
23091.001318/08-07) para evitar que ocorra elevação da temperatura nos 
períodos em que o almoxarifado estiver fechado. 

 
Constatação: 3.1.1.1 Inexistência de inventários anuais de bens móveis. 
 
Recomendações: Recomenda-se providenciar, urgente, a atualização dos 
controles patrimoniais e emissão de Inventário de Bens Móveis conforme o que se 
segue: 
a) Identificar todos os bens móveis da Unidade, por setor, patrimônio, descrição e 
estado em que se encontram;  
b) Confrontar as informações obtidas com a contabilidade e os controles 
existentes, procedendo às correções das divergências porventura detectadas; 
c) Emitir Relatório de Inventário após as atualizações; 
d) Emitir Termos de Responsabilidade relacionando os bens localizados em cada 
setor, devidamente assinados pelos responsáveis.  Estes procedimentos devem 
ser repetidos anualmente, sem prejuízo do controle contínuo de transferências, 
baixas e incorporações de bens ao patrimônio. 
 
Providências adotadas: Para atualização dos controles patrimoniais e emissão 
de Inventário de Bens Móveis o Gestor editou portarias designando comissão para 
cadastramento dos bens móveis da Instituição. Até o presente momento a 
comissão cadastrou 9.755 itens referentes aos exercícios de 1979 a 1985 (anexo 
04).  
A administração tem acompanhado de perto os trabalhos da comissão e verificou 
que as atividades levarão certo tempo para serem concluídas, mas ficará atenta a 
necessidade de editar novos atos visando o prosseguimento dos trabalhos 
iniciados pela comissão atual, caso seja não os conclua no tempo estabelecido 
em portaria. 

 
Constatação: 4.2.1.1 – Pagamento de Adicional de Insalubridade em percentual 
maior que o estipulado em laudo pericial. 
 
Recomendações: Proceder ao devido ressarcimento, em rubrica adequada, das 
importâncias recebidas indevidamente pelo servidor. 
 
Providências adotadas: Por orientação do Gestor, a Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos adotou medidas para reposição ao erário por parte do servidor José 
Toscano de Lima Filho. Os valores devidos ao erário, pelo servidor, estão 
sendo descontados mensalmente, em atendimento a recomendação do 
Órgão de Controle Interno. 

                                                                                                                      (Continua) 
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Constatação: 4.3.1.1 - Omissão para proceder ao ressarcimento de valores 
pagos indevidamente, referentes a anuênios e a aposentadoria. 
 
Recomendações: Demonstrar a comprovação dos devidos ressarcimentos. 
 
Providências adotadas: Com base em recomendação do Gestor e considerando 
as recomendações constantes do relatório de auditoria a Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos adotou medidas para reposição ao erário por parte do servidor Iran de 
Assis Duarte. . Os valores devidos ao erário, pelo servidor, estão sendo 
descontados mensalmente, em atendimento a recomendação do Órgão de 
Controle Interno. 
Constatação: 2.1.1.1 - Comprovação de despesa realizada  mediante Suprimento 
de Fundos, caracterizada pela extrapolação de limite de valor permitido para cada 
nota fiscal. 
 
Recomendações: Exigir das chefias responsáveis pela concessão e análise da 
prestação de contas de Suprimento de Fundos, maior rigor por parte dos supridos 
e demais envolvidos nos procedimentos dessa natureza, na observação das 
disposições do Decreto nº 93.872/86. 
 
Providências adotadas: O gestor editou ato designando comissão para 
elaboração de manual contendo normas para orientar os usuários de cartão 
corporativo do governo federal. Com as informações constantes no mesmo, 
espera-se que não ocorram problemas em sua utilização. 
 
Constatação: 4.1.1.1. Redução indevida da jornada de trabalho dos servidores da 
UFERSA que prestam serviço à Fundação Guimarães Duque. 
 
Recomendações: Corrigir a norma que permite a redução da jornada de trabalho 
dos servidores da UFERSA, em até, 08 (oito) horas semanais; Abster-se de ceder 
servidores da Instituição para prestar serviços à Fundação Guimarães Duque 
durante o expediente de trabalho na Universidade. 
 
Providências adotadas: O Conselho Universitário aprovou nova resolução que 
trata da prestação de serviços por servidores e estudantes da UFERSA à 
Fundação Guimarães Duque, conforme recomendações do órgão de controle. 

 

 

13. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO 
 

Neste item estão sendo disponibilizados os acórdãos do Tribunal de 

Contas da União, que exigiram da Instituição tomadas de decisões no 

exercício de 2008. 
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Quadro 54 – Informações sobre providências adotadas pela Unidade 

com relação às determinações do Tribunal de Contas da União por 

meio de acórdãos  

 

Número do Acórdão: 1.250/2008 – TCU 1ª Câmara 

Descrição da determinação ou recomendação: 3. Determinar à Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido que adote as seguintes providências, caso ainda não 
as tenha implementado. 
 
3.1. instaurar, em conformidade com os arts. 143 e seguintes da Lei nº 8.112/90, 
procedimento administrativo disciplinar com o objetivo de apurar a cumulação 
ilegal de cargos públicos pelo servidor Milton Morais Xavier Júnior, matrícula 
SIAPE 1506706, uma vez que se submete ao regime de dedicação exclusiva na 
UFERSA e ocupa cargo de Professor, também vinculado ao regime de dedicação 
exclusiva, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 
providenciando a aplicação das penalidades cabíveis e a devolução das 
importâncias pagas indevidamente ao mencionado servidor; 
 
Providências adotadas: Atendendo a esta determinação, foi instaurado o 
Processo Disciplinar nº 23091.000846/08-21.  Após o encerramento dos trabalhos 
da comissão de sindicância instituída, conforme os autos do processo 
especificado, o Gestor solicitou da Procuradoria Federal, que analisasse os 
trabalhos da comissão, tendo esta, em seu Parecer, concluído pela 
inaplicabilidade de penalidade ao servidor, embora tenha reconhecido a existência 
de acumulação indevida, mas sem percebimento duplo de vencimentos, o que 
impossibilita a devolução dos valores percebidos. Além desta medida, Pró-Reitoria 
de Recursos Humanos da UFERSA, consultou a Secretaria de Recursos 
Humanos/Auditoria de Recursos Humanos do Ministério de Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que atestou pela regularidade da situação do servidor, uma 
vez que o mesmo solicitou licença sem vencimento antes do seu ingresso na 
UFERSA. O servidor foi exonerado do cargo no Estado em 01 agosto de 2007, por 
meio de Portaria nº 429/2007-GR/UERN, publicada no diário oficial do Estado em 
03/08/2007; 
3.2. atualizar, junto ao SIAFI, os valores dos bens imóveis da instituição, 
respaldando-se em laudos de avaliação, observando, ainda, as orientações 
formuladas pela CGU/RN, no subitem 1.1.1.1 do relatório de Auditoria nº 
189.693/2007; 
 
Providências adotadas: De forma a sanar o problema de regularização dos 
registros dos bens imóveis da universidade, encaminhamos cópia do convênio 
22/2007, em cuja subcláusula única, item 4, consta a seguinte redação 
“Regularização de bens imóveis, pertencentes à UFERSA, junto a cartórios de 
títulos e ainda no anexo 3 – Cronograma de execução, item 6.3 e ainda no anexo 
4 – Plano de Aplicação”. Foi realizado o levantamento dos terrenos utilizando-se 
GPS e elaborado um mapa de situação dos mesmos. Com esta documentação foi 
realizado o processo de fusão das escrituras das diferentes áreas pertencentes à 
instituição junto aos cartórios de registro de imóveis. Posteriormente, serão 
tomadas providências para o cadastro das edificações junto aos cartórios e à 
Prefeitura Municipal de Mossoró;  
3.3. atualizar os controles patrimoniais, emitindo o Inventário de Bens Móveis, que 
devem ser repetidos anualmente; 
 

                                                                                                                      (Continua) 
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Providências adotadas: Com relação a inexistência de Inventário Anual dos 
Bens Móveis e a necessidade de se proceder a atualização do controle desses 
bens, informamos que as providências necessárias para o cumprimento da 
recomendação do TCU já estão sendo tomadas. O cadastramento dos bens da 
UFERSA adquiridos no período de 01/01/85 a data atual foi realizado no Sistema 
de Administração Patrimonial - SAP, estando sendo feito, no momento, o cadastro 
dos bens adquiridos entre 1979 e 1994, pois até aquela a instituição não disponha 
de um sistema informatizada para esta finalidade. A universidade está, também, 
substituindo o sistema de controle patrimonial fornecido pelo MEC, cuja versão 
mais recente data de 1996 por um sistema mais moderno, desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estará implantado e com os 
dados atualizados até o final deste ano. Foram, também, adquiridos através do 
pregão 017/2008, objeto do processo 23091.000634/08-53, de 28/042008, 
coletores de dados, leitores de códigos de barras e placas de tombamento de 
bens. Esses equipamentos serão indispensáveis à tarefa de identificação dos 
bens e novo tombamento, primeiro passo para a realização do Inventário de Bens 
Móveis. 
 
3.4. regularizar os dados cadastrais dos seus servidores, inserindo em suas 
pastas funcionais a documentação comprobatória dos registros efetuados no 
sistema SIAPE e corrigindo os dados referentes aos servidores com matrículas 
SIAPE nºs 396122 e 333934, conforme recomendação inserta no subitem 2.1.1.2 
do Relatório de Auditoria CGU nº 189.693/2007; 
 
Providências adotadas: Os dados cadastrais dos servidores com matrículas 
SIAPE nºs 396122 e 333934, foram devidamente regularizados. 
 
3.5. cumprir o estabelecido no art.2º, inciso VII, da IN/TCU nº 55/2007, 
encaminhando ao Controle Interno os atos de alteração do fundamento legal  das 
aposentadorias dos inativos que fizeram jus a inclusão da vantagem art. 192, 
inciso II, da Lei nº 8.112/90; 
 
Providências adotadas: Encaminhadas à Comissão de Auditoria da CGURN, em 
29.04.08, as alterações nas aposentadorias. 
 
3.6. providenciar os meios necessários para que sua Unidade de Auditoria Interna 
possa executar adequadamente as atribuições a ela delegadas pelo Decreto nº 
3.591/2000, com redação dada pelo Decreto nº 4.304/2002; 
 
Providências adotadas: Em função da indisponibilidade de recursos humanos 
habilitados na área contábil, para atender às necessidades da Auditoria Interna, a 
Instituição alocou a essa Unidade, provisoriamente, 01 (um) estagiário do Curso 
de Ciências Contábeis, conforme Folha de Freqüência de Estágio. 
Posteriormente, foi lotado na Unidade, um técnico-administrativo ocupante do 
cargo de Técnico em Contabilidade, como forma de atender as recomendações do 
Órgão de Controle. 
 
4. Alertar, à UFERSA no sentido de que o fato de o servidor Milton Morais Xavier 
Júnior, matrícula SIPE 1506706, ter declarado estar em gozo da licença prevista 
no art. 91 da Lei nº 8.112/90 pela UERN – tratar de interesses particulares -, não 
descaracteriza a acumulação ilícita de cargos, conforme linha jurisprudencial do 
TCU (Decisões nºs 521/94 – Plenário, 208/98 – 1ª Câmara, 570/97 – plenário e 
Acórdão nº 1138/2004 – 1ª Câmara). 
 
Providências adotadas: O servidor foi exonerado do cargo no Estado em 01 
agosto de 2007, por meio de Portaria nº 429/2007-GR/UERN, publicada no diário 
oficial do Estado em 03/08/2007. 
 

                                                                                                                      (Continua) 
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Número do Acórdão: 4212/2008 – TCU 1ª Câmara 

 
Descrição da determinação ou recomendação: 1.5 Determinar à Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido que faça constar nos editais dos concursos, 
amparados na Lei nº 8.745/93, suas respectivas datas e prazos de validade.  
 
Providências adotadas: Os editais da universidade passaram a conter um 
subitem com a seguinte redação “O prazo de validade do referido concurso será 
de doze meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, caso 
haja necessidade.” 
 

Número do Acórdão: 1172/2007 – TCU 2ª Câmara 
 
Descrição da determinação ou recomendação: 1.1. promover, quando da 
cessão de servidores a outros entes federados, com fundamento no inciso 1 e § 1º 
do art. 93 da Lei nº 8.112/90, acompanhamento mensal dos ressarcimentos, 
adotando, logo que constatado o não pagamento dos valores devidos, a cobrança 
administrativa do débito, a solicitação de retorno do servidor às suas funções, a 
suspensão dos pagamentos salariais do envolvido, como reza o art. 4º do \decreto 
nº 4.050, de 12/12/2001, e a cobrança judicial da dívida, à medida que não seja 
solucionada a questão com a ação anterior. Quando da cobrança judicial do 
débito, inclua o nome do ente devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (CADIN).  
 
Providências adotadas: 1.1 Foi encaminhado expediente à Procuradoria Federal 
no Rio Grande do Norte, solicitando providências em relação ao Acórdão 
1172/2007 – TCU, em 20 de junho de 2008. Até a data da elaboração deste 
relatório à Administração não recebeu demandas da Procuradoria Federal, 
relativas ao expediente citado.  

 

 

14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADAS NO EXERCÍCIO 2008. 
 

Quadro 55. Atos de admissão, desligamento, concessão de 

aposentadoria e pensão praticadas no Exercício 2008, pela 

UFERSA. 

 
ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC 

 (Quantidade) 
Admissão 99 99 
Desligamento 08 08 
Aposentadoria 09 09 
Pensão 04 04 
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15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TOMADA CONTA ESPECIAL E 
TOMADA CONTA ESPECIAL CUJO ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO FOI DISPENSADO 
 

 

A Unidade Gestora não possui dispensas de instauração de Tomadas de 

Contas Especiais nem Processos de Tomadas de Contas Especiais 

encaminhadas ao Tribunal de Contas da União. 

 

 

16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 Neste item estão sendo disponibilizadas informações referentes à 

composição de recursos humanos, que efetivamente estão envolvidas com as 

atividades de finalísticas e de suporte da Unidade Gestora e as despesas corrente 

nos três últimos exercícios com estes recursos.  

 

 

Quadro 56 – Informativo sobre a composição de Recursos Humanos da UG e 

despesas corrente nos três últimos exercícios. 

 
2006 2007 2008 Descrição 

Quant Despesa Quant Despesa Quant Despesa 
Servidores Ativos 
do quadro próprio 
em exercício na 
Unidade 

297 21.625.436,66 304 23.558.175,18 341 26.386.846,14

Funcionários 
Contratados – CLT 
em exercício na 
unidade 

- - - - - - 

Total Pessoal 
Próprio 297 21.625.436,66 304 23.558.175,18 341 26.386.846,14

 
2006 2007 2008 Descrição 

Quant Despesa Quant Despesa Quant Despesa 
Ocupantes de 
funções de 
confiança, sem 
vínculo 

02 90.095,35 01 51.206,49 02 102.243,93 

(Continua) 
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(Continuação) 
2006 2007 2008 Descrição 

Quant Despesa Quant Despesa Quant Despesa 
Contratações 
temporárias (Lei 
8.745/1993) 

06 62.776,21 16 86.316,19 44 500.461,86 

 
2006 2007 2008 Descrição 

Quant Despesa Quant Despesa Quant Despesa 
Pessoal 
Terceirizado 
(Vigilância/limpeza)

15 253.486,44 26 445.219,28 69 581.258,37 

Pessoal 
Terceirizado Apoio 
Administrativo 

01 18.358,53 01 27.596,77 04 28.854,48 

Pessoal 
Terceirizado 
Outras Atividades 

- - - - 13 18.250,26 

Estagiários 06 19.788,32 13 33.428,36 27 78.307,92 
Total Pessoal 
Terceirizado + 
Estagiários 

25 291.633,29 40 506.244,41 97 706.671,03 

 
 2006 2007 2008 
Descrição Quant Despesa  Quant Despesa  Quant Despesa  
Pessoal 
Requisitado em 
exercício na 
Unidade, com ônus 

- - - - - - 

Pessoal 
Requisitado em 
exercício na 
Unidade, sem ônus 

01 - 01 - - - 

Total Pessoal 
Requisitado em 
exercício na 
Unidade 

01 - 01 - - - 

 
 2006 2007 2008 
Descrição Quant Despesa Quant Despesa Quant Despesa 
Pessoal Cedido 
pela unidade, com 
ônus 

01 86.349,71 - - 01 38.438,53 

Pessoal cedido 
pela unidade, sem 
ônus 

- - - - - - 

Total de Pessoal 
Cedido pela 
unidade 

01 86.349,71 - - 01 38.438,53 

 
2008 Descrição Quant Despesa 

Pessoal envolvido com em ações finalísticas da Unidade 179 15.754.990,27
Pessoal envolvido com ações de suporte da Unidade 167 10.631.855,87
Total Geral 346 26.386.846,14
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17 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS 
COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO 
DESEMPENHO DA GESTÃO 
 
 

Neste item estão sendo disponibilizadas informações sobre contratos 

estabelecidos pela Unidade Gestora, considerados de maior relevância e ainda 

termos de descentralização definidos entre a UG e outras instituições federais de 

ennsino. 

 
 

Quadro 57 – Contratos de maior relevância estabelecidos pela 

administração da ESAM, no exercício 2008, exceto os de terceirização de 

serviços. 
 

Nº Con-
trato Contratado Objeto Valor 

25 

Andrade 
Construções e 
Empreendimen

to Ltda 

Serviço de construção da 
complementação do muro frontal 100.799,75 

35 
S.V. 

Construção e 
Serviços Ltda 

Construção do Laboratório de 
Bioclimatologia e Bem-estar animal – 1ª 
Etapa: Fundação, Estrutura, Vedação 

134.471,55 

36 
José Maria de 

Oliveira 
Varejista 

Fornecimento trimestral de insumos 
para formulação de rações e 
concentrados – Lote 1 

149.746,80 

40 JVC Comercial 
Ltda 

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes 121.683,75 

64 FUNDATEC Realização do processo seletivo 
(vestibular) – 2009.1 e 2009.2 361.800,00 

74 
JCA Engenharia 

e Arquitetura 
Ltda 

Elaboração e/ou adaptação de projetos 
executivos completos das edificações, 
instalações e infra-estruturas do 
Campus da ESAM no município de 
Angicos – RN. 

320.782,39 

92 
Projetus 

Engenharia 
LTDA 

Construção do Laboratório de 
Engenharia de Energia e Engenharia 
Mecânica – 1ª Etapa: Fundações e 
Estruturas 

133.395,24 

97 
A & C 

Construções 
Ltda 

Construção da Biblioteca Universitária 
no campus de Angicos 1.411.154,23 

98 

Copagel 
Construções 

Pavimentações 
LTDA 

Construção de Bloco de Salas para 
Professores no campus Mossoró 908.330,90 

                                                                                                                                                    (Continua) 
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         (Continuação) 

99 
Projetus 
Engenharia 
LTDA 

Construção do Laboratório de Química, 
Física e Matemática no campus 
Angicos 

1.459.935,67 

100 
Projetus 
Engenharia 
LTDA 

Construção do Bloco I de Salas para 
Professores no campus Angicos 916.911,26 

101 
N.S Construções 
e Serviços  
LTDA/ ME 

Construção do Bloco I de Salas de 
Aulas no campus Angicos 790.120,52 

102 S V Construções 
e Serviços LTDA 

Serviços Complementares de Reforma 
das Casas 01 a 08 da Vila Acadêmica 
Feminina e Casas 01 a 17 da Vila 
Acadêmica Masculina 

412.210,50 

103 

POLY 
Construções e 
empreendimento
s - LTDA 

Reforma do Prédio do Departamento de 
Agrotecnologia e Ciências Sociais – 
DACS para acomodar a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração 
(PROPLAD) e a Superintendência de 
Infra-estrutura (SIN) 

116.865,31 

 
 

Quadro 58 – Informações sobre Descentralizações de Recursos 

Orçamentários e Financeiros realizados pela Unidade Gestora em 

favor de outras IFES no exercício 2008. 
 

Tipo  Código  

Ident. 
do 

Termo 
Inicial 

ou 
Aditivo 

Objeto 
Data de 

Publicação 
DOU 

Valor 

Termo de 
Cooperaç

ão 
nº 

01/2008 

2008NC000002 Port. 
623/08 

Repassar a gestão 
administrativa e do 
projeto 
“Conectividade 
lógica entre a rede 
corporativa da 
UFERSA e a 
internet, através do 
PoP-RN” 

26/09/08 12.320,00 

Termo de 
Cooperaç

ão nº 
002/2008 

2008NC000003 Port. 
624/08 

Viabilizar a 
execução do projeto 
intitulado 
“Cooperação 
técnica para a 
implantação de 
sistemas 
informatizados de 
gestão de 
informações 
administrativas e 
acadêmicas” 

26/09/08 60.000,00 
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18. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO 
PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
 

As informações referentes ao balanço orçamentário, balanço financeiro, 

balanço patrimonial e demonstrações das variações patrimoniais estão 

apresentadas nos Quadros 59 a 62, respectivamente, a seguir. 
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Quadro 59 – Balanço Orçamentário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Exercício 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua
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Quadro 60 – Balanço Financeiro da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Exercício 2008 
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Quadro 61 – Balanço Patrimonial da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Exercício 2008 
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Quadro 62 – Demonstração das variações patrimoniais da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Exercício 2008 
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19. RELAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESTABELECIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA NO EXERCÍCIO 2008  
 

 

 Os contratos de terceirização de serviços estabelecidos pela Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (Tabela 67), acham-se relacionados, conforme 

especificações definidas na Decisão Normativa 93/2008. Os mesmos foram 

estabelecidos considerando a necessidade de melhorar os serviços de primeira 

necessidade a serem oferecidos pela Unidade, que têm se tornados cada vez 

mais essenciais, dado o crescimento da infra-estrutura predial, aumento do 

número de cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade e ainda da 

necessidade melhorar a segurança do campus. 

  

Quadro 63 – Contratos de terceirização de serviços estabelecidos pela 

Unidade Jurisdicionada no Exercício 2008.  

 
Nº do 

Contrato 
Empresa  

Contratada Objeto do Contrato Valor do 
Contrato 

Quant 
Pessoal 

Contratado 

24/2004 
CM3 

Construções e 
Serviços LTDA 

Serviço de limpeza e 
conservação de áreas 
internas e externas da 
Universidade 

168.217,20 
18 

02/2006 
CM3 

Construções e 
Serviços LTDA 

Serviço de 
manutenção da rede 
elétrica da 
Universidade. 

22.683,12 
01 

08/2007 
CM3 

Construções e 
Serviços LTDA 

Serviço de limpeza e 
conservação de áreas 
internas e externas da 
Universidade 

89.997,87 
08 

15/2008 

Ação 
Empreendimen
tos e Serviços 

LTDA 

Contratação de 
empresa para a 
prestação de serviços 
de asseio, limpeza e 
manutenção e 
conservação, 
condução de veículos 
(ônibus), vigilância 
desarmada, 
coordenação e 
organização de 
serviços gerais e 
manutenção, a serem 
executados nas 
dependências da 
Universidade. 

117.500,00 
19 

                                                                                                                         (Continua) 
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          (Continuação) 

67/2008 E. S. Beleza - 
ME 

Serviço de limpeza e 
conservação de áreas 
internas e externas, 
manejo de animais 
silvestres e serviços 
agropecuários, 
manutenção predial 
civil e elétrica e 
supervisão das 
operações 

44.243,88 27 

82/2008 E. S. BELEZA 
ME 

Serviços 
Terceirizados: ASG, 
Tratador de Animais, 
Capinagem e 
Supervisor. 

400.684,80 47 

 83/2008 E. S. BELEZA 
ME 

Serviços 
Terceirizados: 
Vigilantes e Supervisor

148.285,32 13 

85/2008 

INSTITUTO DE 
PESQUISA E 

ELABORAÇÃO 
DE 

PROJETOS E 
PLANOS 

INTEGRADOS 
- IPEPPI 

Serviços de 
manutenção nas áreas 
de elétrica, hidráulica 
e construção civil de 
áreas internas e 
externas a serem 
executadas nos 
prédios administrativos 
e acadêmicos, bem 
como nas 
dependências das 
vilas acadêmicas 
masculina e feminina. 

127.130,00 10 

 
 
20. RELAÇÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA FUNDAÇÃO 
GUIMARÃES DUQUE COM BASE NA LEI 8.958/1994 NO EXERCÍCIO 2008 
 
 No exercício 2008, a Universidade do Semi-Árido, não estabeleceu 

convênios com a Fundação Guimarães Duque. Contudo, considerando a 

existência de convênios estabelecidos em exercícios anteriores e vigentes no ano 

de 2008, os mesmos estão sendo disponibilizados, de modo a garantir a maior 

transparência pública que o serviço público requer.  
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Quadro 64 – Relação de projetos desenvolvidos pela Fundação 

Guimarães Duque com base na Lei 8.958/1994, em parceria com a 

UFERSA, no Exercício 2008 

 

Projeto Nº do  
Convênio Objeto do Convênio Valor do 

Convênio Vigência

Centro 
Tecnológico 
Temático de 
Apicultura do Rio 
Grande do Norte 

023/2006 

Apoio necessário à 
execução de projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional, Regional e 
Estadual, através do 
desenvolvimento de 
ações de pesquisa e 
extensão, por meio de 
equipe multidisciplinar 
formada por discentes, 
docentes e profissionais 
da área tecnológica e 
social aplicada, visando a 
promoção de políticas 
direcionadas à 
implantação do Centro 
Tecnológico Temático de 
Apicultura no Rio Grande 
do Norte. 

507.797,30 30/06/09 

Inclusão social 
dos estudantes 
da rede pública 
de ensino do 
município de 
Mossoró/RN 
provenientes do 
meio rural 
através de 
treinamento da 
metodologia de 
inseminação 
artificial em 
bovinos 

027/2006 

Inclusão social de alunos 
provenientes do meio 
rural da cidade de 
Mossoró que cursem o 
ensino médio na rede 
pública municipal de 
Mossoró, habilitando-os à 
exercerem a função de 
inseminadores de 
bovinos leiteiros e de 
corte através de 
treinamento executado 
por docentes e alunos de 
graduação da UFERSA 

28.000,00 31/12/08 

Complementação 
para 
funcionamento 
de IFES 

022/2007 

Desenvolvimento de 
ações de ensino, 
pesquisa e extensão, 
através da criação de 
novos cursos de 
graduação, e de 
promoção de políticas 
direcionadas à elevação 
de vagas no ensino de 
graduação. 

3.000.000,00 31/12/09 

                                                                                                                         (Continua) 
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Apoio à 
estruturação da 
Universidade 
Federal Rural do 
Semi-Árido para 
inclusão de 
pessoas com 
deficiência. 

023/2007 

Desenvolvimento 
institucional, mediante a 
realização de ações 
voltadas à acessibilidade 
em setores acadêmicos e 
administrativos da 
UFERSA, bem como, 
promover palestras, 
seminários e cursos para 
inclusão social dos 
portadores de 
necessidades especiais 
ao ensino superior. 

60.000,00 31/12/08 

Apoio a Criação 
de assessoria de 
relações 
internacionais da 
Universidade 
Federal Rural do 
Semi-Árido. 

024/2007 

Desenvolvimento 
institucional de criação 
da assessoria de 
relações internacionais 
da UFERSA, como 
agente propulsor das 
atividades internacionais. 

37.700,00 31/12/08 

Apoio à decisão 
com uso de 
geotecnologias 
aplicado à 
Gestão 
urbana/rural x 
Capacitação 
técnica e cidadã. 

025/2007 

Desenvolvimento 
institucional, visando a 
implementação de ações 
com uso geotecnologias 
aplicadas à Gestão 
urbana/rural x 
Capacitação técnica e 
cidadã. 

49.100,00 31/12/08 

Apoio a Semana 
Nacional de 
Ciência e 
Tecnologia 

026/2007 

Desenvolvimento 
institucional, visando 
apoiar eventos de ciência 
e tecnologia em Natal e 
outros municípios do 
Estado do Rio Grande do 
Norte. 

40.000,00 31/12/08 

Apoio à 
ampliação da 
infra-estrutura 
física da 
Universidade 
Federal Rural do 
Sem-Árido 

027/2007 

Desenvolvimento 
institucional e ampliação 
da infra-estrutura física 
da UFERSA, como forma 
de melhorar as condições 
dos cursos de graduação 
e promover a adequação 
de suas instalações 
básicas, compatíveis com 
a expansão das 
atividades acadêmicas e 
administrativas. 

1.400.000,00 31/12/09 

Programa de 
reestruturação e 
ampliação das 
instituições 
federais de 
ensino superior – 
REUNI. 

028/2007 

Inclusão social de alunos 
provenientes do meio 
rural que cursem o 
ensino médio na rede 
pública municipal de 
Mossoró, habilitando-os à 
exercerem a função de 
inseminadores de 
bovinos leiteiros e de 
corte através de 
treinamento executado. 

562.200,00 31/12/09 
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