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O Relatório de Gestão faz parte da prestação de contas anual
determinada pelo parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal
e regulamentada pela Decisão Normativa TCU 178/2019. Elaborado
no formato de relato integrado, este relatório tem por objetivo
principal oferecer uma visão clara para a sociedade sobre como a
Universidade gera valor público.
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APRESENTAÇÃO

Neste capítulo, a UFRGS expõe sua identidade, mostrando sua missão
e valores, que posição ocupa nos rankings nacionais e internacionais,
como produz valor, com que setores ou grupos da sociedade se
relaciona e de que forma responde às exigências do ambiente externo.
Também aponta quais são seus principais canais de comunicação,
além de relatar brevemente como comemorou seus 85 anos de atuação.
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Mensagem da Reitoria
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Gestão da Infraestrutura
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Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O ano de 2019 foi marcado por grandes contrastes. Comemoramos pelo oitavo ano consecutivo
o primeiro lugar entre as universidades federais de acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC) do
MEC; promovemos a internacionalização com o Programa Institucional de Internacionalização
– CAPES-PRINT; definimos a sustentabilidade como ação transversal estratégica, por meio do
Escritório de Sustentabilidade; implantamos a “TUAUFRGS” como plataforma multicanal de
serviços centralizados para os estudantes; discutimos uma política cultural para a UFRGS;
aprovamos a Política de Inovação e Empreendedorismo, buscando superar as barreiras
burocráticas para projetos de pesquisa, tecnologia e inovação, estimulando o
empreendedorismo individual e institucional em vários níveis e uma Política de Governança,
Gestão de Riscos e Controles, garantindo uma gestão eficiente, transparente e moderna; e
propomos uma Política Cultural para a UFRGS, reforçando-a como locus da cultura e acolhimento
da diversidade e uma Política de Assistência Estudantil, criando, inclusive, através da CAF, uma
rede de acolhimento aos Estudantes Cotistas e possibilitando o acesso aos refugiados.
Ao mesmo tempo em que criamos o Observatório de Práticas Pedagógicas e Inovação
Tecnológica e suas duas salas de pedagogia inversa, promovemos workshops para treinamento
de docentes em relação às novas práticas.Também incrementamos ações de formação e
capacitação para todos os servidores pela EDUFRGS, além de adotar medidas de modernização
e facilitação do ambiente de trabalho de docentes e de técnicos administrativos. Realizamos
painéis alusivos aos 85 anos em que convidados nacionais e internacionais debateram a
autonomia universitária e o financiamento público, aspectos fundamentais para nossa própria
resistência. Inauguramos o Memorial dos expurgos da UFRGS um espaço em homenagem a
professores, técnicos e estudantes excluídos da Universidade durante o período de 1964 a
1969. Nos unimos ao ILEA para a concretização do Programa “Tribuna Aberta”.

de inovação. Com um amplo Programa de Iniciação Científica, a Universidade tem mais de
3.000 alunos de graduação bolsistas. As oportunidades de iniciação científica contribuem de
forma crucial não apenas para a geração do conhecimento na instituição, mas também para a
formação científica e profissional dos alunos. A verdade é que, embora todos os desafios,
entregamos à sociedade profissionais altamente qualificados.
Nossas atividades chegaram a mais de duas mil ações de extensão envolvendo mais de 15 mil
pessoas e comunidades vulneráveis. Estas atividades mostram a efetiva relação da
Universidade com a sociedade gaúcha. Em meio às dificuldades, colocamos em funcionamento
o Centro Cultural, um dos mais importantes espaços públicos de cultura em Porto Alegre.
Aos inúmeros desafios, a comunidade interna e externa da UFRGS respondeu com resistência,
solidariedade e disposição. Com a colaboração das direções das Unidades Acadêmicas e da
comunidade, foram racionalizados serviços para que se resistisse ao contingenciamento
inédito. Foram priorizadas a razão de ser da Universidade: as atividades acadêmicas e a
assistência estudantil. E, se falamos em desafios cotidianos, certamente, cada atividade diária
de cada um de nós contribuiu para enfrentarmos o momento de crise, mostrando que a união
supera adversidades com criatividade e energia.
É o que este relatório apresenta: o fazer de uma grande universidade, de uma universidade
que se constrói cotidianamente como “expressão da sociedade democrática e pluricultural,
inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença, e de solidariedade, constituindose em instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar suas
formas de vida e suas organizações sociais, econômicas e políticas.”

Chegamos, aqui, com 90% dos cursos de Graduação com conceitos 4 e 5 (máximo). Na PósGraduação, 72% dos programas têm conceito 5 e acima de 5. Desses, 43% são classificados
como cursos de excelência 6 e 7 (máximo). A UFRGS é proponente dos Programas de PósGraduação em rede.
A UFRGS ocupa posição de liderança no cenário científico nacional. Respondendo por cerca de
metade da produção de pesquisa no estado do Rio Grande do Sul, é a quinta instituição que
mais gera ciência no Brasil, com um número aproximado de 15 mil publicações na base de
dados internacional Web of Science. No CWTS Ranking 2019, a UFRGS é posicionada como a
primeira universidade federal brasileira em pesquisa científica. Essa geração de conhecimento
impulsiona também a criação de tecnologias e empreendimentos. A UFRGS é a quinta
instituição brasileira em pedidos de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e
conta com dezenas de empresas nascentes de base tecnológica incubadas em seus ambientes

Rui Vicente Oppermann
Reitor

Jane Fraga Tutikian
Vice-Reitora
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Quem somos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Conforme descrito no nosso Estatuto, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul - UFRGS, com sede em Porto Alegre, instituída pelo Decreto Estadual
nº 5.758, de 28 de novembro de 1934, e federalizada pela Lei nº 1.254, de
4 de dezembro de 1950, é uma autarquia dotada de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

Pesquisa e Inovação

Como Universidade Pública, somos expressão da sociedade democrática e
pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença
e de solidariedade, constituindo-nos instância necessária de consciência
crítica, na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida e suas
organizações sociais, econômicas e políticas.

Extensão e Cultura

(Art. 2º do Estatuto da UFRGS)

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Nossos princípios constitucionais:
I - liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber
II - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas
III - gratuidade do ensino
IV - gestão democrática
V - valorização dos profissionais do ensino
VI - garantia de padrão de qualidade
VII - indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
VIII - respeito à dignidade da pessoa humana e a seus direitos fundamentais

Assistência estudantil

(Art. 3 º do Estatuto da UFRGS e Constituição Federal)

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO PARA 2026

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

“Desenvolver educação superior com excelência
e compromisso social, formando indivíduos,
gerando conhecimento filosófico, científico,
artístico e tecnológico, capazes de promover
transformações na sociedade.” (PDI 2016-2026)

“Ser uma Universidade reconhecida pela
sociedade como de excelência em todas as
áreas de conhecimento em âmbito nacional
e internacional.” (PDI 2016-2026)
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Resultados da gestão
Salão UFRGS

Melhor federal no Índice

Resultados Estratégicos

Geral de Cursos (IGC) do MEC

14 cursos classificados
com 5 estrelas no
Guia do Estudante:

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

• Biotecnologia

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

No mundo

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

No mundo

Assistência estudantil
Gestão de Acervos

No mundo

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

4ª

Universidade brasileira

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

134ª

Universidade dos
Orçamentário e Financeiro países emergentes²

Gestão

4ª

401-500ª

Informações orçamentárias,
Universidade do mundo³
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
7ª
Universidade brasileira
de Integridade
da América Latina4

4ª

No Brasil

Universidade brasileira

No Brasil
Universidade
brasileira
5

5ª
134ª
Melhor
universidade

Universidade
dos
brasileira
países emergentes²

3ª
Melhor
entre as
401-500ª

universidades
federais
Universidade
do mundo³

3ª
7ª
Universidade
em

Universidade
brasileira
qualidade de
pesquisa
da América Latina4

3ª
Universidade em
qualidade de ensino

134ª

No Brasil

• Ciência da Computação
5

5ª
5

5ª

Melhor universidade
Universidade dos
brasileira
países emergentes²

3ª

401-500ª
Melhor entre as

Universidade
do mundo³
universidades
federais

3ª
7ª
Universidade em

Universidade brasileira
qualidade de pesquisa
da América Latina4

3ª

¹ Times Higher Education: World University
Rankings 2020

Universidade em
² Times Higher Education: Emerging
Economies qualidade
University 2020de ensino
³ ARWU 2019 (Shangai)

 QS Latin American University Ranking 2020
 RUF 2019 (Ranking Universitário da Folha)

Melhor universidade
brasileira

3ª
Melhor entre as
universidades federais

3ª
Universidade em
qualidade de pesquisa

3ª

¹ Times Higher Education: World University
Rankings
2020
Universidade
em
² Times
Higher Education:
Emerging
qualidade
de ensino
Economies University 2020
³ ARWU 2019 (Shangai)
 QS Latin American University Ranking 2020
 RUF 2019 (Ranking Universitário da Folha)

• Educação Física
• Engenharia Ambiental
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Energia
• Engenharia de Produção
• Física
• Geologia
• Letras
• Matemática

¹ Times Higher Education: World University
Rankings 2020 • Medicina
² Times Higher Education: Emerging
• Medicina
Veterinária
Economies University
2020
³ ARWU 2019 (Shangai)
• Psicologia
 QS Latin American University Ranking 2020
 RUF 2019 (Ranking Universitário da Folha)
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Produção de valor

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Como universidade pública e de excelência, nosso valor está
no impacto transformador que geramos na sociedade.
Esse impacto se dá através da realização das atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Com elas, entregamos a
formação cultural, científica e profissional a nossos alunos; a
produção de conhecimento, cultura e artes; e a contribuição
para o desenvolvimento sustentável nos campos políticoinstitucional, social, econômico e ambiental.
Nosso ensino valoriza a formação plural dos estudantes.
Essa multidisciplinaridade é fundamental para que nossos
alunos atuem como agentes transformadores da sociedade.
Nossa pesquisa tem por finalidade criar, disseminar e
aplicar conhecimento para o mundo. Já a inovação busca
transferir esse conhecimento para toda a sociedade. Assim,
ambos os serviços têm papel essencial no desenvolvimento
sustentável da sociedade.
Nossa extensão representa a interação da Universidade com
a comunidade. Seja no âmbito artístico, cultural ou social,
as ações de extensão, além de levarem diversos benefícios
para as comunidades que atendem, contribuem para a
formação diferenciada dos discentes.

ENTREGANDO
VALOR PARA A
SOCIEDADE

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

Apresentação
Governança

9

Nossa rede de relações

Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

A UFRGS é construída cotidianamente pela sua
comunidade interna, que engloba uma grande
diversidade de pessoas, e está em permanente
diálogo com parceiros estratégicos, como outras
instituições de ensino, organizações públicas e
privadas e agências de fomento. Essas relações se
dão em um contexto de constante interlocução
com órgãos reguladores e auditores, visando à
conformidade e transparência. Tais conexões
têm eco na sociedade de forma abrangente,
por meio dos múltiplos resultados das ações da
Universidade e dos instrumentos de construção
conjunta de soluções com os mais diferentes
grupos. Ou seja, de forma direta ou indireta,
a sociedade como um todo se relaciona com a
Universidade. Com essa complexidade como
cenário, destacamos aqui as principais categorias
que compõem nossa rede de relacionamento.

UFRGS

M in. d a
Eco n o m i a

Resultados da gestão
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Nossos campi

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Campus Centro

Campus do Vale

Resultados Estratégicos

É o mais antigo entre os campi da Universidade e o que abriga
seus mais famosos prédios históricos. Nele se encontram a
Reitoria, o Salão de Atos, os estúdios da Rádio e da UFRGS TV,
o Observatório Astronômico, a Biblioteca Central, o Museu, o
Centro Cultural, o Cinema, uma casa do estudante e um dos
restaurantes universitários. Oito unidades acadêmicas estão
localizadas nesse campus.

Denominado assim por se situar no vale do Arroio Dilúvio,
abriga 12 unidades acadêmicas. O Colégio de Aplicação, que é
a unidade de ensino básico da UFRGS, também está localizado
nesse campus. A estrutura comporta ainda um polo de apoio
presencial para ensino a distância, o Instituto Confúcio, uma casa
do estudante, três restaurantes universitários e o Hospital de
Clínicas Veterinárias.

Campus Saúde

Campus Litoral Norte

É assim denominado pois a maioria dos cursos relacionados
com a área da Saúde realiza suas atividades nesse campus, que
também sedia o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado
academicamente à UFRGS. Ao todo, cinco unidades acadêmicas
localizam-se na área, que contempla, ainda, o Planetário, o
Hospital de Ensino Odontológico, um restaurante universitário,
uma casa do estudante, a Editora, a Gráfica e o Centro de
Processamento de Dados.

Situado em Tramandaí, é o primeiro campus fora de sede
da UFRGS e o mais novo, tendo sido inaugurado em 2014. A
unidade oferece formação em terminalidades como engenharias,
geografia e desenvolvimento regional. Em 2018, o Centro de
Estudos Costeiros e Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR), que
há mais de 40 anos realiza atividades de pesquisa no litoral norte
gaúcho, passou a integrar o campus.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Campus Olímpico
Sede de uma unidade acadêmica, esse campus se destaca
pela infraestrutura para a prática de esportes, tendo algumas
áreas abertas à comunidade externa. Possui ginásios, quadras
esportivas, campo de futebol, pista de corrida, piscina térmica,
clínica de fisioterapia, academia de ginástica e um restaurante
universitário.
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Nossos campi

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

DO SUL
1 ELDORADO
Estação Experimental Agronômica

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

1

Pós-Graduação

2

3 4

ALEGRE
2 PORTO
Campus Centro, Campus Saúde,

Campus Olímpico e Campus Vale

3 TRAMANDAÍ
Campus Litoral Norte

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

4 IMBÉ
Campus Litoral Norte/Ceclimar

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

PORTO ALEGRE

Tecnologia da Informação
Suprimentos

Centro

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Saúde

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Olímpico

Vale
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Polos de educação a distância

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

A UFRGS conta com o apoio de
vários polos parceiros para a
promoção de cursos de educação
a distância tanto de graduação
quanto de pós-graduação. Os
polos de educação a distância são
unidades descentralizadas para
o desenvolvimento de atividades
presenciais relativas aos cursos
ofertados. Ao lado, as cidades que
sediam essas capacitações.

Seberi

Sapiranga
Encantado
Restinga Seca
Arroio dos Ratos

Comunicação

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão
Santa Vitória do Palmar

Sapucaia
do Sul

Novo
Hamburgo

Imbé
Balneário
Pinhal

Mostardas

Suprimentos

Materialidade e Declaração
de Integridade

Santo Antônio
da Patrulha

Santana da Boa Vista

Tecnologia da Informação

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

Picada Café

Camargo

Gestão de Acervos
Gestão de Pessoas

Gramado

Cerro Largo

Sarandi
Porto Alegre
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Ambiente externo

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O cenário internacional das instituições de ensino superior tem sido
caracterizado por uma intensificação da competição entre os diferentes
países que sediam as universidades e centros de pesquisa mais avançados
do mundo. Enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido tentam manter
a posição de liderança de suas maiores e mais reconhecidas instituições,
os demais países, com destaque para a China, buscam reduzir o hiato de
excelência registrado em diferentes rankings internacionais.
Essa competição ocorre numa conjuntura em que a cooperação internacional
encontra maiores resistências, como decorrência de políticas mais amplas
conduzidas pelos principais líderes mundiais, as quais apontam para uma
maior ênfase no nacionalismo e protecionismo, gerando uma espécie de
refluxo do processo de globalização que caracterizou o cenário mundial nas
últimas décadas do século XX e na primeira década do século XXI.
Destaca-se nesse processo de mudança o conflito entre Estados Unidos e
China, que tem ultrapassado a esfera das relações de comércio exterior e
abarcado outros temas, como tecnologia, segurança de dados, entre outros.
No ano de 2019, houve um aumento nas divergências entre os dois países,
às quais se somaram outros desacordos que, em última análise, significam
pressões contrárias ao movimento de globalização e cooperação.
As estratégias de internacionalização vêm se constituindo alternativa para
as universidades em países emergentes, no sentido de acelerar o processo
de catching up, ao longo do qual se busca reduzir o hiato de performance
em relação às instituições líderes dos países mais avançados. Num cenário
de arrefecimento da globalização e da cooperação internacional, as

universidades brasileiras precisam redobrar os esforços para manter um
fluxo de atividades de cooperação acadêmica e tecnológica. Nesse contexto,
a UFRGS, que possui uma posição de destaque no ranking brasileiro, encara
desafios importantes não apenas para assegurar a posição em que se
encontra no cenário nacional, mas também para avançar na sua posição no
cenário mundial.
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No plano nacional, o ambiente econômico manteve-se restritivo, seguindo a
trajetória registrada desde 2015, com desdobramentos para a política fiscal e
implicações para o financiamento público das atividades da Universidade, no
ensino, pesquisa e extensão. A política fiscal na esfera federal tem sido conduzida
através dos eixos da contenção do montante dos gastos públicos, com base
na Emenda Constitucional 95, do esforço de redução do déficit primário e do
atendimento à chamada regra de ouro, a qual limita a expansão das operações de
crédito do governo federal ao montante das despesas de capital.
No caso da UFRGS, a política fiscal tem se traduzido em uma restrição contínua
de dotação orçamentária para despesas de custeio e de capital. As dotações
de custeio têm sido mantidas no nível nominal por três exercícios fiscais
sucessivos, o que implica perda – em termos reais – da capacidade de realizar
despesas de custeio. Por outro lado, a dotação de capital permanece em níveis
muito baixos, o que torna inviável a execução de obra sem aporte de recursos
extraorçamentários.
Ainda no campo orçamentário, o ano de 2019 foi caracterizado por um período
longo de bloqueio parcial das dotações (30% do total). A incerteza sobre a
reversão do bloqueio, que acabou ocorrendo em meados do segundo semestre
de 2019, trouxe dificuldades relativas à alocação das dotações orçamentárias
escassas entre as diferentes despesas prioritárias.
No campo mais geral dos condicionantes sistêmicos, o complexo atendimento à
missão constitucional da Universidade nos campos do ensino, da pesquisa e da
extensão continuou a exigir o desenvolvimento de competências, especialmente
no que se refere à inclusão de diferentes grupos de alunos e servidores, levandose em conta os aspectos de situação econômica, raça, condição de vulnerabilidade
em saúde, entre outros. O desafio de combinar a busca da excelência acadêmica
e a inclusão social num contexto de restrição do financiamento público, tem
sido a marca característica das exigências do ambiente externo à Universidade,
consolidada e aprofundada no ano de 2019.
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Principais canais de comunicação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Comunicação
Institucional

• Assessoria de Imprensa
• Jornal da Universidade

Observatório de ensino

• Rádio da Universidade

Graduação

• UFRGS TV
• UFRGS Ciência

Pós-Graduação

• Web:

Internacionalização do ensino

www.ufrgs.br

Pesquisa e Inovação

facebook.com/ufrgsnoticias

Extensão e Cultura

instagram.com/ufrgsnoticias

Assistência estudantil

twitter.com/ufrgsnoticias

Gestão de Acervos

linkedin.com/school/ufrgs/

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

Ouvidoria e Acesso
à Informação

Suprimentos

www.ufrgs.br/ouvidoria
www.acessoainformacao.org.gov
www.ufrgs.br/ufrgs/acessoainformacao

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Público Interno

Orçamentário e Financeiro

• Portal do Aluno
• Portal do Servidor

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Catálogo de Serviços

www1.ufrgs.br/
CatalogoServicos/servicos/index
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O ano de 2019 foi marcado pelas comemorações dos 85 anos da
Universidade, celebrados em 28 de novembro. Nascida da união entre as
escolas superiores criadas em Porto Alegre desde o final do século XIX,
a instituição vem trilhando uma trajetória de reconhecimento nacional e
internacional, sendo hoje uma referência para a comunidade gaúcha.
A qualificação do seu corpo técnico e docente, a atualização permanente
da infraestrutura, o incremento à assistência estudantil, bem como a
priorização de sua inserção nacional e internacional, são políticas em
constante ampliação. Alinhada às exigências de seu tempo, a UFRGS se faz
presente na sociedade e, com a consciência de que as universidades federais
são estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país, promove a
ciência, a tecnologia, a inovação, a extensão e a cultura.
As homenagens às oito décadas e meia da Universidade incluíram, ao longo
do ano, diversos eventos e ações especiais, sintonizados com a história e os
valores da instituição. No dia do aniversário, foi realizada uma programação
comemorativa na qual a comunidade esteve presente. Na sequência,
destacamos as atividades ocorridas, em especial, no dia 28 de novembro.

Marca promocional dos
85 anos da UFRGS
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Eventos comemorativos
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A programação comemorativa teve início em
28 de março com uma aula-show com entrada
franca do cantor e compositor pernambucano
Lenine, que lotou o Salão de Atos. O
espetáculo foi registrado pela equipe da
UFRGS TV e pode ser assistido aqui.

Em 25 de setembro, a física britânica do Imperial
College Jessica Wade, um dos maiores nomes na
área de diversidade de gênero na ciência,
ministrou uma conferência no mesmo local,
abordando a necessidade de se falar sobre
diversidade na ciência. A cientista gravou um
programa para a série “Lugar de mulher” da
UFRGS TV, que pode ser acessado aqui.
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Eventos comemorativos
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Em 28 de novembro, data de criação da Universidade, as celebrações tiveram
início com uma cerimônia pelo segundo aniversário da loja de produtos
institucionais Ponto UFRGS com saudação musical do Flautarium, grupo
formado por professores e estudantes do Instituto de Artes.

Na sequência, ocorreu a inauguração do Memorial aos Expurgados da UFRGS
– uma escultura em pedra feita por Irineu Garcia, instalada em um pequeno
jardim projetado pelos docentes Paulo Brack e Sérgio Tomasini para
homenagear professores, técnicos e estudantes expurgados em 1964 e em
1969. A seguir, no Centro Cultural, foi aberta a exposição de aquarelas de
José Carlos Freitas Lemos, em que o autor retrata a trajetória da
Universidade, e realizada uma mesa de discussão sobre o período da
ditadura e seus reflexos na Universidade
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A programação prosseguiu com a inauguração do jardim do Centro Cultural,
uma ação conjunta de estudantes da Faculdade de Agronomia da UFRGS,
orientados pelo professor Fernando Meirelles, com o Instituto de Pesquisas
Hidráulicas e ao desenhista Dudu Sperb. A saudação musical ficou a cargo da
Big Band do Instituto de Artes.

Abertura da exposição “Nosso lugar ao sol”, de Rochele Zandavalli (foto),
com curadoria da professora Paula Ramos. A mostra no Centro Cultural
traçou uma perspectiva dos trabalhos desenvolvidos pela fotógrafa,
buscando também dialogar sobre a fetichização do corpo feminino.
Abertura da exposição “Luiz Carlos Felizardo: o desenho da imagem”, com
curadoria de Alexandre Santos, e lançamento de seu respectivo catálogo,
destacando fotos do acervo do fotógrafo e ensaísta porto-alegrense que
foram cedidas ao MAC-RS em 2011. O evento também ocorreu no Centro
Cultural.
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Em 29 de novembro, na abertura da sessão do CONSUN, ocorreu o
descerramento da placa que apresenta o nome de todos os então
integrantes dos conselhos superiores e da Administração Central.

Ao longo da semana do aniversário, a UFRGS promoveu, ainda, ciclo de
painéis para debater a autonomia e o financiamento das universidades
públicas. Foram quatro dias de conferências com convidados de atuação
nacional e internacional, em que se discutiu o papel das universidades na
sociedade.
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Honoris Causa
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Ao conceder o título de
Doutor Honoris Causa a
algumas personalidades, a
UFRGS distingue trajetórias
que se destacaram em
diferentes áreas, como na
pesquisa, nas artes ou na
promoção da paz. Em 2019,
dois nomes, um da área da
Medicina e outro da Música
Popular Brasileira, foram
homenageados pela
Universidade com a honraria.

Paul Kieran Whelton

Elza Soares

A UFRGS conferiu a Paul Kieran Whelton, professor da
Tulane University School of Public Health and Tropical
Medicine (EUA), o título de Doutor Honoris Causa em 21 de
março. O pesquisador irlandês, radicado nos Estados
Unidos, conduziu importantes estudos nos campos da
cardiologia e epidemiologia, como o Antihypertensive and
Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial
(ALLHAT), o maior ensaio clínico que comparou a eficácia de
diferentes medicamentos para tratar hipertensão e
prevenir infarto do miocárdio. No Brasil, ele foi
coinvestigador do Estudo PREVER Prevenção, que envolveu
mais de 18 mil pessoas em 22 centros acadêmicos – dentre
eles, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O trabalho foi
determinante para a elaboração das Novas Diretrizes
Americanas de Hipertensão, que modificaram as categorias
de pressão arterial, com o objetivo de reduzir a mortalidade
e as complicações pela doença.

Diante do Salão de Atos lotado, a cantora Elza Soares,
símbolo da luta da mulher negra em um país preconceituoso
contra o gênero e a cor da pele, recebeu o título de Doutora
Honoris Causa pela UFRGS em 27 de maio. Foi a primeira vez
que uma artista negra da música popular brasileira recebeu
essa distinção. Na cerimônia, o reitor Rui Oppermann
destacou: “Honoris Causa pela arte, pela contribuição à
cultura brasileira, mas Honoris Causa pela posição corajosa,
incisiva, intransigente na superação do racismo e no combate
à perseguição das mulheres negras no Brasil”. Após a
outorga do título, Elza participou de uma conversa com o
escritor e músico Jose Miguel Wisnik sobre a sua história e
lançou sua biografia, "Elza", escrita pelo jornalista Zeca
Camargo. Com 35 álbuns gravados e mais de 60 anos de
carreira, Elza foi eleita a Melhor Cantora do Milênio pela BBC
de Londres em 1999.
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Eméritos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

A Universidade presta
homenagem aos professores e
técnicos administrativos que
se destacaram em sua
trajetória institucional,
colaborando para que a UFRGS
permaneça como referência
nas mais diversas áreas do
conhecimento. Em 2019,
foram concedidos cinco títulos
de professores eméritos e um
título de funcionária emérita.

Balduíno Antonio Andreola

Lauro Valentim Stoll Nardi

Balduíno Antonio Andreola recebeu o título de professor
emérito da UFRGS em 28 de março. Docente e
pesquisador da Faculdade de Educação com uma
trajetória de 32 anos na Universidade, atuou nas áreas da
educação popular e do campo, dos movimentos sociais e
do diálogo intercultural. Teólogo e filósofo, disse ter dois
sonhos: o primeiro, que a fragmentação das ciências e
das disciplinas não impeça que pesquisadores de várias
áreas se encontrem; segundo, o desejo de um diálogo
mais amplo entre universidade e igreja.

Em 30 de abril, a UFRGS outorgou o título de professor
Emérito ao docente do Instituto de Geociências Lauro
Valentim Stoll Nardi. Aposentado desde 2007, permanece
atuando como colaborador no PPG em Geociências, onde
mantém pesquisas e orientações de mestrado e doutorado.
Dedicado à literatura, escreveu três romances. Em seu
pronunciamento, o geólogo disse ter se pautado por duas
coisas em sua vida acadêmica: a necessidade de
compreender o que se está fazendo, e a contextualização
temporal desse fazer.

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Eméritos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Dimitrios Samios

Ilga Schauren

O docente Dimitrios Samios, do Instituto de Química, recebeu o título
de Professor Emérito da UFRGS em 14 de maio. Graduado em Atenas,
realizou doutorado na Alemanha, antes de estabelecer-se como professor
titular. Sua atuação impactou tanto o ensino, a pesquisa e a extensão
quanto a gestão administrativa. Referência nacional em físico-química, foi
um dos responsáveis pelo Centro de Combustíveis, Biocombustíveis,
Lubrificantes e Óleos. Em seu discurso, enfatizou que os professores são
privilegiados por se dedicarem à formação dos jovens.

Em 18 de junho, a UFRGS concedeu o título de Funcionária Emérita à assistente
em administração Ilga Schauren. A distinção é um reconhecimento à quase 40
anos de dedicação da servidora ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
onde atuou como secretária de pós-graduação e gerente administrativa.
Lembrando as transformações mudanças pelas quais passou durante sua
trajetória na Universidade, agradeceu aos colegas do Instituto e de outras
Unidades pela homenagem e pelo apoio: “Foi um aprendizado e uma grande
satisfação acompanhar tantas mudanças e contribuir para o crescimento da
Universidade”, concluiu.

Resultados Estratégicos
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Eméritos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

José Roberto Iglesias

Céli Regina Jardim Pinto

José Roberto Iglesias, docente do Instituto de Física, recebeu o título de
Professor Emérito da UFRGS em 27 de agosto. Atuante na graduação,
formou mestres e doutores e trabalhou no desenvolvimento da área de
Física da Matéria Condensada. Mesmo aposentado, leciona na pósgraduação em Economia da Unisinos, colabora com o PPG em Física da
UFRGS e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: Sistemas
Complexos. Atualmente, estuda problemas interdisciplinares na área da
física aplicada à economia e às ciências sociais, em especial a distribuição de
renda e a propagação de risco em redes complexas.

Em reconhecimento a sua competência como docente e pesquisadora, a
UFRGS concedeu a Céli Regina Jardim Pinto o título de professora emérita
em 17 de dezembro. Com destacada atuação na Comissão que propôs a
implantação das Ações Afirmativas na Universidade e na Comissão da
Verdade no RS, a titular aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas segue como docente permanente no PPG em História da mesma
instituição. Tendo assumido a vanguarda na introdução de autores nas
discussões acadêmicas e na perspectiva feminista, dedicou o título aos
alunos e orientandos com os quais conviveu.

Resultados Estratégicos
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GOVERNANÇA

A seguir, a estrutura organizacional e de governança da Universidade
é descrita, com apresentação dos integrantes dos conselhos, dos
órgãos de participação cidadã nos processos decisórios e das
representações na sociedade. Além disso, é feito o detalhamento da
gestão de riscos, do planejamento estratégico e dos macroprocessos
institucionais.
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Administração central

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

PROCAD – Pró-Reitoria de Coordenação
Acadêmica
Jane Fraga Tutikian
Perfil: Vice-Reitora e Professora Titular do Instituto de
Letras

PRAE – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Suzi Alves Camey
Perfil: Professora Associada do Instituto de
Matemática e Estatística

RELINTER – Secretaria de Relações
Internacionais
Nicolas Bruno Maillard
Perfil: Professor Associado do Instituto de
Informática

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação
Vladimir Pinheiro do Nascimento
Perfil: Professor Titular da Faculdade de Veterinária

SUINFRA – Superintendência de
Infraestrutura
Edy Isaías Júnior
Perfil: Engenheiro Eletricista

PG – Procuradoria-Geral
Saulo Pinheiro de Queiroz
Perfil: Procurador Federal

PROPG – Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Celso Giannetti Loureiro Chaves
Perfil: Professor Titular do Instituto de Artes

SAI – Secretaria de Avaliação Institucional
Cláudia Medianeira Cruz Rodrigues
Perfil: Professora Associada da Escola de
Engenharia

COORDSEG – Coordenadoria de Segurança
Daniel Augusto Pereira
Perfil: Vigilante

PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa
Rafael Roesler
Perfil: Professor Titular do Instituto de Ciências
Básicas da Saúde

CPD – Centro de Processamento de Dados
Hubert Ahlert
Perfil: Bacharel em Ciências da Computação

Chefe de Gabinete
João Roberto Braga de Mello
Perfil: Professor Titular do Instituto de Ciências
Básicas da Saúde

PROREXT – Pró-Reitoria de Extensão
Sandra de Fátima Batista de Deus
Perfil: Professora Associada da Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação

SECOM – Secretaria de Comunicação Social
André Iribure Rodrigues
Perfil: Professor Associado da Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação

CAF - Coordenadoria de Ações Afirmativas
Denise Fagundes Jardim
Perfil: Professora titular do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas

PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e
Administração
Hélio Henkin
Perfil: Professor Associado da Faculdade de Ciências
Econômicas

SEAD – Secretaria de Educação a Distância
Lovois de Andrade Miguel
Perfil: Professor Titular da Faculdade de Ciências
Econômicas

PROGESP – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Maurício Viégas da Silva
Perfil: Administrador

SEDETEC – Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico
José Luis Duarte Ribeiro
Perfil: Professor Titular da Escola de Engenharia

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Ver organograma e estrutura
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Unidades acadêmicas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Campus Centro
Escola de Administração

Faculdade de Direito

Takeyoshi Imasato

Danilo Knijnik

Perfil: Professor Associado do Departamento de
Ciências Administrativas

Perfil: Professor Associado do Departamento de
Ciências Penais

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Escola de Engenharia
Luiz Carlos Pinto Silva Filho
Perfil: Professor Titular do Departamento de
Engenharia Civil

Faculdade de Educação
Cesar Valmor Machado Lopes
Perfil: Professor Associado do Departamento de
Ensino e Currículo

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Faculdade de Arquitetura
Tânia Luísa Koltermann da Silva
Perfil: Professora Associada do Departamento
de Design e Expressão Gráfica

Instituto de Artes
Raimundo José Barros Cruz
Perfil: Professor Adjunto do Departamento de
Música

Tecnologia da Informação
Suprimentos

Faculdade de Ciências Econômicas

Gestão da Infraestrutura

Carlos Henrique Vasconcellos Horn

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Perfil: Professor Associado do Departamento de
Economia e Relações Internacionais

Instituto de Ciências Básicas da Saúde
Ilma Simoni Brum da Silva
Perfil: Professora Titular do Departamento de
Fisiologia

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > GOVERNANÇA

Apresentação
Governança

28

Unidades acadêmicas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

Campus do Vale

TUAUFRGS

Colégio de Aplicação

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Instituto de Matemática e Estatística

Observatório de ensino

Rafael Vasques Brandão

Claudia Wasserman

Elismar da Rosa Oliveira

Perfil: Professor do Colégio Aplicação

Perfil: Professora Titular do Departamento de
História

Perfil: Professor Associado do Departamento de
Matemática Pura e Aplicada

Faculdade de Agronomia

Instituto de Física

Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Carlos Alberto Bissani

Naira Maria Balzaretti

Carlos André Bulhões Mendes

Perfil: Professor Titular do Departamento de
Solos

Perfil: Professora Titular do Departamento de
Física

Perfil: Professor Titular do Departamento de
Obras Hidráulicas

Gestão de Acervos

Faculdade de Veterinária

Instituto de Geociências

Instituto de Química

Emerson Antonio Contesini

Comunicação

André Sampaio Mexias

Nádya Pesce da Silveira

Perfil: Professor Titular do Departamento de
Medicina Animal

Perfil: Professor Titular do Departamento de
Geodésia

Perfil: Professora Titular do Departamento de
Química Inorgânica

Instituto de Biociências

Instituto de Informática

Clarice Bernhardt Fialho

Carla Maria Dal Sasso Freitas

Perfil: Professora Titular do Departamento de
Zoologia

Professora Titular do Departamento de
Informática Aplicada

Instituto de Ciências e Tecnologia de
Alimentos

Instituto de Letras

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Simone Hickmann Flores
Professora Associada do Departamento de
Ciências dos Alimentos

Sérgio de Moura Menuzzi
Perfil: Professor Associado do Departamento de
Letras Clássicas e Vernáculas
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Unidades acadêmicas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

Campus da Saúde

TUAUFRGS

Escola de Enfermagem

Faculdade de Medicina

Observatório de ensino

Gisela Maria Schebella Souto de Moura

Lucia Maria Kliemann

Perfil: Professora Associada do Departamento
de Assistência e Orientação Profissional

Perfil: Professora Associada do Departamento
de Patologia

Faculdade de Biblioteconomia e
Comunicação

Faculdade de Odontologia

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Karla Maria Müller
Perfil: Professora Titular do Departamento de
Comunicação

Susana Maria Werner Samuel
Perfil: Professora Titular do Departamento de
Odontologia Conservadora

Assistência estudantil

Faculdade de Farmácia

Gestão de Acervos

Instituto de Psicologia

José Ângelo Silveira Zuanazzi

Clarissa Marceli Trentini

Comunicação

Perfil: Professor Titular do Departamento de
Produção de Matéria Prima

Perfil: Professora Associada do Departamento
de Psicologia do Desenvolvimento e da
Personalidade

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Campus Olímpico
Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Dança
Ricardo Demétrio de Souza Petersen
Perfil: Professor Titular do Departamento de
Educação Física, Fisioterapia e Dança

Campus Litoral Norte
Liane Ludwig Loder
Perfil: Professora Titular do Departamento
Interdisciplinar
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Centros de estudos interdisciplinares

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Observatório de ensino

Fazem parte de nossa estrutura sete centros de estudo interdisciplinares que
realizam atividades de modo a assegurar e fortalecer o caráter interdisciplinar
dos projetos. Esses órgãos propiciam a integração entre alunos, docentes,
pesquisadores e profissionais e entidades públicas e privadas de várias áreas
do conhecimento.

Graduação

Centro de Biotecnologia

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Localizado no Campus do Vale, tem como objetivo central promover o
desenvolvimento da biotecnologia e áreas afins. É composto por docentes
dos institutos de Biociências e de Ciências Básicas da Saúde e das faculdades
de Farmácia e de Veterinária, além de pós-doutores, docentes colaboradores
convidados e pesquisadores associados. Realiza pesquisas com o envolvimento
de alunos dos diversos níveis de ensino, abrigando também o Programa
de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular e uma incubadora de
empresas.

Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias da
Educação
Formado pelas faculdades de Educação e de Biblioteconomia e Comunicação,
os institutos de Artes, de Informática, de Matemática e de Psicologia e a
Escola de Engenharia, o CINTED foi criado para desenvolver e aprimorar
atividades de ensino, pesquisa e extensão a partir das novas tecnologias de
informação e comunicação. Além de cursos de extensão e especialização, é a
sede do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação.

Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e
Meteorologia
Criado a partir de um projeto conjunto entre Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a UFRGS, tem
por missão promover a difusão do conhecimento em sensoriamento remoto,
geoprocessamento, meteorologia e ciências afins. Reúne docentes dos
institutos de Física, de Geociências, de Informática e de Pesquisas Hidráulicas,
além de professores da Faculdade de Agronomia. Também fazem parte desta
comunidade alunos de graduação, pós-graduação, integrantes de projetos de
pesquisa ou credenciados e pesquisadores externos à Universidade. O Centro
sedia, ainda, o Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto.

Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias da Educação
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Centros de estudos interdisciplinares

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Centro de Estudos Internacionais sobre Governo

Centro de Nanociência e Nanotecnologia

Resultados Estratégicos

Realiza atividades nas áreas de nanociência e nanotecnologia de forma
interdisciplinar, promovendo pesquisas e o desenvolvimento de produtos e
processos de base nanotecnológica. É composto atualmente por docentes
dos institutos de Ciência e Tecnologia, de Física, de Informática e de
Química, da Faculdade de Farmácia e da Escola de Engenharia, além de
alunos e pesquisadores credenciados.

Extensão e Cultura

Estuda a ação governamental no Brasil e no mundo, por meio da articulação
de projetos interdisciplinares nas áreas de política internacional, governança,
processos decisórios, controle democráticos, entre outras. Além de alunos
e docentes da UFRGS, integram a equipe professores e pesquisadores de
outras instituições de ensino e pesquisa, membros de órgãos públicos e
lideranças políticas e associativas. Como as atividades do CEGOV estão
articuladas em grupos de trabalho, os integrantes são de diversas unidades
acadêmicas, tais como as escolas de Administração e de Engenharia, a
Faculdade de Ciências Econômicas e os institutos de Informática de Filosofia
e Ciências Humanas.

Assistência estudantil

Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Criado por meio de um acordo de cooperação técnica entre a UFRGS, a
Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e
a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul,
o Centro é constituído por pesquisadores de diferentes áreas científicas,
atuantes em atividades que incluem prevenção e ações pós-desastre, com
enfoque na redução de danos humanos e materiais nessas ocorrências.

Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios
Localizado junto à Faculdade de Agronomia, é integrado por docentes das
áreas de administração, agronomia, biociências, economia, engenharia,
tecnologia de alimentos e veterinária. Realiza pesquisas sobre cadeias
produtivas agroindustriais e as organizações do agronegócio. No âmbito do
ensino, conta com o Programa de Pós-Graduação em Agronegócios.

Centro de Nanociência e Nanotecnologia
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Outros órgãos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Centro Nacional de Supercomputação

Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos

Resultados Estratégicos

Sediado em Imbé/RS e recentemente vinculado ao Campus Litoral Norte,
é voltado para a realização de atividades nas áreas de oceanografia,
limnologia, ecologia de água doce, geologia e biologia marinha. Além de
apoiar diversas ações de extensão, o Centro oferece o curso de graduação
na modalidade bacharelado em Ciências Biológicas com duas ênfases:
Biologia Marinha e Costeira, e Gestão Ambiental Marinha e Costeira.
Também é polo de apoio presencial para atividades de ensino a distância e
abriga o Museu de Ciências Naturais da UFRGS.

Extensão e Cultura

Primeiro centro nacional dedicado à computação de alto desempenho,
atende a projetos, públicos e privados, em diversas áreas que necessitam
desse tipo de recurso. O ambiente computacional hospeda máquinas
superpotentes capazes de trabalhar com um alto volume de dados.
Os processadores têm capacidadepara fazer, rapidamente, operações
matemáticas de grande complexidade. Ao fazer uso do equipamento,
após o cadastro, os pesquisadores de diferentes regiões do país podem se
conectar aos sistemas remotamente, por meio de uma rede, inserindo os
dados e processando seus códigos, independentemente da linguagem de
programação na qual tenham sido escritos.

Assistência estudantil

Centro de Microscopia e Microanálise

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Espaço multiusuário que oferece recursos de microscopia eletrônica e outras
técnicas de caracterização micro e nanoestrutural. Atende à comunidade
universitária da UFRGS, a outras universidades do Brasil e empresas.

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos
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Outros órgãos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Zenit - Parque Científico e Tecnológico

Centro Cultural da UFRGS

Resultados Estratégicos

Fomenta o sistema de pesquisa, inovação e empreendedorismo da
Universidade, apoiando novas ideias para a transformação do setor
produtivo e a criação de produtos e serviços inovadores à sociedade.
O Parque adota um modelo descentralizado, com unidades e laboratórios
situados nos diversos campi da UFRGS. Também é responsável por manter
a Rede de Incubadoras Tecnológicas da UFRGS (REINTEC), que atualmente
é formada por quatro incubadoras.

Sediado no antigo prédio do Instituto de Química Industrial, localizado no
Campus Central, o Centro possui ambientes internos amplos, adequados
para receber exposições, oficinas, cursos, palestras, saraus, apresentações e
outras atividades de cunho artístico, suprindo, dessa forma, uma demanda
por espaços para a realização de atividades culturais, eventos acadêmicos e
empresariais.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Centro Cultural da UFRGS
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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O ILEA tem por finalidade criar condições
para o desenvolvimento de atividades,
programas e projetos de abrangência
nacional e internacional que contribuam de
forma significativa para o progresso
acadêmico, científico, tecnológico e cultural.
Sua atuação se dá a partir de programas e
projetos avançados de ensino, pesquisa e
extensão, privilegiando as propostas que
impliquem a colaboração interinstitucional
de natureza multidisciplinar.
Ele faz parte de um conjunto de Institutos
de Estudos Avançados (IEAs), presentes em
cinquenta países, que se ocupam da
expansão das fronteiras da ciência e da
promoção da cultura, das artes e das
humanidades por um mundo melhor.

Atividades
Ciclo de Conferências Estudos
Avançados em Ciências e
Humanidades
Projeto realizado pelo ILEA, desde 2013,
chegando a 14 edições em 2019. As
atividades do Ciclo ocorrem mediante
conferências, painéis e debates. Seu objetivo
é apresentar ao público (formado
principalmente por universitários, mas
também por técnicos da UFRGS e pessoas da
sociedade em geral) as pesquisas
desenvolvidas em diferentes áreas do
conhecimento, dando preferência a assuntos
de atualidade no mundo contemporâneo.
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Ciclo de Debates
Universidade do Futuro
Realizado em parceria com a
ADUFRGS-Sindical, este Ciclo
acontece anualmente. Sempre
com a presença de importantes
nomes da comunidade
acadêmica nacional e
internacional, busca-se
oportunizar um espaço de
reflexão e discussão sobre as
instituições universitárias, suas
estruturas, seus dilemas e suas
relações com a sociedade,
focando nas perspectivas e
desafios da universidade
contemporânea.

Escola de Verão
O projeto conta com duas
edições anuais: janeiro e julho.
Sua finalidade é oferecer um
curso de curta duração (de
três a quatro dias), durante o
período de férias, abordando
a cada edição um novo tema
que abarca diferentes áreas
do saber. A 9ª edição,
intitulada “Revoluções
Científicas Atuais”, ocorreu em
janeiro de 2019. Já a 10ª teve
como tema “Epistemologias
Mundiais: perspectivas e
desafios”, e foi realizada em
julho do mesmo ano.
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Oficinas

Eventos Apoiados

Resultados Estratégicos

O ILEA também promove
oficinas, normalmente em
parceria com as Redes
Interdisciplinares e
Multidisciplinares de Pesquisa
(RIMPs). Dentre elas, encontrase a oficina de Língua e Cultura
Guarani, que tem participação
da Rede de Pesquisa Povos
Originários e Diaspóricos. O
objetivo dessas atividades é
proporcionar a vivência do
aprendizado e o encontro de
diferentes saberes.

O ILEA oferece ainda apoio a
atividades de outros órgãos e
departamentos da UFRGS,
formando parcerias para que
essas ações sejam amplamente
divulgadas na comunidade
acadêmica e recebam todo o
suporte que a estrutura e
equipe do Instituto podem
fornecer.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Parcerias

Resultados Estratégicos

Em 2019, o ILEA firmou duas parcerias para a
organização de atividades. A primeira foi com o
Jornal da Universidade, realizando o ciclo de
debates “Esquinas”, que promoveu a discussão
sobre temas polêmicos como liberdade de
expressão, mudanças climáticas e demarcação
de terras indígenas. A outra foi com o Colégio
de Aplicação da UFRGS, auxiliando na conexão
entre Ensino Superior e Educação Básica por
meio dos painéis apresentados por professores
do CAp e da Universidade no ciclo “Pensar a
Escola Hoje”, atividade aberta ao público e com
foco em alunos de licenciatura e professores
das redes pública e privada de ensino.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Convidados
Domingos Savio Dresch da Silveira – Direito
Iana Gomes de Lima – Educação
Luis Augusto Fischer – Letras
Mediador
Flávio Dutra – jornalista

14 de novembro, 14h
Centro Cultural da UFRGS

Tecnologia da Informação
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Intervenção realizada sobre foto de Evandro Teixeira

Suprimentos
Ciclo de debates
Realização

Parceria

Apoio
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS

RIMPs

Resultados Estratégicos

As Redes Interdisciplinares e Multidisciplinares de Pesquisas (RIMPs) são
grupos de pesquisadores de diferentes instituições reunidos em torno de
um projeto de pesquisa original, com objetivos científicos e linhas de
pesquisa de natureza interdisciplinar e multidisciplinar. Em 2020, iniciará o
processo seletivo para novos projetos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Redes em atuação:
1. Animália
2. Cartografias do pensamento na infância: composição entre arte,
educação e filosofia
3. Cultura, criação e reconhecimento
4. Desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas

Comunicação

5. Episteme

Gestão de Pessoas

6. Estudos e interfaces sobre memória biocultural e etnoecologia

Tecnologia da Informação

7. Guiné-Bissau e Cabo Verde

Suprimentos

8. Observatório das metrópoles

Gestão da Infraestrutura

9. Povos originários e diaspóricos

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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10. Rede de estudos da inovação
11. Rede de sustentabilidade na mineração
12. Redes complexas
13. Usos políticos do passado e usos públicos da história
14. Rede de estudos comparados em desenvolvimento e sistema
agroalimentar nos BRICS
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Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados - ILEA

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Galeria ILEA

Canal no YouTube

Resultados Estratégicos

O Instituto organiza
exposições de arte e
fotografia em seus espaços,
algumas vezes, em parceria
com o Museu da UFRGS e
com outras instituições
culturais.

Todas as palestras, conferências e debates realizados pelo ILEA são
transmitidos em tempo real pela página do Instituto no Facebook.
Além disso, os vídeos dessas atividades são editados e disponibilizados
no canal do Instituto no Youtube. Até o final de 2019, o ILEA contava
com 698 vídeos disponíveis na plataforma, com cerca de 90.000
visualizações.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Estrutura de governança

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Nossa estrutura de governança é composta por: Conselho
Universitário (CONSUN) e suas comissões, Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e suas câmaras, Conselho
de Curadores (CONCUR), Comitê de Governança, Riscos
e Controles (CGRC), Comitê de Governança Digital (CGD),
Conselho Consultivo de Gestão, Grupos de
Processo (GP), Auditoria Interna (AUDIN) e
Ouvidoria, conforme a figura a seguir.

CEPE

CONSUN

Em 29/11/2019, o Conselho Universitário
aprovou a Política de Governança, Gestão
de Riscos e Controles da UFRGS.

AUDIN

Assistência estudantil

PDI

Gestão de Acervos

Plano de Gestão

Comunicação

Legislação

Gestão de Pessoas

Setor 1

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

CONCUR

OUVIDORIA
GP

Processo 1
Processo 2
Processo 3
Processo n

Setor 2

Setor N

Gestores da
administração central

Comitê de
Governança,
Riscos e Controle

Atua sob demanda

Conselho
Consultivo de
Gestão
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Conselhos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE)
Órgão técnico com funções
deliberativa, normativa e consultiva
sobre ensino pesquisa e extensão
1. Reitor (Presidente)
2. Vice-reitor
3. Docentes representantes da Câmara de
Graduação
4. Docentes representantes da Câmara de
Pós-Graduação
5. Docentes representantes da Câmara de
Pesquisa
6. Docentes representantes da Câmara de
Extensão
7. Representações discente, docente e dos
técnicos administrativos
Câmara de Graduação (CAMGRAD)
Câmara de Pós-Graduação (CAMPG)
Câmara de Extensão (CAMEXT)
Câmara de Pesquisa (CAMPESQ)
Comissão de Recursos
Comissão de Legislação
Comissão de Diretrizes de Ensino, Pesquisa e
Extensão

Conselho Universitário (CONSUN)
Órgão máximo de função normativa,
deliberativa e de planejamento da Universidade
1. Reitor (Presidente)
2. Vice-reitor
3. Diretores das Unidades Universitárias e Institutos
Especializados
4. Presidentes das Câmaras de Graduação, Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão
5. Representações discente, docente e dos técnicos
administrativos
6. Representante dos antigos alunos
7. Representantes da comunidade do Estado do Rio Grande do
Sul: entidades empresariais, de trabalhadores, culturais e do
setor de ciência e tecnologia
8. Diretores dos órgãos de ensino fundamental, ensino médio e
educação proﬁssional
9. Presidente do Hospital Universitário da UFRGS
10. Diretores Gerais dos campi de fora da sede
Comissão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Recursos
Comissão de Legislação e Regimentos
Comissão de Orçamento e Regência Patrimonial
Comissão de Redação
Comissão de Interação Universidade-Sociedade

Conselho de
Curadores (CONCUR)
Órgão ﬁscalizador
da gestão econômicoﬁnanceira
1. Integrantes do corpo docente
da Universidade eleitos pelo
Conselho Universitário
2. Membros do corpo discente
3. Membros externos à
Universidade, sendo um
indicado pelo Ministério da
Educação e outro por
organizações da comunidade

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > GOVERNANÇA

Apresentação
Governança

42

Comitê de Governança, Riscos e Controles

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Comitê de Governança, Riscos e Controles
Estabelecido pela Portaria 363 de 11/01/18.

Graduação

Competências:

Pós-Graduação

• Aprovar política, diretrizes, metodologias e
mecanismos para comunicação e
institucionalização da governança, gestão de
riscos e dos controles internos;

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

• Estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os
controles internos da gestão e de gerenciamento
de riscos, sem prejuízo das responsabilidades dos
gestores;

Competências:
• Identiﬁcar, analisar e propor a priorização dos
riscos estratégicos;
• Realizar as análises demandadas pelo CGRC,
fornecendo as informações necessárias para o
processo de tomada de decisão.

São grupos de trabalho formados pela equipe
técnica, composta por gestores do processo,
analistas de processo, analistas de risco, analistas
de TI e outros atores representativos do processo.
Competências:
• Promover o alinhamento do processo com as
estratégias, valores e demais processos da
Universidade;
• Priorizar, coordenar e promover as ações de
melhoria do processo;
• Deﬁnir e monitorar os indicadores de
desempenho, estabelecer metas para o processo
e garantir o seu cumprimento;

• Promover a integração dos agentes responsáveis
pela governança, pela gestão de riscos e pelos
controles internos;

• Realizar a análise dos riscos do processo e
desenvolver atividades de controle;

• Estabelecer limites de exposição a riscos globais
da UFRGS;

Orçamentário e Financeiro
Gestão

• Instituir os grupos de processos (GP);

Materialidade e Declaração
de Integridade

O CCG é integrado pelos agentes da
Administração Central envolvidos nos processos.

Grupos de Processos (GP)

• Priorizar e acompanhar a implantação das
medidas, dos mecanismos e das práticas
organizacionais de governança;

• Demandar análises e participação do Conselho
Consultivo de Gestão (CCG) no processo de
governança, gestão de riscos e controles;

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

Conselho Consultivo de Gestão (CCG)

• Monitorar as recomendações e orientações
deliberadas pelo Comitê.

• Elaborar e manter atualizada a documentação do
processo.
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Participação cidadã em processos decisórios

Resultados da gestão
Salão UFRGS

CONSUN

Comissão Própria de Avaliação

Resultados Estratégicos

• 01 representante do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA);

• 02 representantes da sociedade civil organizada, indicados por

TUAUFRGS

• 01 representante da Associação de Antigos Alunos da UFRGS;

Federações de Trabalhadores e de Empregadores:

Observatório de ensino

• 04 representantes da Comunidade:

- Associação de Antigos Alunos da UFRGS;

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

- 01 de Entidades Culturais - Conselho Estadual de Educação do Estado

- Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.

do Rio Grande do Sul;
- 01 de Entidades de Trabalhadores - Centro dos Professores do Estado
do RS (CPERS);
- 01 de Ciência e Tecnologia - Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS);

Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração
Étnico-racial
• 02 integrantes do Movimento Negro com vínculo na UFRGS;
• 02 observadores externos do Movimento Negro.

- 01 de Entidades Empresariais - Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (FIERGS).

CONCUR
• 02 membros externos à Universidade (com mandatos de dois anos):
- 01 indicado pelo Ministério da Educação (MEC);
- 01 de organizações da comunidade, segundo definições do
Regimento Geral da Universidade (RGU).

Conselho do Parque Tecnológico
• 01 representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;
• 01 representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
• 01 representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul (FIERGS).
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Representações da UFRGS na sociedade

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

1. Conselho de Administração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA)
2. Conselho Deliberativo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana
– CD-DMLU
3. Conselho Deliberativo do DMAE
4. Comitê Gestor do Programa de Inovação em Mobilidade Urbana,
Logística e Transporte – MULT
5. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental
6. Conselho Nacional de Recursos Hídricos
7. Comitê Municipal de Atenção aos Imigrantes, Refugiados, Apátridas e
Vítimas do Tráfico no município de Porto Alegre – COMIRAT

17. Conselho Municipal de Justiça e Segurança - COMJUS
18. Fórum Permanente de Dirigentes das Instituições de Ensino Superior
de Porto Alegre - Fórum das IES/POA
19. Conselho Superior da FAPERGS
20. Grupo de Trabalho para normatizar a fiscalização de barragens no
Estado do Rio Grande do Sul
21. Comitê Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de Porto Alegre
- COMPETI
22. Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra
Incêndio - COESPPCI
23. Colaborador para amparo e implementação de ações em prol

Gestão de Acervos

8. Conselho Consultivo da Reserva Biológica da Serra Geral

da prevenção, de controle e monitoramento das espécies exóticas

Comunicação

9. Grupo Permanente de Acompanhamento da Atenção Integral à Saúde

invasoras no Estado do Rio grande do Sul

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

de Adolescentes em Conflito com a Lei – GPAISA
10. Grupo de Trabalho do Sistema de Regulação de Consultas (GERCON),
Sistema de Gerenciamento de Internação (GERINT) e do Sistema de
Urgências
11. Colegiado na EMATER
12. Comitê de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio
13. Conselho de Planejamento da CIENTEC
14. Conselho Consultivo do Parque Nacional da Lagoa do Peixe

24. Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – CERBMA
25. Comitê da Indústria de Defesa e Segurança - COMDEFESA
26. Conselho Estadual de Saúde - Comissão Temporária de Controle e
Ações de Combate ao Mosquito Aedes Egipty
27. Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
lnovadores - ANPROTEC
28. Grupo de Trabalho da Política Estadual de Atenção Integral às Pessoas
com Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias

15. Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia - COMCET

29. Conselho do Prêmio Exportação RS

16. Comitê de Economia Criativa

30. Conselho Estadual da Pessoa Idosa
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Gestão de riscos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Deﬁnições:
Risco: representa tanto uma ameaça quanto uma oportunidade combinada com a
probabilidade de ocorrência de determinado evento.

Gestão de riscos: processo de natureza permanente, que contempla as atividades
de identiﬁcar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a
organização, de modo a mantê-los compatíveis com a propensão a risco da
organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento de seus objetivos.
Em 2019, foram identiﬁcados e avaliados os riscos estratégicos:

RISCOS POR TIPO
Tipo/Qtde.
Interno
42

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

PROJETOS

Externo
23

ESTRATÉGICOS

Classiﬁcação/Qtde
Acadêmico

9

Financeiro

3

Gestão

14

Infraestrutura/Tecnologia

10

Recursos humanos

6

Econômico

6

• Estabelecer ações e controles

Político/Jurídico

11

• Implementar novos grupos de processos

Socioambiental

6

• Elaborar guia de gestão de riscos

Próximas etapas:
• Priorizar os riscos estratégicos

PROCESSOS
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Matriz de riscos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

FINALÍSTICO

Formação de
Pessoas

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Produção de
Conhecimento e
Cultura

Contribuição ao
bem-estar social e
ambiental

Contribuição ao
desenvolvimento
econômico

Qualidade do
ambiente de trabalho
de servidores e
alunos

Sustentação
Financeira
Institucional

APOIO

Muito alto impacto sobre
qualidade ou volume

>15%

>0,5%
do LOA

Muito alto: Perdas anuais de mais
de R$ 825.000,00

Alto impacto sobre a
qualidade ou volume

10 a
15%

0,1-0,5%
do LOA

Alto: Perdas anuais entre
R$ 165.000,00 e R$ 825.000,00

Médio impacto sobre a
qualidade ou volume

5a
10%

0,03-0,1%
do LOA

Médio: Perdas anuais entre
R$ 49.500,00 e R$ 165.000,00

Baixo impacto sobre a
qualidade ou volume

1a
5%

0,01-0,03
%do LOA

Baixo: Perdas anuais entre
R$16.500,00 e R$49.500,00

Muito baixo impacto sobre
a qualidade ou volume

<1%

<0,01
do LOA

Muito baixo: Perdas anuais até
R$ 16.500,00

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Probabilidade de ocorrência:
possibilidade de ocorrência
do evento de risco.

Muito Baixa

Baixa

Moderada

Alta

Muito Alta

Diﬁculdade de reação ao risco,
se ocorrer.

Muito Baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta
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Modelo de planejamento

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

O modelo de planejamento da
Universidade é composto por
três instrumentos: Plano de
Desenvolvimento Institucional
(PDI), Plano de Gestão e
Planejamento Anual do Órgão,
conforme apresentado no
gráfico ao lado.

Plano de
Desenvolvimento
Institucional

Deﬁne as grandes diretrizes para a universidade

2016 - 2026

Decenal

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Deﬁne os objetivos estratégicos e as ações
prioritárias para o Reitorado, alinhados ao PDI

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

Plano de
Gestão

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Gestão

Materialidade e Declaração
de Integridade

Quadrienal

Desdobra operacionalmente o planejamento
estratégico dentro da unidade.

Orçamentário e Financeiro

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

2016 - 2020

Deﬁne as metas e ações que a unidade fará no ano

Plano Anual

2019

Anual
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Objetivos estratégicos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Objetivos contidos no Plano de Gestão 2016 - 2020

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Objetivos
Acadêmicos

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

• Qualiﬁcar ensino, pesquisa e extensão

• Promover o empreendedorismo para o
desenvolvimento, a sustentabilidade e o
despertar de talentos

• Promover a transversalidade do ensino,
pesquisa e extensão
• Ampliar a internacionalização
• Expandir ensino, pesquisa e extensão

Gestão de Acervos

Objetivos
de Inovação
Cientíﬁca e
Tecnológica

• Ampliar e aperfeiçoar as práticas de
governança institucional

Comunicação
Gestão de Pessoas

Objetivos
de Impacto
Social

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

• Incentivar a pesquisa e inovação nas áreas
cientíﬁca, tecnológica e social

• Promover o desenvolvimento e a justiça
social

• Promover o bem-estar da comunidade
universitária

• Desenvolver a gestão de pessoas
• Desenvolver a gestão da sustentabilidade
• Desenvolver a gestão de comunicação

• Valorizar a cultura e o pensamento plural
• Promover todas as formas de inclusão

• Desenvolver a gestão organizacional

Objetivos
Organizacionais

• Desenvolver a gestão da infraestrutura e
serviços
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Macroprocessos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

A entrega para a sociedade (formação cultural, científica e profissional de
nossos alunos; produção de conhecimento, cultura e artes; e contribuição
ao desenvolvimento sustentável nos campos político-institucional, social,
econômico e ambiental) é resultado dos macroprocessos finalísticos:
graduação, pós-graduação, pesquisa & inovação e extensão. Sua realização
nos permite cumprir nossa missão.

Para esses macroprocessos finalísticos funcionarem, precisamos de uma
série de macroprocessos de apoio que dão suporte às atividades da UFRGS,
tais como gestão orçamentária e financeira, gestão de pessoas, assistência
estudantil, entre outros. Além desses, temos o macroprocesso de gestão
que avalia, orienta e define as diretrizes para os demais.
A figura abaixo apresenta os macroprocessos da UFRGS, classificados entre
finalísticos, de apoio e de gestão.

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Gestão

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Graduação

Tecnologia da Informação

PósGraduação

Pesquisa e
Inovação

Gestão de TIC

Gestão de
pessoas

Comunicação

Gestão da
infraestrutura

Assistência
estudantil

Gestão de
acervos

Extensão

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Gestão
orçamentária
e ﬁnanceira
Suprimentos

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

RESULTADOS DA GESTÃO

Este capítulo apresenta as realizações do ano de 2019, com
destaque para o Salão UFRGS, resultados estratégicos e de
cada macroprocesso, bem como os desafios futuros.
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Salão UFRGS

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Salão UFRGS é um grande encontro anual no qual a Universidade tem a
oportunidade de mostrar sua produção para a comunidade. Ele integra seis
eventos: Salão de Ensino, Salão de Iniciação Científica, Salão de Extensão,
Feira de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Salão EDUFRGS e Salão
UFRGS Jovem.

O tema do Salão 2019, Universidade: presente!, refletiu o objetivo de
deixar mais evidente as várias maneiras pelas quais a UFRGS se insere na
sociedade e colabora para o progresso econômico e social do Brasil.
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Salão de Ensino

Resultados da gestão
Salão UFRGS
TUAUFRGS

É um espaço de diálogo, divulgação e discussão dos processos educacionais a
partir das produções acadêmico-científicas, bem como da experiência de práticas
educadoras envolvendo ações de discentes, de técnicos administrativos e de
docentes da UFRGS, que resultem na qualificação da formação na Universidade.

Observatório de ensino

Em sua décima-quinta edição foram apresentados 446 trabalhos.

Resultados Estratégicos

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O XV Salão de Ensino contemplou

41
experiências com Recursos e Materiais
Digitais Educacionais

22
experiências de Avaliação Institucional

338
experiências de Ensino na Graduação

28
experiências de Ensino na Pós-Graduação

17
experiências educadoras em Ações
Afirmativas e Relações Étnico-Raciais
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Salão de Iniciação Científica (SIC)

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Oportunidade para a divulgação, a promoção e o
acompanhamento dos trabalhos de Iniciação Científica
realizados por alunos de graduação da UFRGS e de
outras Instituições de Ensino Superior, o SIC vem, desde
o final da década de 1980, apoiando o desenvolvimento
acadêmico, pessoal e profissional de milhares de jovens.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

A edição XXXI teve

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

2.281

trabalhos apresentados

302

sessões

3.134

participantes como
ouvintes ou visitantes
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Salão de Extensão

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

O evento visa à mostra, divulgação e integração das atividades de extensão
desenvolvidas pela UFRGS, possibilitando momentos de reflexão e discussão
sobre o fazer extensionista em um ambiente de troca e debate entre a
comunidade acadêmica e parceiros da sociedade.

A fim celebrar sua vigésima edição, o Salão de Extensão lançou um selo
comemorativo e um livro com a história do evento. Também organizou uma
exposição e promoveu um curso sobre educação popular. O ponto alto dos
festejos foi a cerimônia de comemoração.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Exposição comemorativa do aniversário

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Capa da publicação comemorativa ao aniversário
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Salão de Extensão

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

Na edição de 2019,
o evento teve

3.609
participantes

509

trabalhos inscritos

441
trabalhos em 37 sessões de Tertúlias
(com a participação de 10 IES/RS)

48
oficinas

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

15
trabalhos na Mostra

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

5
atividades no Solarium

O curso “Educação Popular, história e chaves éticas, políticas e pedagógicas: pensando
sobre o Brasil e a América Latina de hoje”, ministrado pelo educador popular e
sociólogo Oscar Jara, foi uma das atividades do Salão.
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Feira de Inovação Tecnológica (FINOVA)

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

A Feira tem como objetivo acompanhar, promover e
divulgar as produções técnico-científicas e artísticoculturais de estudantes de graduação da UFRGS que
atuam em pesquisas voltadas à inovação e/ou ao
desenvolvimento tecnológico.

A IX FINOVA contabilizou
115 trabalhos

12

02

Ciências Agrárias

Ciências Humanas

08

34

Ciências Biológicas

Engenharias

24

06

Ciências da Saúde

29
Ciências Exatas e
da Terra

Ciências Sociais
Aplicadas
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Salão EDUFRGS

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

O evento proporciona a divulgação de experiências e
estudos aplicados ao trabalho, bem como de pesquisas
acadêmicas que contribuam direta ou indiretamente com o
desenvolvimento do servidor, com a qualidade das atividades
de trabalho e com a melhoria do desempenho institucional.

A XI edição do evento
contou com

426

servidores participantes

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

40

relatos de experiência

26

relatos de pesquisa

22

inovações pedagógicas
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Salão UFRGS Jovem

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Promove a interlocução entre os alunos da Educação
Básica e da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e a comunidade em geral, a partir da exposição
das pesquisas já em desenvolvimento no ambiente
educacional.

Em sua XIV edição, o Salão
UFRGS Jovem registrou

389
trabalhos apresentados

2.334

alunos da Educação Básica envolvidos
na apresentação dos trabalhos

77
escolas participantes
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Resultados Estratégicos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Plano de Gestão 2016-2020 - detalhamento dos quadros

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

OBJETIVOS

AÇÕES

Acadêmicos

Congelada

Atrasada

Atrasada
recente

Em dia

1.1 - Qualiﬁcar ensino,
pesquisa e extensão

0

0

2

1.2 - Promover a
transversalidade de
ensino, pesquisa e
extensão

0

2

1.3 - Ampliar a
internacionalização

1

1.4 - Expandir ensino
pesquisa e extensão

Total

METAS
Finalizada

Sem meta
no ano

Não
Atingida

Atingida

5

1

2

1

5

0

4

1

1

2

4

1

1

4

0

2

1

4

0

0

1

4

1

0

1

5

1

3

4

17

3

5

5

18

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Resultados Estratégicos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Plano de Gestão 2016-2020 - detalhamento dos quadros

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

OBJETIVOS

AÇÕES

Inovação cientíﬁca
e tecnológica

Congelada

Atrasada

Atrasada
recente

Em dia

2.1 - Incentivar a pesquisa
e inovação nas áreas
cientíﬁca, tecnológica
e social

1

0

1

2.2 - Promover o empreendedorismo para o
desenvolvimento, a
sustentabilidade e o
despertar de talentos

0

0

1

0

Total

METAS
Finalizada

Sem meta
no ano

Não
Atingida

Atingida

3

3

1

0

7

0

3

0

0

0

3

1

6

3

1

0

10
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Resultados Estratégicos

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Plano de Gestão 2016-2020 - detalhamento dos quadros

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

OBJETIVOS

AÇÕES

Impacto social

Em dia

METAS
Finalizada

Sem meta
no ano

Não
Atingida

Atingida

Congelada

Atrasada

Atrasada
recente

3.1 - Promover o
desenvolvimento
e a justiça social

0

0

0

5

0

1

0

4

3.2 - Valorizar a cultura e
o pensamento plural

0

2

0

2

0

1

1

2

3.3 - Promover todas as
formas de inclusão

0

1

3

1

1

1

1

4

3.4 - Promover o bemestar da comunidade
universitária

0

1

1

3

1

1

0

5

Total

0

4

4

11

2

4

2

15
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Resultados Estratégicos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Plano de Gestão 2016-2020 - detalhamento dos quadros

OBJETIVOS

AÇÕES

Organizacionais

Congelada

Atrasada

Atrasada
recente

Em dia

4.1 - Ampliar e aperfeiçoar
as práticas de governança institucional

2

2

2

4.2 - Desenvolver a gestão
organizacional

2

3

4.3 - Desenvolver a
gestão de pessoas

1

4.4 - Desenvolver a gestão
da sustentabilidade

Finalizada

Sem meta
no ano

Não
Atingida

Atingida

0

0

4

0

2

1

1

0

2

5

0

0

2

2

0

2

2

1

0

1

1

1

1

2

1

1

4.5 - Desenvolver a gestão
da comunicação

0

3

0

1

0

0

1

3

4.6 - Desenvolver a gestão
da infraestrutura e
serviços

1

3

2

3

2

3

4

4

Total

6

12

8

8

3

13

13

11

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

METAS
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TUAUFRGS

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Inaugurada em 18 de março, a TUAUFRGS é a
central de atendimento ao aluno, criada para
facilitar seu caminho na Universidade.
Concebida a partir dos conceitos de
Transparência, Universalidade e Agilidade,
realiza um atendimento multicanal,
presencial e online.

Alunos do Instituto de
Artes criaram o painel
que decora o espaço
no Campus do Vale.

Internacionalização do ensino

Canais de comunicação

Pesquisa e Inovação

A sede da TUAUFRGS
no Campus do Vale foi
inaugurada em março.

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

www.tua.ufrgs.br

Gestão de Pessoas

facebook.com/

@tuaufrgs

TUAUFRGS

instagram.com/
tua.ufrgs

Tecnologia da Informação
Suprimentos

Canais de atendimento

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

WhatsApp
+55 51
3308-4862

Telefone
+55 51
3308-2000

Catálogo de
Serviços

Presencial nos campi:
Centro, do Vale e Litoral Norte

A Central oferece
atendimento
presencial e online.
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Atendimentos realizados em 2019

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Em seu primeiro ano, a TUAUFRGS fez um total de 8.136 atendimentos
aos alunos através da ferramenta de gerenciamento de chamados e fez
903 atendimentos pelo WhatsApp. Este último é um canal mais
informativo, por isso, quando necessário, os alunos são orientados a
utilizar o Catálogo de Serviços para abrir chamados.
Nos meses de maio e dezembro, ocorreu aumento na quantidade de
chamados, devido à TUAUFRGS ter absorvido novos atendimentos. Em
maio, a Central iniciou a entrega de diplomas novos e dos que estavam
arquivados no setor responsável. Em dezembro, passou a realizar o
atendimento de estágios para esclarecimento de dúvidas e
encaminhamento de documentação ao setor encarregado.

Chamados abertos TUAUFRGS - Geral - 2019
2000

1396

1500

874

1000
500
0

Assistência estudantil

1548

673
396

mar.19 abr.19 mai.19 jun.19

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

439

ago.19 set.19 out.19 nov.19 dez.19

518
473

Gestão de Pessoas

Gestão da Infraestrutura

jul.19

550

600

Comunicação

Suprimentos

694

579

Chamados abertos via Catálogo de Serviços do Aluno - 2019

Gestão de Acervos

Tecnologia da Informação

987

422

Satisfação dos usuários
Índice de satisfação
com o atendimento

Índice de satisfação com
o tempo de atendimento

92,44%

94,91%

400
321

200

0

342

313

293
227

185

mar.19 abr.19

314

mai.19 jun.19

jul.19

ago.19 set.19

out.19 nov.19 dez.19
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Interação com os estudantes

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Catálogo de Serviços do Aluno

Resultados Estratégicos

O catálogo tem sido o canal de atendimento mais utilizado pelos
estudantes. Desde a inauguração, foram contabilizados 159.055 acessos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Serviços mais pesquisados
no catálogo

Acessos

Histórico escolar

19.484

Aproveitamento de estudos

17.452

Créditos complementares

12.372

Expedição de diploma de graduação - Formatura

6.845

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Publicações nas mídias sociais

TUAUFRGS no
Campus do Vale
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Observatório de ensino

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

O Observatório de Inovação Pedagógica com Tecnologia é uma evolução daquilo que
fazemos na UFRGS, assentado em três pilares: equidade, qualidade e contemporaneidade.
A equidade diz respeito à ampliação do acesso, com, inclusive, personalização do ensino, já
permitida por algumas tecnologias. A busca da qualidade nas soluções para melhores aulas,
tanto no que diz respeito ao processo de ensino quanto no que se refere aos conteúdos,
está sempre em foco. A contemporaneidade, por sua vez, trata da inserção efetiva da
educação no universo do estudante e em seu tempo com vistas ao futuro. Nesse sentido, o
projeto atua para que as metodologias desenvolvidas incorporem as tecnologias digitais nas
atividades curriculares.

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Principais metas
Investigar e trazer para a Universidade metodologias inovadoras
com vistas a preparar o corpo acadêmico para os novos tempos,
permeados pela tecnologia
Capacitar professores por meio de atividades de formação,
como oficinas e workshops
Fomentar a socialização de experiências inovadoras
desenvolvidas no âmbito da UFRGS ou de outras instituições
Estimular o intercâmbio de experiências docentes de inovação
pedagógica envolvendo o uso de tecnologia

Eventos realizados
• Palestras sobre Sala de Aula
Invertida na Faculdade de Farmácia
• I Workshop Tecnologias Digitais para
Metodologias Ativas (WTDMA), apresentado
em 13/11, em Brasília, durante o Congresso
Brasileiro de Informática na Educação
• Workshop de Inovação Pedagógica com
Tecnologia, promovido nos dias 27 e 28 de
março no Centro
Cultural da
UFRGS

A edição extra da
Revista Renote
(v. 17, n. 2, 2019)
reúne uma série de
artigos produzidos a
partir das palestras
e conferências
apresentadas no
workshop ofertado
na UFRGS.
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Sala de Aula Invertida

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

Conforme a vice-reitora, Jane Fraga Tutikian, explica no artigo “Práticas
Inovadoras: Difícil Conquista”, publicado na Revista RENOTE, o
Observatório vem concentrando seus esforços na abordagem da Sala de
Aula Invertida. Trata-se de uma metodologia ativa de ensino que inverte
o processo de aprendizagem tradicional, uma vez que a aquisição do
conhecimento não acontece apenas em sala, mas também fora dela, com
auxílio de recursos tecnológicos.

Foram criados dois espaços para aula invertida na Universidade: são as salas 323
e 330 do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação (CINTED)/
Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação (PPGIE), no prédio do
Anexo III do Campus Centro. As salas contam com mobiliário e equipamentos
para apoiar atividades educacionais que envolvam metodologias ativas.

De uma forma simples, o que usualmente é feito em sala de aula é
executado em casa, e o que costuma ser feito em casa é realizado em
sala de aula. Vídeos, podcasts, ferramentas de comunicação instantânea
e blogs são alguns dos recursos que podem ser utilizados nesse processo.
O professor pode criar videoaulas ou selecionar vídeos e palestras da
Internet para compartilhar com os estudantes.
Na Sala de Aula Invertida, o aluno se responsabiliza por seu próprio
aprendizado, pois aprende os conceitos de forma autônoma e ganha
mais tempo para fazer exercícios. Assim, presencialmente, os professores
atendem os alunos de forma individual e em grupo, transformando a aula
em uma dinâmica de grupo, inclusive com a mudança do layout tradicional
do espaço físico, evitando as cadeiras enfileiradas.

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Sala de aula
(330) do Centro

Interdisciplinar de
Novas Tecnologias
na Educação
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Graduação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

O vestibular e o SiSU são as principais formas de ingresso na Universidade,
oferecendo 5.671 vagas.

O Ensino de Graduação da UFRGS tem por finalidade a formação cultural,
científica e profissional dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável da sociedade.

Também dispomos de outros tipos específicos de seleção,como o
extravestibular, estudantes indígenas, refugiados, processo seletivo unificado
e os dos respectivos cursos na modalidade a distância.

Em 2019 oferecemos mais de 100 cursos sobre todas as áreas do
conhecimento.

Modalidade
de
Ensino
Modalidade de Ensino

Grau
Acadêmico
Grau Acadêmico

Vagas
Vagas

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

A distância 4,9%

Extensão e Cultura

24,3%

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

A Distância

29,2%
Bacharelado

Licenciatura
Presencial

Licenciatura

SISU

SISU

Vestibular

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Presencial

Bacharelado
95,1%

75,7%

Vestibular

70,8%
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Ações Afirmativas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Programa de Ações Afirmativas, aprovado pela Decisão do CONSUN nº 134/2007,
iniciou a implementação do ingresso por reserva de vagas de estudantes de escolas públicas e de autodeclarados negros de escolas públicas, produzindo uma nova
conjuntura acadêmica na UFRGS. Em 2017, o programa foi revisado para garantir a
modalidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs). Atualmente,
vestibular e SiSU têm 50% das vagas oferecidas reservadas para a Política de Ações
Afirmativas da seguinte forma:

L1 - egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta
mensal ≤1,5 salário mínimo nacional per capita;

L2 - egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar
bruta mensal ≤1,5 salário mínimo nacional per capita, autodeclarado
preto, pardo ou indígena;

L3 - egresso do sistema público de ensino médio;
L4 - egresso do sistema público de ensino médio autodeclarado preto,
pardo ou indígena;

L9 - egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta
mensal ≤1,5 salário mínimo nacional per capita que seja pessoa com
deficiência;

L10 - egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar
bruta mensal ≤1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado
preto, pardo ou indígena e que seja pessoa com deficiência;

L13 - egresso do sistema público de ensino médio que seja pessoa com
deficiência;

L14 - egresso do sistema público de ensino médio autodeclarado preto,
pardo ou indígena e que seja pessoa com deficiência.

50%

Cada
indicador
equivale a

6,25%
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Perfil do estudante

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Em 2019, tivemos 31.456 estudantes de graduação matriculados, sendo que
esse contingente tem como principais características a distribuição equitativa
entre homens e mulheres, a nacionalidade brasileira e a faixa etária entre 19
e 29 anos.

Ainda nesse ano, tivemos o ingresso de 5.765 alunos e a diplomação de
3.772 estudantes.

Ingressantes

Observatório de ensino
Graduação

Sexo

Nacionalidade

Pós-Graduação

5,7%

Estrangeira 0,4%

Internacionalização do ensino

2% 0,4%

10,4%

Vestibular

Pesquisa e Inovação

SiSU

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Masculino
50%

Feminino
50%

Comunicação

Transferências

Ingresso de Diplom

22,5%

Brasileira
99,6%

Programas Especia

Gestão de Pessoas

58,9%

Tecnologia da Informação

Faixa etária

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

18 anos ou menos

10,4%

Vestibular
SiSU
Transferências

74,1%

30 a 39 anos
50 a 59 anos

2% 0,4%

5,6%

19 a 29 anos
40 a 49 anos

5,7%

13,5%

Ingresso de Diplomado

22,5%

Programas Especiais (Biologia e EaD)

4,2%
2,0%

60 anos ou mais 0,6%

58,9%

Aluno Convênio, indígena e refugiado

Aluno Convênio, ind

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > RESULTADOS DA GESTÃO

Apresentação
Governança

71

Graduação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

Durante sua graduação, os
alunos têm a oportunidade de
realizar outras atividades que
complementam sua formação
profissional, desenvolvem suas
competências e estimulam a
cidadania. O quadro ao lado
apresenta o número de discentes
envolvidos nessas ações em 2019.

Atividades complementares
à formação profissional

Mobilidade IN

Mobilidade OUT

150 alunos

172 alunos

Iniciação Científica

Extensionistas

3.625 alunos

8.782 alunos

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Como mencionado anteriormente neste documento,
pelo oitavo ano consecutivo, a UFRGS foi
considerada a melhor universidade federal do país
pelo Índice Geral de Cursos (IGC), avaliação realizada
pelo Ministério da Educação (MEC) que mede a
qualidade das instituições da educação superior. Na
listagem geral, a UFRGS permaneceu na segunda
melhor posição, como na avaliação anterior.

Pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC) – o indicador que
avalia a qualidade dos cursos de graduação e que é um dos
componentes para o cálculo do IGC – dos 11 cursos avaliados,
a UFRGS obteve os seguintes destaques:

Psicologia
3° lugar
2° lugar
entre todas as
universidades

entre as federais

Design Visual

Design de Produto

1° lugar

4° lugar

entre todas as
universidades

entre todas as
universidades

Jornalismo, Serviço Social
e Relações Internacionais

2° lugar

1° lugar

entre todas as
universidades

entre as federais
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Conceito dos cursos da UFRGS no ENADE

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Quase 90% dos cursos da UFRGS têm conceito 4 e 5 no Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O Exame avalia
o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação
aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos
cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao
aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização
dos estudantes acerca da realidade brasileira e mundial.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

No Rio Grande do Sul, os alunos da UFRGS correspondem a praticamente
28% dos estudantes matriculados e diplomados em Instituições Federais
de Ensino Superior.

ENADE
ENADE
70

60,6%

60
50
40

28,8%

30
20
10
0

9,1%
1,5%
2

3

4

5

UFRGS em relação à:

Matriculados

Concluintes

Instituições Federais de
Ensino Superior do RS

27,9%

28,0%

Instituições Públicas de
Ensino Superior do RS

26,9%

27,1%

Instituições de Ensino
Superior do RS

5,8%

5,0%
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Outros resultados

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

• Disponibilização de um espaço permanente, no Campus Central, para
Atendimento ao Ingresso na Graduação, no qual os candidatos podem
sanar dúvidas a respeito da documentação exigida ou sobre os processos
seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFRGS em geral, além
da divulgação de e-mail e ramal específicos para acesso aos candidatos
que não puderem comparecer presencialmente.

• Migração de parte dos processos administrativos relativos à comunidade
discente para o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), gerando maior
agilidade, segurança e transparência no trâmite das informações, com
a vantagem de permitir que o aluno abra e acompanhe seu processo de
forma virtual, sem precisar se deslocar ao Protocolo da Universidade.
• Ações de capacitação visando ao fortalecimento do ensino em geral e das
atualizações e inovações curriculares, tais como os encontros “Avaliação
da Aprendizagem na Graduação: Recuperação e Revisão de Conceito”,
“1º Workshop de Inovação Pedagógica com Tecnologia”, “Inovações
Curriculares na Educação Superior” e “Pesquisa, Educação e Divulgação das
Ciências para as Relações Étnico-Raciais e de Gênero”.

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Grupo de Trabalho da Curricularização da Extensão promoveu
diversos seminários e mais de 30 reuniões em todas as unidades
acadêmicas da UFRGS, buscando informar e coletar sugestões
para a proposta de regramento que disciplinará a implementação
da curricularização da extensão nos cursos de graduação da
Universidade. O relatório final do grupo, com a proposta, foi
submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRGS
em dezembro de 2019.
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Docência Colaborativa

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Docência Colaborativa: Observação, Reflexão e Partilha Pedagógica, inspirado nas
iniciativas ‘De par em par’ e ‘Observar e Aprender’ das universidades do Porto e de
Lisboa, respectivamente, foi apresentado em setembro de 2019, com a presença da
vice-reitora da Universidade do Porto, Maria de Lurdes Correia Fernandes. O objetivo
do projeto é oportunizar a qualificação da dimensão pedagógica do trabalho docente
da UFRGS por meio de práticas reflexivas e colaborativas. O modelo de observação
entre pares tem como base um quarteto de docentes, oriundos, preferencialmente,
de diferentes unidades ou áreas de formação, em que todos observam e são
observados. Na primeira edição, participaram 34 professores ligados a 16 unidades
acadêmicas dos 5 campi da UFRGS.

Principais Desafios
e Ações Futuras
Incentivar novos ambientes e novas
práticas de ensino e aprendizagem
Aumentar o número de atividades
interdisciplinares de ensino
Inserir créditos de extensão nos
currículos dos cursos de graduação
Ampliar o oferecimento de
disciplinas em idioma estrangeiro
Implantar o programa
Acompanhamento Discente
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Pós-Graduação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

A UFRGS oferece cursos de Pós-Graduação nas mais diferentes áreas do
conhecimento, nas modalidades: stricto sensu (mestrado acadêmico,
mestrado profissional e doutorado); e lato sensu (especialização).
Em 2019, a Universidade seguiu investindo na expansão dos Programas
de Pós-Graduação stricto sensu com a oferta de três novos cursos de
mestrado acadêmico, sendo um deles no Campus Litoral Norte: Estatística,
Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento e Ciência da Informação. Dos
170 cursos de especialização que ocorreram no ano, oito deles foram
ministrados na modalidade a distância.

A qualidade dos cursos da UFRGS é atestada por meio de avaliações
quadrienais realizadas pela CAPES, nas quais vários dos programas de pósgraduação têm obtido índice de qualidade internacional (conceitos seis e
sete). A média geral dos cursos avaliados é superior a cinco.

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Cursos ofertados em 2019

Gestão de Acervos

25

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

20

Mestrado Acadêmico

Doutorado

82 cursos

72 cursos

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

CONCEITO
CAPES
CONCEITO CAPES

15
10
5

Mestrado Profissional

Especialização

8 cursos

170 cursos

0

25
25

25
20

22

22

16

14

15
16

11

10

14
11

5
0

7

7

6

6

5

5

4

3

4

3

Fonte: CAPES - Plataforma Sucupira.
Os três novos cursos ainda não possuem nota de avaliação.
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Pós-Graduação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Na formação de profissionais no nível de pós-graduação
stricto sensu no Rio Grande do Sul, a Universidade
desempenha um papel de grande importância, uma vez
que responde por mais de 50% dos alunos matriculados
em instituições públicas do estado, com destaque
para o mestrado acadêmico e doutorado, nos quais
aproximadamente 50% e 60% dos matriculados,
respectivamente, são alunos da UFRGS.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Comparativo RS
UFRGS em relação a

Matriculados Diplomados
%
%

Instituições Federais de
Ensino Superior do RS

51,22

47,98

Instituições Públicas de
Ensino Superior do RS

50,97

47,79

Instituições de Ensino
Superior do RS

36,02

32,34

76
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Pós-Graduação

Matriculados 2019

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Matriculados 2019
Os 83 programas de pós-graduação
oferecidos pela UFRGS tiveram
a participação de mais de 16 mil
alunos no ano de 2019, sendo 76%
matriculados em cursos stricto sensu
e 24% em cursos lato sensu.

477

4.754
Alunos ingressantes

16.562

Comunicação

4019

Ingressantes 2019

Gestão de Pessoas

936

1194

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Titulados 2019

Titulados 2019

94

Tecnologia da Informação

Mestrado Proﬁssional

3252

Especialização
Mestrado Proﬁssional

Mestrado Acadêmico

1986

Mestrado Acadêmico

Especialização

Gestão

Materialidade e Declaração
de Integridade

Doutorado

Ingressantes 2019

Gestão de Acervos

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

Especialização

Alunos titulados

Assistência estudantil

Doutorado
1480

Mestrado Proﬁssional
Mestrado Acadêmico

5.848

Extensão e Cultura

Orçamentário e Financeiro

6004

Alunos matriculados

Pesquisa e Inovação

Sustentabilidade Ambiental

6062

1569
91

Doutorado
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Perfil do pós-graduando

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Quando analisados quanto ao sexo, verifica-se um percentual mais
elevado de estudantes do sexo feminino. Quanto à nacionalidade, os
estudantes de pós-graduação são majoritariamente brasileiros, sendo
que os estrangeiros correspondem a pouco mais de 3% do total de
alunos matriculados.

Sexo - Matriculados 2019

Graduação

Nacionalidade - Matriculados 2019

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Sexo - Matriculados 2019

Nacionalidade - Matriculados 2019

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

3,17%

44,29%

Gestão de Acervos
Comunicação

Masculino

Gestão de Pessoas

Feminino

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Estrangeira
Brasileira

55,71%
96,83%
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Pós-Graduação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Residências
Dentro da modalidade lato sensu, em parceria com o Hospital de Clínicas
de Porto Alegre e o Hospital de Clínicas Veterinária da Faculdade de
Veterinária, a UFRGS oferece diversos programas de residências.

Residências em 2019

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Médica

Multiprofissional

559 residentes

122 residentes

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Veterinária

48 residentes

Os alunos da UFRGS contam com diferentes modalidades de bolsas de estudo
para auxiliar na sua formação profissional de alto nível e manter a excelência
dos programas.

BOLSAS PÓS-GRADUAÇÃO

Modalidade

Nº de bolsas

Desenvolvimento Institucional UFRGS

219

Demanda Social CAPES/ Mestrado

494

Demanda Social CAPES/ Doutorado

619

PDSE CAPES (Doutorado-Sanduíche)

118

PROEX (Programas de Excelência)

1839

Além da redução do número de bolsas em relação a 2018, após a titulação dos
alunos, 5% das bolsas da modalidade Demanda Social serão descontinuadas.
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Outros resultados

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

A partir da iniciativa pioneira de lançamento do processo seletivo
simplificado para professor visitante estrangeiro, instituído com os objetivos
de reforçar o processo de internacionalização da Universidade e aprimorar o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos programas de pós-graduação, a
UFRGS selecionou, em 2019, nove profissionais.
Dois professores tiveram o contrato assinado em dezembro de 2019 (foto),
a inglesa Kathryn Dominique Lum e o sueco Tommy Kenneth Mikael Persson.
Até março de 2020, os demais contratos deverão ser assinados.

Em abril de 2019, a Universidade foi convidada pela coordenação acadêmica
nacional do mestrado profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) a
integrar o curso em rede nacional. Além da UFRGS, outras 21 instituições
públicas de ensino fazem parte dessa rede, que oferece gratuitamente o
mestrado para médicos, dentistas e enfermeiros na modalidade a distância
com previsão de nove encontros presenciais.
Em 2016, a UFRGS almejava atingir uma meta de 10 programas de pósgraduação com oferta de vagas em Ações Afirmativas em 2020. Apesar
de a meta ter sido atingida já no ano de 2018, com 11 programas, a
Universidade seguiu apoiando tais ações, a fim de consolidar as iniciativas
e incentivar a adesão de novos programas. O resultado é que, em 2019,
foram disponibilizadas modalidades de ingresso por reserva de vagas em 15
programas de pós-graduação.

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Principais Desafios
e Ações Futuras
Ampliar a oferta de disciplinas em idiomas
estrangeiros
Integrar cursos de pós-graduação em rede
Ampliar a participação em editais externos
Incentivar projetos de pós-graduação voltados
ao reconhecimento da diversidade cultural,
das identidades e redução de desigualdades
socioeconômicas
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Internacionalização do ensino

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

A UFRGS possui acordos bilaterais com 17 países que possibilitam a realização
de mobilidade internacional por alunos de graduação.
Em 2019, 172 alunos de graduação foram enviados para o exterior em
mobilidade acadêmica, consolidando um aumento de 13% em relação ao ano
anterior. Os principais países a receberem nossos estudantes foram Portugal
(66), Espanha (28) e Alemanha (20).

Alunos Graduação Outgoing

Além disso, a UFRGS acolheu 150 estudantes intercambistas vindos das
mais diversas partes do mundo, com destaque para colombianos (40),
argentinos (21) e franceses (18).

Alunos Graduação Incoming

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Número de Alunos

Número de Alunos

Até 5

Até 20

Até 5

Até 20

Até 10

Até 25

Até 10

Até 25

Até 15

Mais de 25

Até 15

Mais de 25
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Programa PRINT-UFRGS

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Os objetivos da Universidade, em termos de qualificação e inserção
internacional da pós-graduação e da pesquisa, foram ampliados e
potencializados a partir do PRINT-UFRGS.
Após ter sido uma das 25 instituições de ensino superior selecionadas
(109 se candidataram) para desenvolver o Programa Institucional de
Internacionalização da CAPES (PrInt-CAPES) em 2018, a UFRGS lançou
formalmente o programa em abril de 2019. A iniciativa tem por objetivos:
fomentar os projetos de internacionalização, estimular redes de pesquisas
internacionais, promover a mobilidade de pesquisadores e transformar as
instituições participantes em um ambiente internacional.

O PRINT-UFRGS envolve 65 programas de pós-graduação da
Universidade e propõe consolidar suas ações de internacionalização
através de oito temas principais de pesquisa, alinhados às prioridades
nacionais de pós-graduação e pesquisa e articulados com os grandes
temas inovadores:

Tema 1: Desenvolvimento sustentável, diversidades, mudanças
climáticas, cooperação internacional, sustentabilidade
ambiental, social e econômica, incluindo aspectos
históricos, políticos, culturais, éticos e legais

Tema 2: Integração entre ciência básica, tecnologia de informação,
engenharia, artes e matemática [STEAM]

Tema 3: Impacto, desenvolvimento, acesso às e inserção das
novas tecnologias, inteligência artificial, tecnologias da
informação e robótica no futuro do trabalho

Tema 4: Ciências da saúde em grande escala, medicina
translacional e seu impacto socioeconômico

Tema 5: Energia do futuro, novos combustíveis não
poluentes e/ou recicláveis

Tema 6: Cidades inteligentes, urbanizações complexas,
indústria 4.0 e economia do compartilhamento

Tema 7: Cadeia de alimentação e agricultura, segurança
alimentar

Tema 8: Formação de recursos humanos de alto nível para
atuação em áreas estratégicas
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Internacionalização do ensino

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Missões 2019 x Países

PDSE/PRINT 2019 x Temas PRINT

Resultados Estratégicos

A partir da publicação de editais, várias ações estão em andamento.
Em 2019, foram realizadas 124 missões de trabalhos, representando
a UFRGS em 137
países.
Missoes
2019 x Países

Também foram disponibilizadas 116 bolsas para Doutorado
Sanduíche no Exterior, envolvendo todos os temas de pesquisa.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

30

Internacionalização do ensino

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Missões/País: 137
Total de Missoes: 124
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Internacionalização do ensino

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Professor Visitante no Exterior 2019 (PVE) x Países

Professor Visitante no Brasil 2019 (PVE) x Países de Origem

Resultados Estratégicos

Ainda foram implementadas as modalidades de bolsas para Professor
Visitante no Exterior e Professor Visitante no Brasil. Ambas têm entre seus
objetivos incentivar a criação de parcerias e promover a formação de redes
de pesquisa internacionais.

Na modalidade de bolsas para recebimento de professores, foram
recepcionados 21 docentes visitantes provenientes de 10 países para
atuarem em 5 dos 8 temas propostos pelo PRINT.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Ao todo, 61 professores da UFRGS foram contemplados com bolsa para a
realização de estudos avançados em 12 países, com atuação em sete dos
Professor
Visitante
no
Exterior
2019
oito temas do PRINT.

(PVE) x Países
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Extensão e Cultura
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Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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3,5

Total de Bolsas: 61
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Outros resultados

Resultados da gestão

Encontro de embaixadores da União Europeia

Exposição fotográfica sobre calçadas de Porto Alegre e Pequim

Pós-Graduação

Em dezembro de 2019, o Centro Cultural da UFRGS sediou o encontro
anual de embaixadores da União Europeia (UE) no Brasil. Os painéis
reuniram integrantes da comunidade acadêmica da Universidade
e diplomatas de 18 países para discutir temas como parcerias
acadêmicas já existentes, novas oportunidades de cooperação e
incentivo à cultura do empreendedorismo.

Internacionalização do ensino

Recepção aos alunos internacionais

Em 1º de outubro de 2019, foi inaugurada, no pátio do Campus Central, a
exposição do projeto Calçadas: Porto Alegre–Beijing, que reuniu fotografias
de estudantes da Faculdade de Arquitetura da UFRGS e da Universidade de
Comunicação da China (CUC). A mostra teve como proposta comemorar um triplo
aniversário: os 70 anos da Revolução Chinesa, os 65 da CUC e os 85 da UFRGS. A
data de inauguração na capital do estado se deu no dia em que se celebra os 70
anos da Revolução Chinesa, enquanto a exposição em Pequim foi aberta em 20 de
setembro, uma data importante para os gaúchos.

Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

No início de cada semestre, ocorre a tradicional cerimônia de
acolhida aos estudantes estrangeiros no Salão de Atos da UFRGS.
Alunos de várias nacionalidades com expectativas e projetos de vida
diferentes buscam, todos os anos, oportunidades de estudo e de
formação profissional na Universidade. O encontro é um momento
de acolhimento e integração, que reúne os recém-chegados, alunos
estrangeiros que já estão há mais tempo em Porto Alegre e brasileiros
inscritos no projeto Amigo Internacional.

Workshop em escrita acadêmica na língua inglesa
Em abril de 2019, foi realizada uma oficina para capacitar pesquisadores – incluindo
mestrandos e doutorandos – e professores de inglês a desenvolverem sua
autonomia em inglês acadêmico com o auxílio de ferramentas computacionais de
última geração. As inscrições ocorreram por meio de formulário eletrônico, e a
iniciativa foi viabilizada em parceria com a Universidade de Surrey (Inglaterra) e a
Universidade Estadual Paulista (UNESP).
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Pesquisa e Inovação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Estar à frente do seu tempo é obrigação de uma
universidade de excelência como a UFRGS, o que se realiza
pelo estímulo à criatividade, à disciplina científica e à mente
aberta e flexível para a compreensão da evolução do saber
e do impacto que ele tem sobre o ser humano.
A Universidade tem desenvolvido continuamente ações para
que as pesquisas e as inovações geradas sejam amplamente
conhecidas e tenham resultados que contribuam para o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
As atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação da UFRGS são realizadas pelos diversos integrantes
da comunidade universitária: docentes, discentes e técnicos
administrativos, conforme o levantamento a seguir.

Pesquisadores 2019

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Docentes

Técn. administrat.

2471

328

Alunos

Pós-Doutores

3625

548

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Fonte: Sistema de Pesquisa
extração em 10/12/2019
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Pesquisa e Inovação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

A pesquisa é o diferencial de uma instituição de ensino superior ao propiciar a
atualização dos professores e, portanto, uma formação altamente qualificada aos
estudantes. Da mesma forma, a produtividade da Universidade contribui para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país.
Apesar do cenário brasileiro de restrições e contingenciamento orçamentário
que afetam a realização das pesquisas, a manutenção e a modernização da
infraestrutura para a atividade científica, a UFRGS trabalha para se manter em

Grupos de pesquisa em 2019

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

Ciências Agrárias
56 grupos

Ciências da Saúde
144 grupos

Ciências Biológicas
104 grupos

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Ciências Humanas
159 grupos

Engenharias
70 grupos

Ciências Exatas e da Terra
112 grupos

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Ciências Sociais Aplic.
148 grupos

Linguística, Letras e Artes
71 grupos

Outras
2 grupos

crescimento e fortalecendo as suas diversas áreas de atuação. A busca contínua
por recursos junto às agências de fomento, a divulgação ampla de editais e a
promoção de um ambiente favorável à pesquisa e à inovação são alguns dos
fatores que permitiram um desempenho positivo, conforme mostram nossos
indicadores.
Número de projetos de
pesquisa em andamento:

Em relação a 2018,
houve aumento de

6.035

11%
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Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Internacionalização do ensino

A UFRGS também faz parte do Programa de Institutos
Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs do
CNPq, que visa à formação de redes de pesquisa, à
consolidação de parcerias institucionais, à abordagem
multidisciplinar em temas estratégicos para o
país, ao investimento a longo prazo e à formação
e capacitação de recursos humanos altamente
qualificados. Ao todo, seis institutos estão localizados
na Universidade:

Pesquisa e Inovação

• INCT da Criosfera;

Extensão e Cultura

• INCT para Excitotoxicidade e Neuroproteção;

Assistência estudantil

• INCT de Genética Médica Populacional;

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

• INCT Translacional em Medicina;
• INCT de Hormônios e Saúde da Mulher;
• INCT para Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Em 12 de dezembro de 2019, um grupo de quatro pesquisadores da UFRGS do INCT da
Criosfera participou da reabertura e manutenção dos equipamentos do módulo Criosfera
1, primeiro laboratório científico brasileiro localizado no interior da Antártica e também o
laboratório latino-americano mais ao sul do planeta.
O Criosfera 1 é uma avançada plataforma de pesquisas do Programa Antártico Brasileiro
(PROANTAR), voltada a investigações das mudanças da atmosfera, do clima e do gelo da
Terra. Autossustentável, a plataforma usa apenas o sol e o vento para suprir toda a energia
necessária aos equipamentos de pesquisa e a uma estação meteorológica.
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Política de Inovação Tecnológica

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Em janeiro de 2019, o Conselho Universitário instituiu a “Política de Inovação Tecnológica” da
UFRGS. Em consonância com as legislações vigentes, entre elas a Lei da Inovação e o Marco
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, essa política busca incentivar a inovação em todas as
suas formas e a pesquisa científica e tecnológica em interação com a sociedade.

Observatório de ensino
Graduação

O ano foi marcado por novas atividades nessas
áreas, tendo destaque a classe internacional de
empreendedorismo, vinculada ao projeto Latin
American an European Cooperation on Innovation
and Entrepreneurship (LISTO), e as Bolsas de
Iniciação Empreendedora, por meio das quais
60 alunos de graduação estão desenvolvendo 22
propostas de negócios.

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Mais de 110 ações voltadas para a inovação e o
empreendedorismo foram promovidas em 2019,
envolvendo um público de aproximadamente 10
mil pessoas da comunidade interna e externa.

Sede da SEDETEC
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Portal da Inovação e Maratona do Empreendedorismo

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

As ações regulares de formação em pesquisa e
inovação foram fortalecidas, como a vigésima
edição da Maratona de Empreendedorismo,
que oportunizou a criação de seis startups
e o desenvolvimento de 12 propostas de
empreendimentos que envolvem, na sua maioria,
a transformação de tecnologias em modelos de
negócios. Conheça os destaques da edição.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Acesse o vídeo sobre o evento produzido
pela equipe da UFRGS TV e visite o Portal da
Inovação para saber mais sobre as iniciativas da
Universidade nessa área.
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Campus Litoral Norte recebe incubadora

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Em março de 2019, a Rede de Incubadoras Tecnológicas
da UFRGS (REINTEC) inaugurou no Campus Litoral Norte a
Incubadora Multissetorial - Germina, com a proposta de apoiar o
empreendedorismo responsável e sustentável na região. Saiba
mais sobre a proposta da Germina, acessando o vídeo produzido
pela equipe da UFRGS TV.

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Resultados da REINTEC

Pesquisa e Inovação

Incubadoras

4

Empreendimentos pré-incubados e incubados

39

Empreendimentos graduados

4

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Qtde
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Parque Zenit amplia rede de laboratórios

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Em 2019, o Parque Zenit ampliou a Rede de Laboratórios de Negócios,
ao inaugurar dois novos “Zspaces” do parque tecnológico, sendo
um no Campus do Vale (Instituto de Informática) e outro no Campus
Centro (Escola de Engenharia). O Zspace é um espaço colaborativo e
multifuncional que busca facilitar e incentivar projetos de inovação na
Universidade.
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Produção Científica e Propriedade Intelectual

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

A UFRGS incentiva continuamente a inovação e a pesquisa científica e tecnológica,
atendendo às demandas de proteção, valoração e transferência de tecnologia.

TUAUFRGS

Propriedades Intelectuais Depositadas

Observatório de ensino
Graduação

Item

2017

2018

2019

Total

Pós-Graduação

Patente

44

47

45

136

Internacionalização do ensino

Desenho Industrial

14

12

15

41

Pesquisa e Inovação

Software

18

13

11

42

Extensão e Cultura

Marca

16

7

1

24

Assistência estudantil

Cultivares

0

0

1

1

A Universidade destaca-se, mais uma vez, como
um dos maiores centros da produção científica
no Brasil. Além do crescente número de artigos
publicados, totalizando 15.806 no período de
2013 a 2017*, a UFRGS aparece em levantamento
realizado pela Clarivate Analytics como a quinta
maior produtora de pesquisa científica do Brasil,
a primeira fora do eixo Rio-São Paulo e a segunda
maior universidade federal.

Gestão de Acervos
Comunicação

Propriedades Intelectuais Concedidas

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

Item

2017

2018

2019

Total

Suprimentos

Patente

12

28

27

67

Gestão da Infraestrutura

Desenho Industrial

6

21

23

50

Sustentabilidade Ambiental

Software

29

29

11

69

Orçamentário e Financeiro

Marca

4

14

11

29

Gestão

Cultivares

0

0

0

0

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

* Fonte: base de dados Web of Science Core Collection,
usando a metodologia Journal Citation Reports , em
09/12/2019.
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Pesquisa e Inovação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Em 2019, o portfólio de startups
da UFRGS cresceu, totalizando

73 empreendimentos

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

As tecnologias desenvolvidas
nos últimos anos na UFRGS
podem ser vistas neste link

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

As competências da UFRGS, onde
há vários grupos de pesquisa
atuando, podem ser vistas aqui

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Visite UFRGS Ciência - o portal de
divulgação científica da UFRGS
Através de seus grupos de
pesquisa, desenvolvimento e
inovação, a UFRGS mantém
inúmeros projetos em
colaboração com empresas
públicas e privadas, nacionais e
internacionais
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Outros resultados em Pesquisa e Inovação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Em março, através da participação ativa da UFRGS no
projeto LISTO, iniciou a oferta anual da classe internacional
de empreendedorismo, conforme foi mencionado
anteriormente. A próxima edição será em maio de 2020.

Em agosto, foi promovida a Winter School de Empreendedorismo no
Centro Cultural da UFRGS. A atividade tem o objetivo de transformar
pesquisas acadêmicas em modelos de negócio e desenvolver o
olhar empreendedor e inspirador dos pesquisadores da UFRGS para
aproximar a pesquisa da Universidade e do mercado.

A primeira edição do AproximaTec foi realizada em julho
e buscou constituir equipes de empreendedores para a
criação de negócios com base nas tecnologias desenvolvidas
na Universidade.

A UFRGS realizou em novembro o AIMDay, evento de
aproximação entre indústria e pesquisadores focado na área
de defesa e segurança.

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Pacto Alegre

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Pacto Alegre é uma proposta de movimento de
articulação e eficiência para a realização de projetos
transformadores com ampla repercussão para
Porto Alegre. O objetivo é criar condições para que
a cidade se transforme em um polo de inovação,
atração de investimentos e empreendedorismo.
Vários representantes da UFRGS participam de
diversos projetos e as reuniões iniciais tiveram início
no mês de julho. Alguns dos projetos são: “Mexe
com POA: do centro à periferia”, “Saúde Digital”
e “Formação de Agentes de Inovação - MBA em
Ecossistemas de Inovação”.
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Inovação e empreendedorismo além dos campi

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

A UFRGS e a Prefeitura de Farroupilha assinaram o Protocolo de Intenções
para a implementação física e operacionalização do Escritório de Inovação
do Parque Tecnológico Zenit-UFRGS no município. Seguindo as melhores
práticas desenvolvidas na academia e validadas pelo mercado, o Escritório
buscará meios para proporcionar oportunidades de qualificação à população
local, com foco na adoção, pelos cidadãos, de uma postura empreendedora
frente aos desafios de suas atividades profissionais. Dessa forma, a iniciativa
pretende habilitá-los à criação de novos negócios com potencial inovador
para fomentar o desenvolvimento do município.

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Em 2019, a UFRGS foi contemplada pelo Ministério da Educação com
recursos financeiros para a realização de investimentos em atividades de
inovação e empreendedorismo. A instituição foi selecionada por ser uma das
universidades brasileiras que se destacam nesse campo, conforme o ranking
de Universidades Empreendedoras de 2019. Em 2020, os recursos recebidos
serão aplicados no projeto UFRGS Empreendedora, que tem como propósito
fomentar a cultura empreendedora na Universidade.

Lucas Kehl, o único brasileiro selecionado para participar do Innovation
Program - Young Sustainable Impact, organizado pela instituição
norueguesa homônima Young Sustainable Impact (YSI), é aluno do oitavo
semestre do curso de Engenharia Ambiental no Instituto de Pesquisas
Hidráulicas (IPH) da UFRGS. Junto de seus parceiros de equipe − um
estudante do Paquistão e outro do Egito −, com quem trabalhava por meio
de uma plataforma online, apresentou uma startup voltada à colaboração
em massa para resolver problemas relacionados à água.
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Pesquisas em destaque

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O portal UFRGS Ciência é um
importante veículo de
divulgação científica, voltado
às pesquisas desenvolvidas
na Universidade. Seus
objetivos são aproximar a
comunidade de atividades
científicas e apresentar o
conhecimento produzido por
alunos, técnicos
administrativos e
professores da UFRGS.
Durante o ano de 2019,
muitas pesquisas foram
destacadas no canal de
forma a permitir a
visualização de um
panorama de diferentes
aspectos da área. A seguir,
alguns destaques:

Cientistas identificam proteína relacionada a
processos de neurodegeneração
Pesquisadores deram mais um passo em direção ao
entendimento da causa de doenças, como Alzheimer e
Parkinson, ao identificar uma proteína responsável pelo
início de processos de neurodegeneração após o
organismo sofrer uma inflamação aguda. Essa proteína
está presente normalmente em nosso sistema imune, mas
também pode aparecer em outros tipos de células quando
temos alguma inflamação. Em 2019, um artigo com os
resultados do estudo constou de um número especial da
revista Journal of Biological Chemistry, no qual estão
reunidos os trabalhos mais representativos da pesquisa
recente em bioquímica realizada na América do Sul.
Paralelamente, o grupo vem investigando a enfermidade
de Parkinson em parceria com o Banco de Cérebros da
Universidade de São Paulo (USP), a Santa Casa de
Misericórdia e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Projeto entre Brasil e Reino Unido discute a
mobilidade urbana saudável
Resultado de uma parceria entre a UFRGS, a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade de
Brasília (UnB) e a Oxford Brookes University, do Reino
Unido, o projeto buscou identificar a relação entre as
atividades físicas e a rotina da população de baixa e média
renda nos dois países das instituições envolvidas. A

pesquisa foi dividida em áreas, considerando o
conhecimento dos integrantes das equipes nos campos de
planejamento urbano, estudos de transporte, saúde pública
e psicologia ambiental. Nas cidades brasileiras, foi
constatado que as condições dos serviços de transporte
público levam os moradores de comunidades de baixa renda
a praticarem mobilidade forçada. Além disso, a falta de
segurança, vegetação e infraestrutura nas ruas foi indicada
como obstáculo para a adoção da mobilidade urbana
saudável.
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Pesquisas em destaque

Resultados da gestão
Salão UFRGS

A construção de gênero e a visibilidade da mulher

Resultados Estratégicos

Diversas pesquisas da UFRGS vêm analisando como a desigualdade de
gênero afeta a participação feminina em diferentes áreas profissionais. O
projeto Parent in Science, por exemplo, investiga os impactos da
maternidade na carreira científica, a fim de criar novas políticas de apoio
para dar suporte à participação das mulheres na ciência. Na área da música,
dois estudos se debruçam sobre as disparidades entre homens e mulheres
no acesso ao campo, apontando que a recepção de artistas mulheres varia
nos diferentes estilos musicais: geralmente, elas são menos bem-vistas se
são improvisadoras ou se trabalham em qualquer ramo que envolva o
conhecimento de técnicas e tecnologias, e por vezes são invisibilizadas como
compositoras. Essa desigualdade também ocorre nos esportes, como aponta
uma pesquisa que focou o futebol feminino e as dificuldades encontradas na
modalidade, como a necessidade de outros empregos para poder se
sustentar, premiações menores, além de menor número de campeonatos
para participar e de chances de se manter no alto nível da competição.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Pesquisas da Engenharia trazem mais produtividade e
segurança para a Petrobras
Uma das linhas de pesquisa do Grupo de Intensificação, Modelagem,
Simulação, Controle e Otimização de Processos (GIMSCOP), por meio de
uma parceria com a Petrobras, investe no desenvolvimento de uma série de
soluções digitais que aumentam a produtividade e a segurança nas
refinarias e nas plataformas da empresa estatal. Esses espaços são sistemas
complexos que realizam diversos procedimentos que precisam ser
constantemente monitorados. Os softwares desenvolvidos pelo GIMSCOP
monitoram todos os processos de forma simultânea, algo que seria
impossível para um ser humano, e fornecem uma análise do funcionamento
da planta como um todo, inclusive apontando o problema e sua correção ao
engenheiro responsável.

Pesquisadora desenvolve livros táteis para alunos com
deficiência visual
O estudo desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFRGS, na linha de pesquisa Educação Especial e Processos Inclusivos,
aponta que, no Brasil, os materiais oferecidos para o aprendizado de
crianças com baixa visão ainda são insuficientes. Na maioria das vezes, os
livros contêm apenas escritas ampliadas sem cores nem estímulos sensoriais
– o que não contempla os instintos infantis. Uma das constatações da
pesquisa foi que o interesse das crianças é despertado antes pelas texturas
dos desenhos do que pela escrita em braile. Destaca-se o fato de que os
livros táteis são acessíveis para quem enxerga regularmente e a
aprendizagem se dá também no processo de interação entre as crianças,
quando se possibilita o contato entre todas elas.
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Prêmio Capes de Tese

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

A UFRGS foi a segunda universidade – dentre públicas e privadas de todo
o Brasil – que mais teve pesquisas de doutorado vencedoras do Prêmio
Capes de Tese 2019, com quatro teses entre as premiadas. Além dos
prêmios principais, a UFRGS recebeu sete menções honrosas.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Teses vencedoras
• “Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis a
partir de amido contendo subprodutos provenientes
do processamento de alimentos”, de Cláudia Leites
Luchese, da Engenharia Química;
• “Coparenting across the transition to parenthood:
qualitative evidence from South-Brazilian families”,
de Beatriz Schmidt, da Psicologia;
• “Parentescos, solidariedade e práticas culturais:
estratégias de manutenção de um campesinato negro
no Litoral Negro do Rio Grande do Sul”, de Cláudia
Daiane Garcia Molet, da História;
• “Clonagem dos genes dead end e vasa na espécie
Colossoma macropomum”, de Ana Carina Nogueira
Vasconcelos, da Zootecnia.

O professor Jorge Otavio Trierweiler, da Engenharia Química, foi um dos
agraciados no Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia com o projeto
“Avaliação, diagnóstico e manutenção de controladores preditivos na
Indústria 4.0”.
Os professores Luíza Redaelli e Renar Bender, da Faculdade de
Agronomia, e o docente aposentado Ibanor Anghinoni receberam
o prêmio O Futuro da Terra, concedido pela Fapergs e pelo Jornal
do Comércio a pesquisadores que contribuem para aperfeiçoar o
desenvolvimento do agronegócio gaúcho.
A professora Marina Trevisan, do Instituto de Física, foi uma das
ganhadoras do Programa “Para Mulheres na Ciência”, promovido pela
L’Oréal Brasil, em parceria com a UNESCO Brasil e com a Academia
Brasileira de Ciências (ABC), com o projeto “A sobrevivência das galáxias
ao longo da teia cósmica”.
O professor Leandro Godoy, da Faculdade de Agronomia, recebeu
o prêmio Young Investigator Award (Prêmio Jovem Pesquisador),
concedido pela Sociedade Mundial de Criobiologia.
A professora Mônica Zielinsky, do Instituto de Artes, recebeu o Prêmio
Gonzaga Duque pelo conjunto de sua obra no campo dos estudos sobre
Artes Visuais. O prêmio é concedido pela Associação Brasileira de Críticos
de Arte.
Os professores Luiz Carlos Federizzi e Marcelo Teixeira Pacheco, do
Departamento de Plantas de Lavoura e do PPG Fitotecnia, obtiveram
o segundo lugar do Prêmio Péter Murányi 2019 com o projeto
“Desenvolvimento de cultivares de aveia para o subtrópico”.
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UFRGS na Academia Brasileira de Ciências

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Em 2019, três professoras da UFRGS foram eleitas membros titulares na
Academia Brasileira de Ciências. Com elas, a UFRGS conta com 18 de seus
docentes na instituição.

Posse

Docente

Área

2004

Diogo Onofre Gomes de Souza

Observatório de ensino

2005

Jairton Dupont

Ciências Químicas

Graduação

2006

Roberto Giugliani

Ciências da Saúde

Pós-Graduação

2008

Maria Inês Schmidt

Ciências da Saúde

Internacionalização do ensino

2008

Vera Lúcia da Silva Valente Gaiesky

Ciências Biológicas

Pesquisa e Inovação

2011

Jefferson Cardia Simões

Ciências da Terra

Extensão e Cultura

2013

Flávio Pereira Kapczinski

Ciências da Saúde

2014

Carlos Alexandre Netto

Ciências Biológicas

2014

Kepler de Souza Oliveira Filho

Ciências Físicas

2014

Marcia Cristina Bernardes Barbosa

Ciências Físicas

2015

Livio Amaral

Ciências Físicas

2016

Angela Terezinha de Souza Wyse

Ciências Biológicas

2016

Bruce Bartholow Duncan

Ciências da Saúde

2016

Rogerio Margis

Ciências Agrárias

2016

Yan Levin

2019

Marcia Maria Auxiliadora
Naschenveng Pinheiro Margis
Poli Mara Spritzer

Ciências da Saúde

Silvia Stanisçuaski Guterres

Ciências Químicas

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Professores da UFRGS na cerimônia de posse como membros titulares da Academia
Brasileira de Ciências

2019
*

* Eleita em 2019, posse será em 2020.

Ciências Biomédicas

Ciências Físicas
Ciências Agrárias
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Pesquisa e Inovação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Principais Desafios
e Ações Futuras

Apoiar a captação de recursos para pesquisas
nas áreas básicas
Promover e criar redes de colaboração em
pesquisas multidisciplinares e transversais

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Apoiar institucionalmente projetos
multidisciplinares de grande porte em editais
de fomento

Apoiar as atividades de pesquisa dos
Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia
da UFRGS
Fomentar pesquisas e desenvolvimento de
tecnologias digitais inovadoras no âmbito do
ensino, pesquisa e extensão
Promover a criação de redes nacionais de
pesquisa

Promover e apoiar a realização de seminários
de pesquisa com vistas à interação entre a
sociedade e a Universidade

Reduzir o tempo de tramitação da aprovação
das interações acadêmicas

Apoiar a captação de projetos de pesquisa
internacionais

Ampliar a transferência de conhecimentos e
tecnologias geradas na UFRGS

Apoiar atividades de promoção da cultura
do empreendedorismo e da inovação nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão

Implementar o projeto UFRGS
Empreendedora
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Extensão e Cultura

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

A extensão é um processo educativo, cultural e científico que articula,
amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa, propiciando a
interdisciplinaridade e viabilizando a relação transformadora entre a
Universidade e a sociedade.

Ações de extensão por área temática em 2019

Observatório de ensino
Graduação

Extensionistas 2019

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Docentes

Educação
837 ações

Saúde
684 ações

Cultura
283 ações

Meio Ambiente
118 ações

Comunicação
117 ações

Trabalho
59 ações

Técn. administrat.

913

2.428

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Alunos

8.782

Pessoa externa à UFRGS

3.572

Total

15.510

Tecnologia e Produção
246 ações

Direitos Humanos e Justiça
227 ações

Total de ações

Público total
50.245 pessoas

2.571
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Projetos com repercussão em ambientes de vulnerabilidade social

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Em 2019, 21,83% das atividades de extensão
estiveram relacionadas a ambientes de
vulnerabilidade social, sendo que a participação da
comunidade universitária nesses eventos chegou a
7.109 pessoas.
Foram promovidas oito atividades culturais, que
resultaram na arrecadação de 3.000 kg de
alimentos coletados e doados ao Mesa Brasil SESC,
rede nacional de bancos de alimentos contra a
fome e o desperdício.
Uma dessas atividades foi a aula-show com o
cantor e compositor Lenine no Salão de Atos da
Universidade, em comemoração aos 85 anos da
UFRGS.

Comunicação
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Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
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Informações orçamentárias,
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Materialidade e Declaração
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O espetáculo do músico pernambucano Lenine lotou o Salão de Atos da UFRGS.
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Projetos com repercussão em ambientes de vulnerabilidade social

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

O encontro artístico e pedagógico contou com o grupo Afoxé Amigos de
Katendê e a Associação Cultural de Capoeira Angola Rabo de Arraia.

TUAUFRGS

O modo como a população negra
propagou sua inserção na sociedade
gaúcha pelo futebol é o assunto do
livro, lançado no Centro Cultural.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
A UFRGS sediou o evento que
anualmente busca divulgar e
aproximar experiências, iniciativas,
parceiros e instituições que atuam
em prol da cultura acessível.
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A publicação é fruto do
trabalho de pesquisa
sobre a Oficina de
Criatividade oferecida
pelo Hospital Psiquiátrico
São Pedro por 28 anos.

Gestão
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financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Além disso, foram apresentadas 24 tertúlias temáticas sobre ambientes
de vulnerabilidade social durante a 20ª edição do Salão de Extensão,
realizada entre os dias 21 e 25 de outubro de 2019.
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Criado como órgão suplementar da Universidade em 1984, ano do seu
cinquentenário, o Museu da UFRGS foi concebido a partir da proposta inovadora de
pesquisar, difundir e valorizar o patrimônio cultural da sua instituição de forma
multidisciplinar. Inicialmente operava com acervos e coleções universitárias de
órgãos e unidades diversas, característica que mantém hoje, ocupando para suas
exposições e projetos o Salão de Festas e a Sala Fahrion, localizados no prédio da
Reitoria. A partir de 1993, incorporou acervo específico referente à memória e à
história da UFRGS, conectadas com as de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.
Em agosto de 2002, o Museu recebeu sua nova sede, um prédio construído na
década de 1910 que teve diversas ocupações ao longo do tempo. O edifício foi
restaurado e adaptado para funções museológicas, passando a contar com reserva
técnica, espaços expositivos e equipamentos para portadores de deficiência.
Ao longo de sua trajetória, o Museu já elaborou em torno de 170 exposições com
variadas ações educativas, como palestras, cursos, oficinas, rodas de conversa,
teatro, apresentações musicais, contação de histórias, lançamentos de publicações,
entre outras, apresentando ênfase na formação continuada de educadores e de
públicos em geral. Essa missão visa aproximar a UFRGS da comunidade em que está
inserida, valorizando sua relevante participação no desenvolvimento científicocultural do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Hoje espaço atuante da Pró-Reitoria de Extensão (PROREXT), em 2019 o Museu
completou 35 anos de existência, em paralelo aos 85 anos da UFRGS, marcando
assim sua trajetória intensa e instigante, recheada de encontros, dúvidas e debates
em busca da construção coletiva do conhecimento, conectada aos saberes e fazeres
da Universidade.
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Centro Cultural

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Inaugurado em 2018, o Centro Cultural foi bem recebido como espaço cultural
da UFRGS e da cidade em seu primeiro ano completo de atividades. 2019 foi o
ano de consolidação da programação própria e do lançamento dos primeiros
editais de ocupação do local.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
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Extensão e Cultura
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Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O projeto do Centro, adaptado a partir da restauração do prédio do
antigo Instituto de Química pelo Setor de Patrimônio Histórico (SPH) da
Universidade, recebeu menção honrosa no Prêmio Rodrigo Melo Franco
de Andrade 2019, na categoria Iniciativas de excelência no campo do
Patrimônio Cultural Material, no segmento Entidades Governamentais. A
distinção é concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).
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Universidade Aberta para Pessoas Idosas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

O projeto de extensão tem como princípios norteadores estudos realizados sobre
velhice, envelhecimento e longevidade que dão conta de que os idosos são cada vez
mais numerosos e buscam ocupar espaços significativos na sociedade contemporânea.
Em 2019, a Unapi desenvolveu mais de 100 atividades.
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Materialidade e Declaração
de Integridade

“O sabor da vida” foi exibido na Sala Redenção como atividade do
projeto Unapi.
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Planetário Prof. José Baptista Pereira

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
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Em funcionamento desde novembro de 1972, o Planetário Prof. José
Baptista Pereira atende a escolas, grupos e entidades de terça a sexta-feira
em duas sessões diárias previamente agendadas. Em alguns domingos,
promove programação voltada ao público em geral com duas sessões
infantis e uma adulta. Também são realizados eventos e sessões especiais,
com ampla divulgação.
Em 2019, foi adquirido o Planetário Itinerante Digital (foto abaixo), inflável e
com projeção digital, que propicia programações em locais onde a população
não tem acesso aos equipamentos da UFRGS. Sua utilização permitiu a
ampliação do número de atividades, bem como do público atingido.

Ao longo do ano, foram promovidos 31 eventos, que contaram com 20.000
participantes, e 335 sessões para escolares (dominicais e de férias), que
tiveram um público de 21.203 pessoas.
Centenas de pessoas lotaram a Usina do Gasômetro (foto abaixo), na Orla
do Guaíba em Porto Alegre, a fim de acompanhar o eclipse solar ocorrido
em 2 de julho de 2019. Bolsistas e voluntários ligados ao Planetário da
UFRGS disponibilizaram ao público um telescópio adaptado para o evento.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS

Som no Salão

UNIMÚSICA

Resultados Estratégicos

Projeto coordenado pela equipe do Salão de Atos
da UFRGS que, desde 2011, abre espaço para
espetáculos que exploram diferentes linguagens
musicais, contribuindo para fortalecer e qualificar a
cena contemporânea do sul do país. Em 2019, em
sua nona edição, foram realizados quatro shows.

Um dos projetos culturais mais antigos de Porto
Alegre – criado em 1981 pela Pró-Reitoria de
Extensão –, o Unimúsica tornou-se referência
tanto para o público que acompanha a
programação como para os profissionais das
artes, que veem nele um espaço privilegiado para
a difusão da música popular brasileira. Em 2019,
por meio da série temática “Cidade presente: A
cidade que se vê, a cidade que se escuta”, foram
promovidos oito concertos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
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Orçamentário e Financeiro
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O show de Biba Meira e Negra
Jaque abriu a edição de 2019
do Unimúsica e contou com a
participação da Orquestra
Feminina de Bateria e
Percussão As Batucas.
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Destaques da programação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Cinema Universitário – Sala Redenção

Dia da Criança na UFRGS

Resultados Estratégicos

Único cinema com programação diária e totalmente gratuita de Porto
Alegre, o Cinema Universitário Sala Redenção está em atividade desde
1987. Ao longo de 2019, promoveu 55 mostras cinematográficas,
totalizando 520 sessões.

Organizado por meio de parceria entre o Departamento de Difusão Cultural,
a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, as pró-reitorias de
Extensão, de Assuntos Estudantis e de Gestão de Pessoas e a Faculdade de
Educação, o evento consiste em um dia repleto de atrações (33 oficinas,
apresentações e outras atividades) destinadas às crianças. Em 2019, o Dia da
Criança na UFRGS ocorreu no Centro Cultural.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
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Comunicação
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Destaques da programação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Dia da Cultura na UFRGS

Ponto UFRGS

Resultados Estratégicos

Com o objetivo de difundir a arte e a cultura em todas as suas expressões, o
Dia da Cultura reúne diversas atividades pelo Campus Centro durante 12h
dedicadas ao tema. A edição realizada em 7 de dezembro de 2019 teve mais
de 4 mil participantes.

Ampliação da Loja Conceito Ponto UFRGS com participação em eventos,
oferecimento de oficinas e abertura de unidades Pop-Up: lojas temporárias
em outros campi e em eventos, tais como o Salão de Extensão e o Dia da
Criança na UFRGS.

TUAUFRGS
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Pós-Graduação
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

A Ponto UFRGS conta com três linhas de produtos: Feito UFRGS, Mostra
UFRGS e UFRGS Convida. Em 2019, foram desenvolvidas 14 coleções dentro
dessas linhas. Abaixo, loja Pop-Up no Campus do Vale.
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Destaques da programação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

UFRGS Portas Abertas

Conversações Afirmativas

Resultados Estratégicos

O programa integra Universidade e comunidade durante uma manhã de
sábado, na qual todos os campi e unidades acadêmicas são abertos para
mostrar aos futuros alunos o que a UFRGS desenvolve no âmbito do ensino,
da extensão e da pesquisa. O evento é gratuito e aberto a todos os
interessados.

O projeto realizou, ao longo de
2019, quatro rodas de conversa
com o tema Direito à Cidade para
um público de 200 pessoas. O
foco do terceiro encontro,
realizado em 6 de setembro,
foram as festas de rua enquanto
exercício legítimo do direito à
cidade

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Na edição de 2019, foram oferecidas 1.271 atividades, com a participação de
200 escolas, mediante agendamento, e a presença de 12.000 participantes.

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Escola de Extensão
A primeira edição da Escola de Extensão universitária da UFRGS ocorreu de
23 a 27 de julho, com o objetivo de capacitar os participantes nos âmbitos
da teoria e da prática extensionista. Foram cinco dias de intensas atividades
com foco na questão: “o que é extensão universitária e qual o compromisso
da universidade pública?”.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS

Programa Convivências

Resultados Estratégicos

O programa convivências visa ao
desenvolvimento de ações educativas, culturais
e científicas que articulem ensino, extensão e
pesquisa em comunidades rurais ou urbanas,
provocando a troca de saberes. A iniciativa
promove a formação dos estudantes e dos
moradores das comunidades envolvidas,
possibilitando que todos participem da
construção e das transformações tanto da
universidade como da sociedade.

TUAUFRGS
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Na edição de 2019, a convivência ocorreu junto à
comunidade quilombola de São Roque, em
Arroio do Meio/RS, no período de 3 a 10 de
fevereiro, e contou com 49 participantes que
realizaram três atividades para um público de 80
pessoas.
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Destaques da programação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Espaço de diálogos entre culturas e diversidade

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
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A conferência “mulheres e
universidade” convidou
professoras de diferentes áreas do
conhecimento para falar das
conquistas e desafios das mulheres
no ambiente universitário.

Grupo Mulheres na Engenharia
promove recepção para
estudantes (IEEE WIE UFRGS).

No painel “Ciência, mulheres e
empoderamento”, pesquisadores
da UFRGS debateram sobre o papel
da mulher no universo científico.

A exposição “Enigma – Mulheres na
Computação” deu visibilidade à
participação feminina na área das
ciências exatas. Na mesma linha, o
coletivo Program.ada - Mulheres da
Computação, que reúne alunas dos
cursos de Engenharia e Ciência da
Computação da UFRGS, realizou a
palestra “Mulheres na Ciência e
Tecnologia - Uma verdade
Inconveniente”.
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Destaques da programação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

A Aula Magna abriu o semestre
letivo da UFRGS com a
professora Nilma Lino Gomes
debatendo sobre “O papel da
Universidade na superação do
racismo na sociedade”.

Pós-Graduação

O Seminário Internacional
Pensamento e Vivências Negras
no Universo Feminino abriu
canais de reflexão sobre os
condicionamentos raciais, de
classe e de gênero que afetam
o modo de ser, pensar e agir das
mulheres negras brasileiras.
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Materialidade e Declaração
de Integridade

A UFRGS recebeu o segundo
Simpósio Brasileiro sobre
Maternidade e Ciência, evento
que contou com palestras
sobre o projeto Parent in
Science e sobre as políticas de
apoio à maternidade na ciência
em diversos países.
Dentro da programação comemorativa aos 60 anos do
Instituto de Matemática e Estatística, foram realizadas
várias atividades, dentre elas o encontro “Desafios e
conquistas das mulheres na Matemática”. Para saber mais
sobre este instituto que vem ampliando suas atividades
desde sua criação, acesse o vídeo produzido pela equipe
da UFRGS TV.
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Destaques da programação
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A sétima Semana da África na UFRGS
abordou os “Fluxos Transnacionais e
Africanidade” em uma série de
palestras, rodas de conversa,
atividades culturais, apresentação
de trabalhos acadêmicos e relatos
de experiências.

No Dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Discriminação Racial,
ocorreu o seminário “Racismo no
Futebol” com convidados especiais.

O segundo Simpósio Questões para
a História Negra do RS e o oitavo
Curso de Formação para Professores
ocorreram simultaneamente,
colocando em debate pesquisas e
vivências da história e da cultura da
população negra realizadas no
Estado.

O sétimo Encontro Nacional de
Estudantes Indígenas (Enei), maior
evento indígena nacional voltado à
reflexão e à mobilização coletiva no
contexto do ensino superior, foi
sediado na UFRGS e discutiu os
direitos desses povos.

Estudantes, servidores e instâncias
diversas da UFRGS uniram-se para
construir uma agenda de atividades de
reflexão sobre racismo no mês da
Consciência Negra. A foto coletiva das
pessoas negras da Universidade foi um
dos destaques do Novembro Negro.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

A segunda edição do Esquinas –
Ciclo de debates, iniciativa do
Jornal da Universidade e do
ILEA, tratou da demarcação de
terras indígenas.

O encontro Egressos Indígenas
da UFRGS/Saúde valorizou o
relato das experiências de
alunos indígenas.

O Centro de Recondicionamento
de Computadores (CRC Zenit
Belém) realizou a doação de
equipamentos recondicionados
para uma escola de comunidade
indígena.

Em um jogo performáticoteatral de apoio à diversidade,
foi realizado o terceiro Bafão
Performático de Gaymada no
Dia do Orgulho LGBTQI+.

O seminário Vozes Originárias
Dentro e Fora da Universidade
discutiu sobre a presença
indígena no ambiente
universitário.

O seminário nacional “De olho
bem aberto – da cama pras
ruas: Stonewall 50 anos, 28
anos Nuances” refletiu sobre a
importância da revolta de
Stonewall como marco inicial
do movimento LGBTQI+.
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Para colocar a comunidade em contato com informações sobre a Química,
área tão presente no dia a dia da população, foi realizado o evento
“Química na Praça” no Parque Redenção.

O Instituto de Física promoveu os cursos “Física para o Ensino Médio I:
Fenômenos Mecânicos e Térmicos” e “Física para o Ensino Médio II:
Eletromagnetismo e Óptica”.
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Principais Desafios
e Ações Futuras

Inserir créditos de extensão em cursos de graduação, prevista para
atendimento à meta 12.7 do Plano Nacional de Educação
Estimular a realização de atividades de extensão com caráter inter
e multidisciplinar
Incentivar a participação da comunidade universitária em projetos
com repercussão em ambientes de vulnerabilidade social
Promover a participação da comunidade universitária em projetos
com repercussão em ambientes de vulnerabilidade social
Ampliar as ações de Diálogos Interculturais
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Assistência estudantil

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

A Assistência Estudantil tem por missão
promover a equiparação de condições de
permanência entre alunos de baixa renda
e os demais estudantes e a integração da
comunidade estudantil à vida universitária.

Os alunos que ingressam pela política de reserva de
vagas, no recorte de renda inferior, são considerados
aptos a entrar diretamente no Programa de
Benefícios, mediante opção no Portal do Aluno, a
partir da publicação dos editais. Os que ingressam
pelo sistema universal precisam passar por análise
socioeconômica.

Esporte
Alimentação
Transporte

Graduação

Moradia

Pós-Graduação

Em 2019, os estudantes que comprovaram o perfil
de vulnerabilidade socioeconômica tiveram acesso
aos seguintes auxílios:

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Bem-Estar

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

ALUNO

PROGRAMA
NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

Melhoria do
Desempenho
Acadêmico

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

Mitigação
Vulnerabilidade
Social

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Benefícios

Saúde

Cultura
Material de
Ensino
Diálogo

Apoio
Pedagógico

Tipo de Auxílio

Nº de estudantes
beneficiados

Creche

Transporte

4719

Creche

216

Material de Ensino

4407

Saúde

218

Moradia

265

Evento

369

Auxílio Alimentação

766

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > RESULTADOS DA GESTÃO

Apresentação
Governança

122

Assistência estudantil
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TUAUFRGS
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Além do auxílio moradia, a UFRGS dispõe de três casas de estudantes, totalizando cerca de 550 vagas,
cuja ocupação se dá por meio de editais conforme a disponibilidade da estrutura. Cada casa possui
processo seletivo semestral independente, e o período de inscrição inicia após a matrícula, já que a
seleção é aberta somente aos alunos matriculados na UFRGS.

Também foi realizada pesquisa entre os beneficiários
dos diversos auxílios para avaliar o nível de
satisfação. 79% dos alunos relataram que continuam
igualmente ou mais satisfeitos com o programa de
benefícios em 2019 em relação a 2018.

Observatório de ensino
Graduação

Casas de estudantes

Satisfação com o Programa de Benefícios em 2019

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

• Casa do Estudante das Faculdades de Agronomia e Veterinária (CEFAV): criada em 1960,
no Campus do Vale, possui capacidade para abrigar 104 residentes.

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

• Casa do Estudante Universitário (CEU): localizada no Campus Central, na mesma
edificação do Restaurante Universitário (RU), é a maior das casas. Foi fundada em 1971 e
dispõe de 396 vagas.

Materialidade e Declaração
de Integridade

CM

11%

MY

CY

CMY

• Casa do Estudante Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEUFRGS):
fundada em 1956 e oficialmente vinculada à UFRGS em 1977, situa-se no Campus Saúde
e tem 42 vagas.

K

12%

Assist - ru satisfação.pdf 1 10/08/2020 20:26:54

Casa dos Estudantes das Faculdades de Agronomia e Veterinária (CEFAV)
Casa do Estudante Universitário (CEU)

67%

Nº estudantes
alojados

Casas

107
10%

C

M

Y

CM

11%

Permaneço igualmente satisfeito

367

Estou mais satisfeito com o programa
do que estava há um ano

MY

Casa dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEURGS)

42

CY

CMY

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

M

Y

Tecnologia da Informação
Suprimentos

10%

C

Permaneço igualmente insatisfeito

K

Total

12%

516
67%

Estou mais insatisfeito com o programa
do que estava há um ano
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Restaurantes Universitários
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A UFRGS oferece acesso para toda a comunidade interna aos
Restaurantes Universitários (RUs). As refeições são produzidas por
empresas terceirizadas, por meio de contratos minuciosamente
fiscalizados pelo quadro técnico da Universidade, composto por
Nutricionistas e Técnicas em Nutrição. Ao todo são sete restaurantes,
sendo seis em Porto Alegre (um no Campus Centro, um no Campus
Saúde, um no Campus Olímpico e três no Campus do Vale) e um no
Campus Litoral Norte.
Ao longo do ano, foram servidas mais de 1.682.406 refeições,
totalizando uma média mensal de 176.196 refeições.

Extensão e Cultura

RU que os usuários frequentaram em 2019
Assist - ru02.pdf 1 11/07/2020 19:53:18

RU1 (Centro)

29%
21%

RU2 (Saúde)
C

RU3 (Vale)

20%

M

Y

CM

7%

RU4 (Vale-Agronomia)

MY

CY

CMY

5%

RU5 (Olímpico)

K

16%

RU6 (Vale-Informática)
RU7 (CLN)

2%
0

Assistência estudantil
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Suprimentos
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Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Satisfação dos usuários
A pesquisa de satisfação dos RUs, realizada em 2019, mais uma vez
aponta que o principal público são os alunos (93%), em especial os
de graduação (67%). No quadro ao lado, apresentamos as médias
das notas gerais de satisfação, resultantes das percepções dos
usuários a respeito dos seguintes critérios:
• Atendimento dos funcionários
• Infraestrutura
• Qualidade das refeições
As médias das notas gerais de satisfação foram:

RU 1

RU 2

RU 3

RU 4

RU 5

RU6

RU 7

Aluno
Graduação

6,5

7,7

7,5

6,2

8,9

7,6

8,8

Alunos PósGraduação

6,7

7,6

7,4

6,9

9,0

7,3

7,8

Docente

8,3

7,1

7,9

6,5

9,2

7,6

8,4

Técnico
Administrativo

6,3

7,2

6,1

5,6

8,2

6,7

8,7

Geral

6,6

7,7

7,4

5,8

8,9

7,4

8,7
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Ao longo de 2019, a UFRGS promoveu diversas ações esportivas tanto na modalidade participativa quanto na modalidade competitiva. Além de contar com um
envolvimento cada vez maior da comunidade interna, algumas das atividades propostas também tiveram a participação da comunidade externa.
Em maio, foi realizada a sétima edição do UFRGS sobre Rodas, iniciativa que
promove um passeio ciclístico por diversas ruas e avenidas de Porto Alegre
com saída e chegada no Campus Central da Universidade.

O I Encontro Esportivo do Campus Litoral Norte, criado para integrar a
comunidade acadêmica da região, teve a participação de 35 alunos em
partidas de voleibol, futebol, handebol e basquete.
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Práticas esportivas
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A 40ª edição dos Jogos
Universitários Gaúchos (JUGs)
teve marcante participação
da UFRGS, com 212 atletas,
e primeiros colocados
nas categorias basquete
masculino, natação, tênis de
mesa e rugby feminino.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
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Já na 67ª edição dos Jogos
Universitários Brasileiros
(JUBs), 31 atletas da UFRGS
estiveram presentes, sendo que
a dupla de estudantes do curso
de Educação Física Caroline
Curtinaz Goerl e Victória de
Souza Strehl foi campeã no vôlei
de praia feminino.

Além de promover esses eventos ou estar presente neles, a UFRGS
também participou de competições como a Copa dos Campeões
de Esteio, a Copa UNISINOS e a Clínica do Tênis de Mesa.

Judô para
Deficientes
O Projeto de Extensão Bugre Lucena de Judô para
Deficientes, com sede na Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Dança (ESEFID), teve o atleta Anderson
Wassian competindo pelo Brasil nos Jogos ParapanAmericanos 2019, realizados em Lima, no Peru.
O projeto mantém uma parceria de oito anos entre a
Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (ACERGS)
e a ESEFID, visando desenvolver os passos iniciais no
judô para pessoas cegas ou com baixa visão. As aulas
permitem que o aluno pratique o esporte como lazer e
para a competição. Como benefícios, o atleta desenvolve
suas habilidades motoras e melhora a percepção espacial,
o que potencializa a autonomia.
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Outros Resultados
O processo de remodelagem de gestão dos serviços
oferecidos nos Restaurantes Universitários foi concluído
com a inclusão dos RUs 02, 05 e 06, que passaram a
receber refeições através do serviço terceirizado de
produção.
Em 2019, foi lançado o módulo de Assistência Estudantil
no Painel de Dados da UFRGS. O Painel apresenta os
quantitativos dos benefícios, o perfil dos beneficiários e o
volume de refeições no RU.
Participação direta na consolidação dos dados da V
Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos
Graduandos das Instituições de Ensino Superior,
promovido pela ANDIFES. A pesquisa foi respondida por
424.128 alunos de 65 instituições de todo o país, sendo
9.272 deles da UFRGS, e os resultados podem ser vistos no
relatório disponível neste link.

Principais Desafios
e Ações Futuras
Aprimorar as ações de acompanhamento dos
beneficiários na sua trajetória acadêmica,
atuando com alternativas recuperatórias,
contribuindo para uma permanência responsável
e sucesso formativo do beneficiário.
A nova formatação de proposição da Lei
Orçamentária Anual está dificultando o
planejamento anual das atividades da assistência
estudantil. A LOA 2020 garante a disponibilidade
de apenas cerca de 60% dos recursos previstos,
ficando os demais 40% caracterizados como
“recursos sob supervisão”, e sua disponibilidade
ainda sujeita à aprovação da Câmara Federal.
Acompanhar e participar das discussões
institucionais sobre a proposta de política de
assistência estudantil.
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Em julho de 2018, foi instituído o Grupo de Trabalho de Saúde Mental
Discente com o objetivo de construir iniciativas de prevenção à doença
mental na Universidade. Durante o ano de 2019, foram realizadas diversas
ações na área. O desafio para 2020 é institucionalizar e tornar permanente
a promoção à saúde mental dos estudantes na UFRGS.

Criação do site “Saúde Mental”
Iniciativa do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde
(CIPAS) lançada em 29 de janeiro, a página ufrgs.br/saudemental orienta
a comunidade discente sobre os locais de atendimento em saúde mental
dentro da Universidade, bem como na rede de assistência externa. O site
apresenta, também, material sobre prevenção ao suicídio e doenças como
depressão, informações sobre inclusão e diversidade, além de dicas sobre
bem-estar, adaptação ao ambiente universitário, qualidade do sono e
desempenho acadêmico. Os conteúdos foram desenvolvidos por servidores
e colaboradores de diversos setores da UFRGS, incluindo a equipe do CIPAS,
o GT de Saúde Mental Discente e o Departamento de Atenção à Saúde.

Dia da Saúde Mental Discente
Em 12 de junho, ocorreu o evento-piloto “Dia da Saúde Mental Discente”,
no Instituto de Informática, com o intuito de promover reflexões e ações
efetivas sobre saúde mental entre os alunos e servidores da UFRGS. O
encontro contou com uma atividade ministrada pelos extensionistas
do Projeto Pega Leve, voltada para os estudantes, e outra realizada por
integrantes do GT, destinada aos servidores.
O conteúdo abrangeu a temática da saúde mental no ambiente
universitário, dados sobre saúde mental discente, informações básicas sobre
sofrimento mental, reconhecimento de sinais de risco, manejo de sintomas
agudos e fluxos possíveis para encaminhamento.
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Campanha promovida desde 2015 pelo Centro de Valorização
da Vida (CVV), pelo Conselho Federal de Medicina e pela
Associação Brasileira de Psiquiatria, que busca conscientizar
sobre a prevenção do suicídio. O movimento tem como ápice o
dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em
2019, a UFRGS realizou diversos eventos a fim de apresentar
as iniciativas em saúde mental que existem na Universidade e
sensibilizar a comunidade universitária sobre a causa.

Os prédios da Reitoria, do Museu, do Centro Cultural, da Faculdade de
Arquitetura, da Faculdade de Direito e do Planetário foram iluminados
durante todo o mês com luzes de cor amarela. Para aumentar a visibilidade
do assunto e colocar a questão em pauta, foi promovida a campanha
#tamojuntoUFRGS nas redes sociais e nos campi da Universidade. Foram
veiculados cards na internet e cartazes nas unidades com informações sobre
prevenção ao suicídio, divididas em quatro grandes eixos, correspondentes
a atitudes: conversar, buscar ajuda profissional, acompanhar e proteger. O
propósito da ação foi estimular que as pessoas cuidem umas das outras e
fiquem atentas aos sinais de que alguém está em sofrimento. Os materiais
direcionaram o público para o site ufrgs.br/tamojunto, que orienta de forma
concisa sobre indícios de alerta, fatores de proteção e formas de ajudar
pessoas enfrentando dificuldades psicológicas.
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Projeto de extensão vinculado à
Faculdade de Medicina que tem como
metas criar uma rede de identificação e
encaminhamento adequado de estudantes
em risco, dar visibilidade à questão da
saúde mental na Universidade e causar
um impacto cultural positivo na promoção
e prevenção em saúde mental. Em
2019, foram realizados diversos eventos
e treinamentos que repercutiram na
comunidade universitária.

Palestras e rodas de conversa Pega Leve
Para proporcionar a troca de experiências, desconstruir o estigma em
torno da doença mental, construir de forma conjunta soluções e identificar
problemas e potencialidades da promoção à saúde mental de estudantes
universitários, foram promovidas 25 palestras e rodas de conversa ao
longo do ano. As atividades ocorreram em todos os campi da UFRGS, no
contexto de semanas acadêmicas de diversos cursos, na programação do
Setembro Amarelo, na agenda do GT Saúde Mental Discente, no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre e em instituições parceiras, como os campi de
Panambi, Alvorada e Canoas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a
Universidade de Santa Cruz do Sul.

Semana da Saúde Mental
Realizada em setembro, foram 6 dias de atividades sobre o tema.

Treinamento dos Monitores
Em 2019, foram capacitados 42 monitores, que são estudantes
universitários voluntários interessados em se preparar para a identificação
de fatores de risco e sintomas sugestivos de sofrimento psíquico em si
mesmos e em seus colegas e para a indicação de atendimento profissional
especializado quando necessário. Esses treinamentos são o principal objetivo
do Pega Leve e compreendem módulos teórico-práticos com atividades
presenciais e a distância.
Além de desenvolver essas atividades de extensão, o Pega Leve também se
envolveu com iniciativas de pesquisa e comunicação, oferecendo em suas
redes sociais uma ampla gama de conteúdos autorais de psicoeducação.
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A Universidade conta com três tipos de
acervos: o bibliográfico, com uma grande
variedade de categorias de documentos que
dão suporte às atividades de pesquisa, ensino
e extensão; o museológico, abrangendo as
áreas de ciência, tecnologia, história, arte e
cultura; e o arquivístico, que garante a gestão
documental e a preservação da memória
institucional.
Nesta seção, apresentamos as principais
informações de nosso acervo bibliográfico,
destacando as bibliotecas, o LUME, o Lúmina e
o Arquivo Central.
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Bibliotecas
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A UFRGS mantém um Sistema de Bibliotecas constituído por 31 espaços
distribuídos em cinco campi. O Sistema é composto por uma Biblioteca
Central, responsável pela coordenação técnica; uma biblioteca escolar; uma
biblioteca depositária da documentação da Organização das Nações Unidas;
e 28 bibliotecas setoriais com acervos relacionados às diferentes áreas de
conhecimento dos cursos oferecidos nas unidades acadêmicas.
A comunidade tem acesso a um acervo físico e digital que busca contemplar
as publicações mais importantes de todas áreas do conhecimento.

Pesquisa e Inovação

Acervo

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Livros (volumes)

e-books (títulos)

760.009

65.115

Periódicos (títulos)

Outros materiais

15.898

107.794

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Em 2019, não foram feitas aquisições de livros impressos nem de licenças
perpétuas de e-books devido à indisponibilidade de recursos de capital.
Foram mantidas, com recurso de custeio, 16 bases de dados eletrônicos,
perfazendo um total de R$ 1.084.610,97 de investimentos.

A Universidade utiliza amplamente o Portal
de Periódicos da CAPES. No período, foram
disponibilizados mais de 45 mil títulos de
periódicos com texto completo, além de diversas
bases de dados de referência.
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Em relação à organização e divulgação dos acervos das bibliotecas, a UFRGS
possui um catálogo bibliográfico denominado SABi. Esse catálogo foi
modernizado ao longo do ano para possibilitar que, por meio da adoção
de um sistema de descoberta, as informações de suas coleções fossem
recuperadas de forma integrada a outras bases de dados. Esse recurso
reúne em um único índice de busca as informações do SABi, LUME,
Portal CAPES e demais bases assinadas pela UFRGS. Com a ampliação
da cobertura, essa versão do catálogo passou a ser denominada Sabi+.

Os acervos físicos da UFRGS são disponibilizados para consulta ao público
geral nas bibliotecas. O serviço de empréstimo domiciliar de materiais
bibliográficos é oferecido apenas a usuários que possuem vínculo com
a Universidade. A comunidade universitária pode fazer a gestão dos
empréstimos (reservas, renovações e controle de débitos) pela internet.
Os usuários ainda dispõem de um aplicativo para dispositivos móveis
chamado “UFRGS Mobile” que permite, entre outras funções, a renovação
automática dos empréstimos.

Pesquisa e Inovação

Transações de circulação do acervo
físico das bibliotecas (2019)

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Empréstimos
Reservas

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Renovações

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

179.462
Balcão

1.567

Internet

10.825

Balcão

14.671

Internet

697.746

Mobile

6.599.257

Estatísticas de consulta
Total

63.211
7.566.739
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Para divulgar seus produtos e serviços
oferecidos à comunidade universitária e ao
público externo, as bibliotecas promovem
um curso de extensão chamado “Super 8:
pesquisa e uso da informação científica”.
O Super 8 é uma modelagem de
competência em informação adaptada
de uma referência internacional pelo
próprio Sistema de Bibliotecas da UFRGS.
Esse modelo contempla oito passos que
compõem o processo de pesquisa científica
desde a identificação da necessidade de
informação até a publicação do resultado
do estudo. Para 2020, uma das metas é a
ampliação da oferta de turmas do curso com
a utilização de recursos de ensino a distância.

Outra perspectiva para o ano é, em parceria com o Escritório
de Sustentabilidade e o Gabinete da Vice-Reitora, consolidar o
projeto Livraria Solidária, voltado à arrecadação de doações para
as bibliotecas comunitárias da Rede Beabah do Rio Grande do
Sul. A iniciativa foi lançada em dezembro, em caráter temporário,
no prédio da Reitoria, com o slogan “Traga seu livro ao invés de
levar”. Além dessa atividade, pretende-se desenvolver uma série
de ações de extensão articuladas entre as bibliotecas da UFRGS e
as bibliotecas comunitárias para promover a leitura.

Capacitações oferecidas por modalidade (2019)
Super 8 Curso de Extensão
EDUFRGS Curso de
qualificação de servidores

Turmas
Participantes

109
1.097

Turmas

12

Participantes

459
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LUME

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
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Assistência estudantil
Gestão de Acervos
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Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Repositório digital da UFRGS. Por meio
dele, a sociedade tem acesso livre a
teses, dissertações, artigos de periódicos,
livros e capítulos de livros, trabalhos de
conclusão de curso, anais de eventos,
patentes, recursos educacionais,
entrevistas, resenhas, fotos, entre outras
coleções digitais produzidas no âmbito da
Universidade ou de interesse institucional.

Total de documentos por categoria
Total de
documentos

Downloads
realizados

Acervos

24.458

306.305

Eventos UFRGS

68.903

1.054.383

Trabalhos acadêmicos
e técnicos

31.095

6.297.564

Produção científica

59.556

2.898.314

Teses e dissertações

36.712

5.581.861

Recursos educacionais

167

3.964

Total

220.891

16.142.391

Categoria
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LUME
Downloads LUME
A sétima edição do Transparent
Ranking: Institutional Repositories
by Google Scholar, de julho de 2019,
traz o Lume na primeira posição
entre os repositórios de instituições
de ensino e de pesquisa brasileiras e
latino-americanas. O Lume se destaca,
também, como o terceiro colocado no
mundo no conjunto de repositórios
institucionais, e o oitavo entre 3.106
repositórios em âmbito global.

Downloads LUME

O Lume é acessado por usuários dos
mais diversos países, conforme o
mapa.

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Número de Downloads
Até 100

Até 50.000

Até 1.000

Até 1.000.000

Até 10.000

Mais de 1.000.000

Número de Downloads
Até 100

Até 50.000

Até 1.000

Até 1.000.000

Até 10.000

Mais de 1.000.000
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Plataforma de cursos online abertos e de acesso gratuito a qualquer pessoa,
com conteúdo desenvolvido por professores, estudantes e servidores técnico
administrativos da UFRGS.
O usuário escolhe o curso e se inscreve a qualquer momento, podendo seguir
as atividades de acordo com a sua disponibilidade e sem um prazo limite para
a conclusão. As capacitações oferecem certificado de participação vinculado a
procedimentos de avaliação.
Em 2019, a plataforma atingiu mais de 100.000 usuários inscritos, o que
representa o dobro do número registrado no ano anterior.
Atualmente, 55 cursos estão ativos no Lúmina. Abaixo, os 9 mais acessados:

Lúmina Podcasts
A novidade do ano foi a criação do Lúmina Podcasts, espaço que
passou a abrigar os podcasts produzidos pela comunidade da
UFRGS.
O site já conta com quatro iniciativas, com diversos episódios:
“Fronteiras da Ciência”, que entrevista cientistas em um tom
descontraído; “Outra Economia”, sobre formas da economia
estar a serviço das pessoas; “Transverso”, com destaque para
temas relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais; e “O que é tudo isso?”, voltado à
divulgação da pesquisa acadêmica nas áreas de filosofia e
ciências humanas.
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O acervo arquivístico é formado pelos processos administrativos produzidos pela
Universidade, além de documentos históricos e livros de registros.
Atualmente, esse acervo conta com aproximadamente 3 milhões de processos
administrativos físicos, contabilizando 5.000 metros lineares de documentos.

Principais atividades
Guarda e armazenamento dos acervos
Criação de categorias de processos e documentos a serem
inseridos no SEI, bem como identificação de tipologias
de documentos e níveis de acesso a processos
Assessoramento técnico arquivístico às unidades,
setores e órgãos da UFRGS
Higienização, restauração, preservação e
conservação de documentos
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Materialidade e Declaração
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A UFRGS iniciou em 2015 a implantação
do Processo Eletrônico, através do
Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), uma ferramenta de gestão de
documentos e processos eletrônicos
desenvolvida pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região. O Sistema tem
por objetivo promover a eficiência
administrativa e integra o Processo
Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa
conjunta de órgãos e entidades de
diversas esferas da administração
pública, com o intuito de construir uma
infraestrutura pública de processos e
documentos administrativos eletrônicos.
A Universidade já conta com 306 tipos
de processos eletrônicos. Em 2019,
foram gerados 33.156 processos e
244.872 documentos no Sistema.
Saiba mais em www.ufrgs.br/conecte-se

Principais Desafios
e Ações Futuras

Aprovação das Políticas Arquivísticas
Elaboração e aprovação da Política de Preservação Digital com
vistas a colocar em prática um conjunto de ações gerenciais e
técnicas para dar conta das mudanças tecnológicas e garantir o
acesso aos acervos digitais no futuro
Implementação do Laboratório de Digitalização para viabilizar a
disponibilização dos processos físicos em meio digital
Implantação do Barramento de Serviços do PEN, que consiste
em uma infraestrutura para o envio de processos e documentos
digitais entre órgãos
Continuidade da instauração da gestão documental em todos os
âmbitos da Universidade, iniciativa primordial para a adequação à
legislação vigente e ao atendimento das demandas administrativas
Contratação de serviços arquivísticos para solucionar urgências
relativas à gestão e preservação de acervos em situação de risco
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A comunicação da UFRGS busca o fortalecimento da identidade
institucional e a excelência da interação entre a Universidade e as
comunidades interna e externa. Por meio do desenvolvimento de planos e
ações estratégicas, dialoga com diferentes públicos pela produção e
circulação de conteúdo, tanto no jornalismo impresso quanto no digital, da
gestão das redes sociais institucionais, das realizações audiovisuais e
radiofônicas e da elaboração de projetos de comunicação

A UFRGS foi a marca mais lembrada na categoria
“Universidade Pública” do Top of Mind 2019. A
Universidade também foi considerada a marca mais
amada no Love Brands RS, na categoria Universidade
Pública, e obteve a 4ª colocação no ranking geral Top 20.

As ações comunicacionais se concretizam, principalmente, no trabalho de
cinco veículos (a Rádio da Universidade, o Jornal da Universidade, o Portal
da UFRGS, a UFRGS TV e o UFRGS Ciência) que possuem plataformas
próprias e atendem a projetos distintos, tendo em comum a busca de
integração e interlocução cada vez maiores.
O Portal da Universidade contempla as principais notícias sobre a vida
acadêmica e as ações da UFRGS em seus diferentes âmbitos, tendo recebido
9,8 milhões de acessos em 2019. As redes sociais institucionais, além de
serem ferramentas para dar visibilidade a essa produção, são importantes
plataformas para a veiculação de campanhas e conteúdos especiais voltados
principalmente aos alunos. O aniversário da UFRGS, por exemplo, foi
abordado não só por meio de conteúdo jornalístico, mas também de cards
digitais e ações como um quizz sobre os diferentes espaços da Universidade.
Houve um significativo crescimento no número de seguidores nas páginas
da UFRGS em 2019, conforme a tabela a seguir:
Rede social

Número de
seguidores

Crescimento em
relação a 2018

Facebook

145.326

14,7%

Twitter

39.600

56,4%

Ao longo do ano, foi iniciado o monitoramento de duas outras redes sociais
em que a UFRGS está presente: o Instagram, no qual a UFRGS contabilizou
44.216 seguidores, e o LinkedIn, com 131.780 seguidores.
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Comunicação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Jornal da Universidade

UFRGS TV

Resultados Estratégicos

Em circulação desde 1997, é editado e distribuído mensalmente, trazendo
temáticas variadas que extrapolam a divulgação e buscam o aprofundamento
e a reflexão. Enquanto publicação institucional, é um espaço de construção
de imagem da Universidade como instituição voltada para o conhecimento e
para o desenvolvimento cultural e científico. Além da versão impressa, possui
um site (ufrgs.br/jornal) com alguns conteúdos exclusivos e blogs vinculados.
Buscando estender sua presença para diferentes espaços e formatos (além
das 10 edições impressas), o Jornal consolidou, em 2019, projetos como o
Esquinas – Ciclo de Debates, promovido em parceria com o ILEA e o Centro
Cultural, e o Sarau sobre as Leituras Obrigatórias do Vestibular da UFRGS,
realizado na Feira do Livro.

A Unidade Produtora de TV da UFRGS, parte do Centro de Teledifusão
Educativa, dá visibilidade à produção científica, artística, cultural e
tecnológica da Universidade. Com transmissão pela UniTV (canal 15 da NET
- Porto Alegre), seus conteúdos são disponibilizados, também, no site ufrgs.
br/tv, no YouTube e no Lume. O tema da acessibilidade tem sido uma
preocupação constante da emissora, que tem procurado inserir legendas em
boa parte de suas produções disponibilizadas no YouTube e traduções em
Libras. Além disso, a unidade produziu vídeos promocionais especiais e seguiu
seu compromisso de contribuir para a formação de estudantes, sendo um
laboratório de prática para dezenas de bolsistas de diferentes cursos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade
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Comunicação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

UFRGS Ciência

Gráfica da UFRGS

Em 2019, foram publicadas 48 matérias no UFRGS Ciência, portal voltado à
divulgação científica. Essas produções deram visibilidade a estudos
realizados na Universidade em todas as áreas do conhecimento e pautaram,
inclusive, a imprensa externa à UFRGS. Além disso, para ampliar sua
inserção junto à comunidade universitária, foram realizadas apresentações
sobre o projeto nos institutos de Física, Psicologia e Informática.

Parte da estrutura de Comunicação da UFRGS, a Gráfica presta à comunidade
universitária o serviço de impressão de trabalhos acadêmicos e de materiais
gráficos diversos, como fôlderes, cartazes, capas de livros e de revistas, entre
outros. Seu Núcleo de Produção Editorial Gráfica oferece, ainda, apoio à
diagramação e revisão de livros, apostilas, revistas, manuais e periódicos da
UFRGS. Dentre os feitos de 2019, está a inclusão da publicação “70 anos da
Gráfica da UFRGS: entre memórias e artes da impressão” entre os finalistas
na categoria Impressão do 61º Prêmio Jabuti.

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Rádio da Universidade
Pioneira das emissoras universitárias brasileiras, a Rádio da Universidade,
que tem mais de seis décadas de história, mantém-se fiel a sua proposta
original de irradiar cultura, educação e entretenimento da melhor
qualidade, sendo especializada em música de concerto. Localizada em um
dos prédios históricos do Campus Central da UFRGS, tem sua programação
transmitida 24 horas por dia na frequência 1080 AM, pelo site ufrgs.br/radio
e aplicativos de escuta para smartphones. O veículo, assim como a UFRGS
TV, integra o Centro de Teledifusão Educativa, e produz programas
jornalísticos e musicais. Conta, também, com alguns programas realizados
por estudantes. Em 2019, de forma inédita, a emissora desenvolveu uma
assinatura musical para o Salão UFRGS.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS

Comunicação Estratégica

Resultados Estratégicos

Em 2019 a Universidade desenlvoveu alguns projetos especiais de
comunicação que ganharam o reconhecimento de diferentes setores da
comunidade universitária. Dentre essas iniciativas estão a participação no
Relatório de Gestão 2018, campanhas de caráter informativo e promocional
sobre o vestibular, as matrículas, a recepção aos calouros e o trote
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Materialidade e Declaração
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não violento; a criação de material gráfico sobre as Ações Afirmativas na
Universidade; e as campanhas para visibilizar temas de relevância social e
cultural, tais como o Mês da Mulher, o Setembro Amarelo e o Outubro Rosa.
A comunicação visual foi preocupação constante nessas ações.
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As práticas de gestão de pessoas visam conhecer, conectar e valorizar
aqueles que fazem a Universidade. Nessa dinâmica, por meio de um
conjunto de ações, dá-se ênfase ao processo de acolhimento, integração
e desenvolvimento do servidor e das equipes de trabalho, com especial
atenção a sua saúde e ao zelo de sua vida funcional.

O processo
Tais práticas têm por finalidade alocar servidores com perfil e qualificação
apropriada, motivados e comprometidos com os valores e objetivos da
instituição, para executarem os serviços adequadamente.
A gestão de pessoas envolve os procedimentos e registros da vida funcional
dos servidores e pensionistas da Universidade, bem como o ingresso,
o acompanhamento e o desenvolvimento, além da realização de ações
de atenção à saúde e de segurança do trabalho. Também engloba o
atendimento a pessoas com deficiência na comunidade universitária e a
apuração de irregularidades cometidas por servidores e estudantes.
As normas e procedimentos acerca de direitos e deveres dos servidores e
pensionistas estão disponíveis no Manual do Servidor.

Conformidade legal
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul executa suas ações
relativas à força de trabalho em conformidade com a lei 8.112/1990
e outras normas da área de gestão de pessoas:
• Lei nº 11.091/2005 (Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais
de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação);
• Lei nº 12.772/2012 (estruturação do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior);
• Decreto nº 5.824/2006 (concessão do Incentivo à Qualificação e
para a efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos
servidores integrantes do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação);
• Decreto nº 5.825/2006 (Plano de Desenvolvimento dos
Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico
Administrativos em Educação).
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Apontamentos de órgãos de controle e indicadores
de conformidade
Os órgãos de controle – Tribunal de Contas da União (TCU) e ControladoriaGeral da União (CGU) – geraram, em 2019, ações da Universidade na área de
pessoal que consistem no envio de informações, esclarecimentos e adoção
de providências relativas ao saneamento de irregularidades apontadas.
Devido à necessidade de identificar as situações de inconsistências
cadastrais e de pagamentos, essas instituições implantaram Sistemas
de Trilhas para controlar de forma automática e contínua as folhas de
pagamento. Em 2019, foram providenciados esclarecimentos das trilhas
disponibilizadas pelo TCU e pela CGU:

Órgãos de controle

Solicitações

CGU - Sistema de
Trilhas de Auditoria

759 indícios

TCU - Sistema e-Pessoal

648 indícios em monitoramento
e 242 arquivados

TCU/SEFIP outros acórdãos

50 indícios (através de
monitoramento e envio de acórdãos)

TCU - Acórdão nº 5434/2017

Servidores impactados:
847 sobre horas extras e
115 sobre planos econômicos

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria (CGU), Sistema e-Pessoal (TCU) e controles internos.
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Em 2019, foi disponibilizada a funcionalidade referente ao monitoramento
da declaração de cargos. Composto por questionário online sobre
acumulação de cargos, o instrumento contribui para a boa governança
de pessoal e para a elaboração de respostas às auditorias dos órgãos de
controle interno e de controle externo (CGU e TCU). No ano passado,
chegamos a 5.723 questionários respondidos (considerando análises e,
ainda, reanálises quanto a eventuais inconsistências identificadas).

Ações demandadas pelo Ministério da Economia
Em 2019, o Ministério da Economia, na condição de órgão central do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, através da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, demandou ações da
Universidade na área de pessoal. Como exemplo, foi realizada a inserção
de 28.303 portarias no Sistema de Assentamento Funcional Digital – AFD,
correspondente ao serviço de Certificação Digital de documentos para
envio à União – atividade que contribuiu para a resolução e prevenção de
apontamentos dos órgãos de controle. No mesmo período, houve ainda
a atualização do Sistema de Informações Organizacionais do Governo
Federal (SIORG), em conformidade com o Decreto nº 9.739, de 28 de março
de 2019, colaborando para uma maior confiabilidade e organização das
informações. A medida também proporcionou melhor acompanhamento
das políticas e diretrizes definidas pelo governo federal.

Assuntos Disciplinares
Os números de 2019 referentes aos Processos Administrativos Disciplinares
(PAD) e Sindicâncias:
Instaurados

Concluídos

Em andamento

PAD

7

7

-

Sindicância

7

3

4

Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal poderão celebrar, nos
casos de infração disciplinar de menor potencial ofensivo, Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC.
Por meio do TAC, o agente público interessado assume a responsabilidade
pela irregularidade a que deu causa e compromete- se a ajustar sua conduta
e a observar os deveres e proibições previstos na legislação vigente. A
correta utilização do instrumento implica uma solução célere, econômica e
positiva tanto para a Administração quanto para o servidor.

TAC

Instaurados

Concluídos

Em andamento

13

13

-
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

A UFRGS conta com uma força de trabalho de mais de
5 mil servidores. Apresentamos algumas das principais
características desse conjunto.

Observatório de ensino
Graduação

Segmento

Pós-Graduação

Sexo

Nacionalidade

1,0%1,1%

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

46.3%

Gestão de Acervos

52.2%

Comunicação

47.8%

53.7%

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

97,9%

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Técnico administrativo

Masculino

Naturalizado

Sustentabilidade Ambiental

Docente

Feminino

Estrangeira

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Brasileira
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Faixa etária

Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

60 anos ou mais

Observatório de ensino

50 a 59 anos

Graduação

40 a 49 anos

Pós-Graduação

30 a 39 anos

Internacionalização do ensino

19 a 29 anos

835
1708
1291
1462

Escolaridade

246

Pesquisa e Inovação

Doutorado

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

Tempo de exercício na UFRGS

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Menos de 10 anos
10 a 19 anos
20 a 29 anos
30 anos ou mais

2847
876
942
877

51.5%

Mestrado

12.5%

Especialização

12.8%

Graduação

11.8%

Ensino Médio ou Superior

11.5%
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Tempo de exercício na UFRGS

Técnicos administrativos
O corpo técnico-administrativo da Universidade é responsável por
desenvolver as atividades administrativas e técnicas da instituição,
imprescindíveis à execução das funções de ensino, pesquisa e
extensão. Os técnicos estão distribuídos nas Classes A, B, C, D e E,
de acordo com o nível de escolaridade mínimo exigido pelo cargo.

Pós-Graduação

Menos de 10 anos

1308

10 a 19 anos

372

20 a 29 anos

317

30 anos ou mais

569

Sexo

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Faixa etária

Gestão de Acervos
Comunicação

50.6%

49.4%

60 anos ou mais

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

50 a 59 anos

Suprimentos

40 a 49 anos

Gestão da Infraestrutura

30 a 39 anos

Sustentabilidade Ambiental

Feminino

Orçamentário e Financeiro

Masculino

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

19 a 29 anos

281
732
473
868
212
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Escolaridade

Classes

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Ensino Médio ou Superior

5,8%
19,2%
25,9%
24,2%
24,9%

A

2,3%

B

B 4,3%

C

9,7%

50,9%

D
E

32,8%
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Docentes

Escolaridade

O corpo docente da UFRGS é formado por professores que atuam
desde o Ensino Fundamental até a Pós-Graduação. Eles estão
distribuídos em duas carreiras: Magistério Superior e Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A Universidade
mantém esses profissionais qualificados para exercer o ensino, a
pesquisa e a extensão, tendo a maioria dos professores título de
doutorado.

90,9 %

Doutorado
Mestrado

6.7%

Especialização

1,4%

Graduação

1,1%

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Sexo

Gestão de Acervos

Grupo

Comunicação

3,9 %

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

53,5%

46,5%

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

96,1%
Feminino

EBTT

Masculino

Magistério Superior
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Perfil dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Faixa etária

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

60 anos ou mais

Graduação

50 a 59 anos

Pós-Graduação

40 a 49 anos

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

554
976
818

30 a 39 anos
19 a 29 anos

594
34

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Tempo de exercício na UFRGS

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Menos de 10 anos

1539

10 a 19 anos

504

20 a 29 anos
30 anos ou mais

625
308
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Despesa de pessoal

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

Em 2019, a UFRGS alcançou um gasto de 1,5 bilhão com pessoal entre ativos,
inativos e pensionistas.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Vantagens fixas

Ativos

Inativos

Pensionistas

91,49%

88,06%

89,90%

Gratificação natalina

7,02%

7,76%

7,63%

Exercícios anteriores

0,33%

0,18%

0,34%

Decisão judicial

0,42%

4,00%

2,13%

Extensão e Cultura

Vantagens variáveis

0,15%

-

-

Assistência estudantil

Pessoal requisitado

0,01%

-

-

Gestão de Acervos

Contrato temporário

0,58%

-

-

Total

845,4 milhões

564,3 milhões

138,4 milhões

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Comunicação

Evolução dos gastos com pessoal
845.449.374

Ativos

819.759.547
564.339.770

Inativos

Pensionistas

534.522.063
138.464.648

2018

130.282.751

2019

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

A Universidade investe em atualizações cadastrais, automações de
processos e controles sistêmicos dos dados financeiros e funcionais.
Como resultado dessas ações, no decorrer do exercício de 2019 foram
descontados valores a título de reposição ao erário, em decorrência de
pagamentos e recebimentos indevidos ou equívocos administrativos, de
somente 69 servidores e 11 pensionistas. Além desses totais, também
foram descontados de 21 servidores valores de reposição ao erário, verba
de custeio. Destaca-se que o número de pessoas na folha de
pagamento, no mês de dezembro de 2019, totalizou 11.595.

Fundamentos legais para acréscimo nas despesas com pessoal
em 2019:
• Lei nº 11.091/2005 (Progressões por mérito e capacitação – PCCTAE)
• Lei nº 13.325/2016 (Reajuste para a carreira dos docentes do Magistério
Federal)
• Portaria do Ministério da Economia nº 9/2019 (Reajuste de
aposentadorias e pensões concedidas com base no art.15 da Lei nº
10.887/04)
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Gestão de Pessoas

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Estratégias de recrutamento e alocação de pessoas

Resultados Estratégicos

No que se refere à gestão do Quadro de Referência dos Servidores TécnicoAdministrativos da UFRGS, a reposição de cargos vagos encontra-se
gravemente prejudicada por força dos Decretos nº 9.262/2018 e nº
10.185/2019, que vedaram, para concurso e provimento, vários cargos
importantes para a manutenção de atividades administrativas da Universidade,
e do Decreto nº 9.739/2019, que impôs uma série de restrições e condições
para a abertura de novos concursos públicos, impedindo as prerrogativas de
gestão e reposição automática de cargos vagos previstas pelo Decreto nº
7.232/2010. Com isso, abriu-se um único edital de concurso público para cargos
técnico-administrativos, em 2019, por meio do qual foram disponibilizadas 3
vagas para cargos de Nível de Classificação D (Médio) e 2 vagas para cargos de
Nível de Classificação E (Superior). O edital foi publicado antes da vigência do
Decreto nº 9.739/2019. Com isso, no ano passado, vários cargos vagos por
aposentadoria e/ou exoneração não foram repostos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

A admissão de docentes para o quadro permanente se dá por meio de
concursos públicos, de acordo com a Lei nº 12.772/2012. No entanto, os
provimentos para a Carreira do Magistério Superior e para a Carreira do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico também estão sobrestados por falta de previsão
orçamentária.

Concurso Técnicos Administrativos

1 edital | 5 vagas
Concurso Docentes Magistério Superior

8 editais | 86 vagas | 77 áreas do conhecimento
Concurso Docentes Magistério Educação Básica

2 editais | 2 vagas | 2 áreas do conhecimento
A contratação por tempo determinado se dá por processo seletivo: foram
lançados 13 editais para professor substituto, totalizando 69 áreas; 2 editais
inéditos na UFRGS para técnicos especializados em LIBRAS para ocupar 2
vagas. Além desses, foi publicado 1 edital inédito na UFRGS com vistas à
concessão de bolsas UAB que contemplou 2 vagas: 1 para coordenadorgeral e 1 para coordenador adjunto.
Em 2019, foram assinadas 105 novas contratações e 38 prorrogações de
contratos (que iniciaram em 2017 e 2018) de professores substitutos, 2
contratações de técnicos especializados em LIBRAS e 3 contratações de
professores visitantes estrangeiros.
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Gestão de Pessoas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Os servidores têm a possibilidade de movimentação interna (remoções)
ou externa (redistribuições, exercícios provisórios e colaborações), observado o interesse da administração. Em 2019, foram efetivadas 122 mobilidades.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

90 remoções

04 exercícios provisórios

27 redistribuições

01 colaboração

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Além desses, em 2019, houve casos de redistribuição judicial,
contabilizando 05 servidores redistribuídos para a UFRGS nessa
modalidade.

Avaliação de desempenho, progressões e promoção

Gestão de Pessoas

O desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação é
auferido anualmente por meio de processo avaliativo. O procedimento é
composto de autoavaliação, avaliação pela chefia e pela equipe, além de
considerar o grau de cumprimentos de metas, as condições de trabalho e
a avaliação dos usuários da UFRGS. A atuação dos servidores com cargo de
chefia também é analisada.

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

528 progressões por capacitação
1.140 progressões por mérito

Comunicação
Tecnologia da Informação

A progressão por mérito dos técnicos administrativos é vinculada à
avaliação de desempenho. Para progredir, os servidores devem cumprir
interstício de 18 meses e obter nota favorável na avaliação. Além disso, os
técnicos administrativos podem progredir por capacitação, de acordo com
os requisitos previstos na Lei nº 11.091/2005. Ambas as progressões
impactam na remuneração do servidor.

As carreiras de docentes do Magistério Superior estão estruturadas em
cinco classes subsequentes (classes A, B, C, D e E), assim como as de
docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) (classes DI, DII,
DIII, DIV e Titular). Em ambas as carreiras, as progressões se dão por meio
de aprovação em avaliação de desempenho, nos termos da lei nº
12.772/2012 da carreira docente e da Decisão 331/2017 e 328/2015 do
Conselho Universitário da UFRGS. As promoções também ocorrem por meio
de aprovação em avaliação de desempenho e, nas classes finais da carreira,
por critérios adicionais.

896 progressões e promoções no Magistério Superior
50 progressões e promoções no EBTT

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > RESULTADOS DA GESTÃO

Apresentação
Governança

155

Capacitação dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Desde 2013, a Universidade promove a
capacitação de servidores docentes e
técnico-administrativos por meio de sua
Escola de Desenvolvimento de Servidores
(EDUFRGS).

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Como forma de aproximar o planejamento e a execução, conforme as
necessidades da UFRGS, a capacitação 2019 foi orientada pelo Plano
Anual de Capacitação, baseado em competências, elaborado em 2018,
com vigência de 2 anos. Os assuntos abordados nas capacitações foram
agrupados em 15 áreas temáticas, evidenciando a diversidade da
formação oportunizada internamente.
Ações de aperfeiçoamento internas

2019

Nº de ações ofertadas (cursos, oficinas, palestras, etc)

362

Tecnologia da Informação

Nº turmas ofertadas

486

Suprimentos

Nº de participações¹

10.594

Nº de servidores que participaram
de pelo menos uma ação

2.728

Comunicação
Gestão de Pessoas

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

¹ Considera-se “participação” o número de servidores que integralizaram as horas da
atividade com frequência e aproveitamento mínimo. Um mesmo servidor, participando
de duas atividades, irá computar duas participações.

Área temática

Ações
ofertadas

Turmas
ofertadas

Participações

Gestão Universitária

45

64

1.526

Formação geral

87

87

1.447

Desenvolvimento
de Gestores

20

28

1.360

Desenvolvimento
Didático-Pedagógico

33

52

1.263

Saúde e Segurança
no Trabalho

20

33

765

Políticas e Procedimentos de
Ensino, Pesquisa e Extensão

22

27

682

Iniciação ao Serviço Público

9

39

674

Diversidade e Inclusão

43

44

656

Idiomas

28

34

556

Técnica - específica de
determinado cargo/função

18

23

550

Softwares, Sistemas
e Aplicativos

10

22

439

Educação para a
Aposentadoria

9

15

381

Sustentabilidade

12

12

220

Inovação e
Empreendedorismo

4

4

51

Internacionalização

2

2

24
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Capacitação dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

No segmento docente, foram intensificadas ações de
aperfeiçoamento com foco no desenvolvimento de
competências de ensino – principalmente nos âmbitos didáticopedagógico e comunicacional –, voltadas para o contexto do
ensino superior. Iniciativas vinculadas à educação a distância,
como instrumentação e exploração de recursos de ambiente
virtual de aprendizagem, também foram executadas.
Houve um esforço da Escola no desenvolvimento de
capacitações na modalidade a distância, com o objetivo de
disponibilizar, a qualquer tempo, possibilidades de
aprimoramento de determinadas competências,
principalmente aquelas essenciais para a realização de
atividades de trabalho específicas. Enquanto eram elaborados
cursos nessa modalidade com parceiros/setores internos, os
quais ainda estão em fase de construção, outros cursos, que já
haviam sido estruturados, necessitaram de atualizações em
2019, impossibilitando reedições.

Tecnologia da Informação

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Saúde mental

Novembro Azul

Atividade física

Proteção radiológica

Alimentação saudável

Prevenção e combate a incêndio

Prevenção de doenças

Normativas de segurança

Outubro Rosa

Formação de COSATs

Para avaliação da qualidade das ações de aperfeiçoamento internas, foram realizadas
avaliações de reação e aprendizagem. A avaliação de reação compreende uma escala de 1
a 5, em que 1 corresponde a “discordo plenamente” e 5 a “concordo plenamente”,
analisando-se 15 itens. O resultado geral das avaliações ficou em torno de 4,72 (incluindo
aspectos logísticos, de desempenho de ministrantes e de contribuição para o trabalho),
representando uma adequação de 94%, resultado considerado muito positivo.

2018

2019

Nº. de ações ofertadas

6

4

Grupo de competências

Média das avaliações de reação

Nº. de participações

710

391

Governamentais

4,76

Institucionais

4,68

Gerenciais

4,59

Técnicas

4,76

Ensino

4,74

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

A partir de parcerias com diversos setores, foram promovidas 17 ações de capacitação
nas áreas de educação em saúde e segurança do trabalho, totalizando 29 turmas, com a
participação de aproximadamente 570 servidores, nas temáticas:
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Capacitação dos servidores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Em relação à educação formal, em 2019 manteve-se o
Programa de Incentivo Educacional para servidores se
aperfeiçoarem em diferentes níveis (educação básica,
graduação, mestrado e doutorado), o que resultou no
atendimento a 129 servidores, sendo 22 destes
ingressantes no Programa.
Adicionalmente, também foi oferecida, em parceria com
a Escola de Engenharia, a segunda edição do curso de
mestrado Gestão de Operações em Universidades
Públicas Federais na modalidade profissional,
direcionado a servidores da UFRGS vinculados à carreira
técnico-administrativa em educação. Os 12 aprovados no
processo seletivo passaram a pesquisar assuntos de
relevância estratégica para a Universidade e/ou com
impactos diretos em seu local de trabalho. Além disso, a
EDUFRGS emitiu 39 pareceres favoráveis à isenção de
mensalidade em cursos de especialização da UFRGS para
servidores da instituição.

Outros incentivos ao desenvolvimento de servidores

76 licenças para capacitação*
317 horários especiais para servidores
estudantes (132 com termo de compensação
e 185 sem termo de compensação)

46 pareceres de solicitação e/ou
prorrogação de afastamento no/do País
para Pós-Graduação e estudos no exterior**

103 afastamentos parciais***
* Esse número diz respeito às licenças realizadas
entre 01/01/2019 e 31/12/2019, e não
considera a quantidade de servidores
beneficiados, mas sim o número de períodos
** Esses pareceres se restringem ao mérito do
curso referente apenas às solicitações de técnicos administrativos. Também não considera a
quantidade de servidores beneficiados, mas
sim o número de pareceres favoráveis.
*** Esse número refere-se aos afastamentos parciais que tiveram início durante o período de

336 incentivos à qualificação
e alterações de percentual****

528 progressões por capacitação*****
354 retificações de enquadramento em
nível de capacitação por decisão judicial

140 pagamentos de gratificações
por encargo de cursos

01/01/2019 a 31/12/2019, e não considera a
quantidade de servidores beneficiados, mas
sim o número de concessões.
**** O número se refere aos deferimentos
concedidos no período de 01/01/2019 a
31/12/2019, e não necessariamente ao início do
efeito financeiro.
***** O número se refere aos deferimentos
concedidos no período de 01/01/2019 a
31/12/2019, e não necessariamente ao início do
efeito financeiro.
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Desenvolvimento de Gestores

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Atendendo às recomendações do Tribunal de Contas da União, da
Controladoria Geral da União, do então Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, e do Plano de Gestão da UFRGS, em março de
2019 foi realizado o lançamento do Programa de Desenvolvimento de
Gestores da Universidade, com a palestra “O Gestor na Universidade Pública”.

Durante o ano, ocorreram diversas palestras, mesas-redondas, oficinas
e minicursos, atendendo ao incremento das competências institucionais, governamentais e, com maior foco, as gerenciais – domínios esses
considerados essenciais para o desenvolvimento dos gestores.
Ao final de 2019, foram realizadas reuniões de avaliação das atividades
realizadas, identificando necessidades de adequação e reedição de
determinadas capacitações. Os desafios verificados para 2020
abrangem a prospecção de novos ministrantes, a introdução de novas
temáticas, o desenho de estratégias para aumentar a adesão dos
gestores e a análise das competências gerenciais do censo de 2019.

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Ações ofertadas

Turmas ofertadas

Participações

19

27

1.347

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O programa buscou contemplar dois públicos: os gestores do nível
estratégico, tais como dirigentes e vice-dirigentes da administração
central, das secretarias institucionais, das pró-reitorias e das unidades
de ensino universitárias; e os gestores dos níveis tático e operacional. A
adesão geral à inciativa foi de 32% (290 gestores participaram de uma
ação ou mais). A adesão média de integrantes do grupo estratégico foi
de 38%, e a de integrantes do grupo tático e operacional foi de 31%.
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Educação para a aposentadoria

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Lançado em abril de 2019, o Programa de Educação para Aposentadoria (PEA),
promovido em parceria com o Departamento de Atenção à Saúde, tem como
objetivo promover a qualidade de vida e o bem-estar do servidor antes e após a
aposentadoria, auxiliando-o na construção de um projeto de vida com enfoque na
saúde física, psíquica e emocional.

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Ações ofertadas

Turmas ofertadas

Participações

9

15

381

Dividido em módulos compostos por cursos, oficinas e palestras, o programa aborda
temas como aspectos legais da aposentadoria, planejamento financeiro, carreira,
saúde e atividade física. O público-alvo inclui os servidores com abono permanência
– ou seja, os que preenchem os pré-requisitos para requerer a aposentadoria, mas
optam por continuar na ativa – ou que devem se aposentar em até três anos. A
adesão de servidores com abono permanência ao projeto foi de 14%.
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Gestão de pessoas

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Principais Desafios
e Ações Futuras

Estruturação da Carreira dos Técnicos Administrativos

Pesquisa e Inovação

São muitos os desafios atuais em relação à gestão do quadro de pessoal das Instituições Federais de Ensino
Superior. Primeiramente, a vigência dos Decretos nº 9.262/2018, nº 10.185/2019 e nº 9.739/2019 limita ainda
mais as possibilidades de reposição dos cargos vagos e de abertura de novos concursos públicos e provimentos
para os cargos técnico-administrativos. Também a publicação da Lei nº 13.978 (Lei Orçamentária Anual – LOA
2020), que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020, impõe uma conjuntura
ainda mais severa em relação às possibilidades de provimento para o corrente ano, afetando, igualmente, as
possibilidades de manutenção do quadro de pessoal docente das Carreiras do Magistério Superior e Magistério

Extensão e Cultura

do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e, por conseguinte, a oferta de ensino na Universidade.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
Um dos desafios para 2020 é a implantação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) na
Universidade. Tal política intensifica a necessidade de um processo de capacitação amplamente planejado, que
considere aspectos da gestão de riscos e que tenha uma execução transparente a partir da publicidade das
despesas mensais com essas ações. Além disso, a PNDP convoca os gestores a exercerem um papel estratégico
na evolução das equipes de trabalho. Assim, cabe à EDUFRGS planejar e executar ações de capacitação que
contribuam para o crescimento permanente dos servidores, alinhadas à estratégia da Universidade e às
demandas de trabalho e de seu contexto, bem como produzir ferramentas que possibilitem o acompanhamento
do seu desenvolvimento ao longo do tempo.
Novas parcerias estabelecidas ao final de 2019 entre a UFRGS e Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (UFCSPA), além da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), terão um papel importante,
pois já atendem aspectos vinculados à PNDP, ampliando relações interinstitucionais com demais órgãos públicos.
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Modelo de governança de TI
O modelo de governança de TI da UFRGS, alinhado ao Modelo de Governança Pública da Universidade, tem como principal instância o Comitê de
Governança Digital (CGD).
Constituído em 2017, o órgão possui a seguinte composição:
• Vice-Reitora (presidente)
• Membros natos: Diretores do Instituto de Informática, do Centro
Nacional de Supercomputação e do Centro de Processamento de Dados;
Pró-reitores de Planejamento e Administração, de Graduação e de Gestão
de Pessoas; Secretário de Educação a Distância; e Superintendente de
Infraestrutura
• Quatro representantes da comunidade acadêmica, indicados pelo reitor

Sistema da Informação

II. propor a criação de Comissões Especiais para auxiliarem nas decisões do
CGD, estabelecendo seus objetivos, composição, regimento e prazo para
conclusão de seus trabalhos, quando for o caso;

Sistema de Infraestrutura e Rede

Orçamentário e Financeiro

IV. promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da
Informação (PDTI).

Materialidade e Declaração
de Integridade

ÁREAS DE ATUAÇÃO DA TI

I. definir prioridades na formulação e execução de planos e projetos
relacionados à Tecnologia da Informação;

III. recomendar projetos, medidas e normas no uso da TI; e

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis

Tem por finalidade prover, manter e gerenciar os recursos
de tecnologia da informação de forma a apoiar e viabilizar
as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão
administrativa da Universidade.

Atribuições:

Sustentabilidade Ambiental
Gestão

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (TI)

Segurança da Informação

Suporte ao Usuário
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Conformidade legal

Montante de recursos aplicados em TI

A UFRGS adota padrões e modelos indicados pelo Ministério do
Planejamento através do SISP (Sistema de Administração de Recursos de
Tecnologia da Informação), seguindo orientações de boas práticas de gestão
de tecnologia da informação recomendadas por órgãos de controle como o
TCU.

A partir de 2019, o Ministério da Economia recomendou uma nova
classificação contábil. Com isso, toda a série histórica foi calculada no novo
modelo de forma a mostrar a evolução dos investimentos e custeios
detalhados por elementos de despesa ao longo dos últimos dois anos.

GastosdedeTITI
Por
Natureza
de Despesa
Gastos
por
natureza
de despesa
(Pago(Pago
2019)2019)

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

23,8%

Aquisição de equipamentos de TI
17,9%

Manutenção e Conservação de Máquinas
Material de Consumo de TI

16,0%

Locação de Software

16,0%
11,8%

Manutenção de Software
Aquisição de Software

7,7%
4,6%

Serviços Técnicos Proﬁssionais de TI

Investimento

1,4%

Manutenção Evolutiva de Software
Material de TI (Permanente)

0,4%

Hospedagem de Sistemas

0,3%

0,0%

Custeio

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 > RESULTADOS DA GESTÃO

Apresentação
Governança

163

Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Montante de recursos aplicados
em TI (em R$)
Investimento
Aquisição de software

2019

2018

Empenhadas

Pagas

Empenhadas

Pagas

1.902.327,42

817.775,62

4.050.902,38

2.733.623,85

231.960,65

189.226,25

251.352,59

250.810,82

1.625.741,85

583.924,45

3.791.237,14

2.475.808,03

Internacionalização do ensino

Aquisição de equipamentos de TI

Pesquisa e Inovação

Manutenção evolutiva de software

33.963,42

33.963,42

-

-

Material de consumo de
TI (permanente)

10.661,50

10.661,50

8.312,65

7.005,00

1.759.343,49

1.631.969,82

2.737.039,33

2.498.448,36

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

Custeio

Gestão de Pessoas

Locação de software

416.288,13

391.207,90

971.225,46

944.721,75

Tecnologia da Informação

Manutenção de software

299.497,63

290.054,90

215.140,20

213.740,20

11.850,00

6.150,00

2.700,00

2.700,00

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Hospedagens de sistemas

Sustentabilidade Ambiental

Serviços técnicos profissionais de TI

149.322,26

113.750,73

280.367,80

217.674,78

Orçamentário e Financeiro

Manutenção e conservação de
máquinas e equipamentos de TI

467.269,02

437.873,69

559.581,20

556.284,96

Material de consumo de TI

415.116,45

392.932,60

688.228,97

543.776,67

3.661.670,91

2.449.745,44

6.787.941,71

5.232.072,21

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Total
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão

Investimentos e Custeio - Despesas Pagas (R$)
Investimento e Custeio - Despesas Pagas (R$)

Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

2.449.754,44

Total

5.232.072,21

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Investimentos

817.775,62
2.735.623,85

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Custeio

1.631.969,82
2.498.448,36
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Maiores contratações (R$)

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Fornecedor

Serviço

SEPROL - Comércio e Consultoria em Informática LTDA

Aquisição de servidores tipo lâmina (para
hospedagem de servidores virtuais)

R$ 516.000,00

Aquisição de microcomputadores

R$ 497.323,00

Instalação, reforma e manutenção da Rede
de Dados de todos os campi da UFRGS

R$ 334.859,41

R$ 250.855,08

Manutenção de licenças do firewall

R$ 274.322,07

R$ 251.116,84

Serviços de suporte técnico especializado para os
equipamentos do fabricante Cisco System inc.

R$ 190.000,00

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

DELL Computadores do Brasil LTDA
Exceler Brasil Serviços e Comércio LTDA
CONNECTION Conectividade e
Integração de Sistemas LTDA
TELETEX Computadores e Sistemas LTDA

Valor empenhado

Valor pago
R$ 404.845,00
-

-
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

Macroprocesso

Principais iniciativas (sistemas e projetos)

Graduação

Portal do Candidato com novas funcionalidades: um
processo redesenhado, com novos controles e informações
para a gestão e candidatos. Processo de automatização de
informações dos pareceres em andamento. Processamento
de matrículas remodelado. Nova gestão de ingressantes.

Melhor gerência e mais agilidade no envio de
documentos pelos candidatos e maior flexibilidade no
processo de avaliação pela Universidade. Melhorias
e agilidade no controle do ingresso de alunos.

Pós-Graduação

Novos módulos no Auxílio Financeiro e
ampliações nos módulos do Lato Sensu.

Melhoria da gestão do Lato Sensu na UFRGS.

Educação Básica

Novos módulos de Turmas e Pareceres
para o Colégio de Aplicação.

Melhor gestão das atividades e dos resultados dos alunos.

Migração de Sistemas de Gestão da UFRGS para web.

Melhoria da interface e da gestão de informações
e facilidade de acesso aos sistemas.

Atualização do Backbone UFRGS.

Ampliação da capacidade de tráfego na rede de
dados da UFRGS, proporcionado pela atualização
e substituição de equipamentos do backbone.

Assistência Estudantil

Ampliação da automatização dos benefícios.

Integração de informações e controle de benefícios.

Gestão Orçamentária
Financeira

Guia de recolhimento migrada para web e
integrada com os boletos bancários.

Agilidade, transparência e segurança
na gestão desta informação.

Rede WiFi - Pfsense.

Solução que permite controle e monitoramento
completo na segurança da rede sem fio.

Instalação do EDS com integração do SABi e
LUME. SABi+ liberado para o público.

Permite recuperar, pelo computador, tablet ou smartphone,
todos os conteúdos da UFRGS com acesso ao texto completo.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Gestão de TI

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Gestão de TI
Gestão de Acervos

Principais resultados (benefícios e impactos)
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Serviços de infraestrutura e rede
Datacenter

O ano de 2019 ficou marcado com a atualização tecnológica do backbone de
rede da UFRGS. A modernização permitiu a ampliação para tráfegos a 10 GBPS
em todo backbone e suporte para bandas de 40 GBPS no DATACENTER.

A sala de servidores localizada no Centro de Processamento de Dados da
UFRGS possui papel fundamental na infraestrutura de TI da Universidade.
Nela estão alocados mais de 70 servidores físicos e 510 servidores virtuais, o
núcleo do backbone da rede da UFRGS, o POP-RS (Ponto de Presença da RNP
no Rio Grande do Sul) e o RSiX (ponto de interconexão entre redes
comerciais e acadêmicas). Ao todo são 49 racks que geram uma
disponibilidade de 1928 Us.
BLOCO 4

VALE
2 GBpS

FIREWALL
10 GBpS

10 GBpS

INTERNET
10 GBpS

Gestão de Acervos
Comunicação

LITORAL

CORE

Gestão de Pessoas
100 MBpS

Tecnologia da Informação
Suprimentos

ADMINISTRAÇÃO
10 GBpS

10 GBpS

CECLIMAR

Gestão da Infraestrutura
REITORIA

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Unidades
isoladas
e anexos

1 GBpS

10 GBpS

10 GBpS

10 GBpS

CESUP

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

10 GBpS

DATACENTER

SAÚDE
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Rede sem fio (Wi-Fi)

Suporte ao usuário

Resultados Estratégicos

A rede sem fio da UFRGS é formada por 670 pontos de acesso (dos quais 55
instalados em 2019) através da rede UFRGS e da Eduroam (rede de serviços
internacional de roaming para os usuários em ensino e pesquisa). Em 2019
esaa rede atendeu mais de 22.000 dispositivos (notebooks,
smartphones, tablets etc.) conectados simultaneamente.

A UFRGS dispõe de um Catálogo de Serviços de TI com informações,
orientações, autoatendimentos e abertura de chamados na área de
tecnologia da informação. O atendimento ao usuário pode ocorrer através
do Catálogo de Serviços, por e-mail, via telefone e por outros métodos. O
Catálogo é o principal canal de atendimento, contabilizando 46% dos
chamados, sendo que em 2019 totalizou 148.288 acessos.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

com acesso na Rede sem Fio
Dispositivos comDispositivos
Acesso Simultâneo
simultâneo na Rede sem Fio

25.000
21.330

21.913

22.453
20.638

20.000

20.558

20.007

17.614

18.772

18.568

16.712

15.000
10.000

7.871

8.037

5.000

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Equipe de atendimento do Campus do Vale.
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Atendimentos 2019

Suporte ao usuário
Foram realizados 19.590
chamados de suporte a
usuários em 2019.

2.500
2.000

Graduação

1.500

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

2.167

2.128
1.922

1.928
1.736

1.707

1.666

1.312

1.584

1.251

1.507
1.384

Extensão e Cultura

1.506

1.873

1.423

1.652
1.533
1.360
1.251

1.073

1.000

Pesquisa e Inovação

1.710

984

814

Chamados abertos

500

Chamados encerrados

Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Comunicação
Gestão de Pessoas

Satisfação com atendimento

Tecnologia da Informação

4,1% 2,1%

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Satisfação com tempo de atendimento

Em 2019, os usuários que
responderam à pesquisa de
satisfação indicaram um
nível de satisfação global
de 93,8%:

1,9% 4,0%

Muito satisfeito

23,1%

70,7%

Muito satisfeito

23,0%

Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito

Muito insatisfeito
71,0%
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Segurança da informação

Gestão de riscos e continuidade

Resultados Estratégicos

O Departamento de Segurança da Informação do Centro de Processamento
de Dados (CPD) é o responsável por monitorar, auditar e avaliar periodicamente as práticas de segurança da informação, além de acompanhar a
implementação da Política de Segurança da Informação da UFRGS (PSI).
Juntamente com o Time de Resposta a Incidentes (TRI), mantém uma
infraestrutura de segurança que possibilita o monitoramento e a proteção
efetiva dos ativos de informação da Universidade.

Em 2019, foi realizado o levantamento completo dos riscos operacionais de
TI nas diversas áreas de atuação, como Sistemas de Informação, Serviços de
Infraestrutura e Rede, Suporte ao Usuário e Segurança da Informação. Nessa
verificação foram criados instrumentos de acompanhamento dos riscos, com
a inclusão dos seguintes itens: descrição do risco, descrição do impacto,
categoria, estratégia de resposta, ações preventivas, descrições do plano de
contingência, ações de melhoria e responsabilidades. A partir dessas
informações compiladas, será elaborada a documentação técnica para os
diversos riscos a fim de permitir seu efetivo gerenciamento e o
planejamento da aplicação de recursos para as ações preventivas e os planos
de contingência.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

O Comitê de Segurança da Informação (CSI) é um órgão colegiado de
natureza consultiva que tem por finalidade formular diretrizes, normas e
mecanismos institucionais que visem ao cumprimento e à implementação
da Política de Segurança da Informação da UFRGS, à análise periódica de sua
efetividade e à sua contínua melhoria. Ao final de 2019, foram nomeados
novos membros para o Comitê para dar continuidade ao trabalho iniciado.

Incidentes tratados por categoria
Incidentes tratados por categoria

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

1.000.000

914.026

885.491

750.000
500.000
250.000

252.892
114.498
5.600

484

98

Outra iniciativa discutida e evidenciada durante a pesquisa sobre os riscos
operacionais foi a efetiva melhoria na política de backup, com prazos de
retenção baseados em classificação dos dados. Essa política de backup
deverá ser integrada ao planejamento de uma infraestrutura mínima de TI
para a Universidade que permita implementar um plano de continuidade em
caso de recuperação de desastres.
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

OUTROS RESULTADOS
Parcerias com outras IFES, através da disponibilização de
sistemas como software livre no GitHub:

Pós-Graduação

TJPR – Coleta de Inventário (processo de inventário com o uso
do aplicativo mobile)

Internacionalização do ensino

UFSC – Spell (Sistema de Ponto Eletrônico Livre)

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

Atualização dos aplicativos UFRGS Mobile, UFRGS Mapas e Coleta
de Inventário disponíveis na Google Play e Apple Store

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Adaptação do fluxo de trabalho para contemplar a utilização de
Metodologias Ágeis (SCRUM) para gerência e organização dos
projetos
Ação de extensão “Transformando o Mundo por Meio da Inserção
de Pessoas Transgêneras no Mercado de TI”, em parceria com
o projeto Educa TRANSforma, contribuindo com idealização de
cursos, instrutores, monitores e espaço físico para aulas
Expansão da rede com a instalação de 520 novos pontos de rede
cabeada na UFRGS e aproximadamente 20 switches novos para
atender esses pontos. A rede wi-fi foi ampliada com a instalação
de 55 access points novos (em todos os campi).
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Gestão de Tecnologia da Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Principais Desafios
e Ações Futuras

Realizar ações de divulgação das políticas ligadas
à área de segurança e de conscientização da
comunidade universitária sobre boas práticas

Definir dotação orçamentária na UFRGS para
manutenção e atualização tecnológica
Continuar a atualização dos ativos de rede

Expandir o monitoramento e as ações de
prevenção de incidentes
Ampliar a visão do Catálogo de Serviços de TI
para acrescentar informações e orientações sobre
sistemas, softwares, processos, procedimentos e
treinamentos
Realizar melhoria nas interfaces, visando atender
as demandas de acessibilidade digital
Documentar a malha de rede física interna e
externa

Atualizar a infraestrutura das centrais de dados,
garantindo a disponibilidade da rede de dados
Melhorar a infraestrutura para investigação forense
Buscar incentivo para finalizar o CITI (Centro
Integrado de Tecnologia da Informação)
Ampliar o uso da API como metodologia de
desenvolvimento
Implantar o acesso biométrico nos Restaurantes
Universitários
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Suprimentos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

A gestão de suprimentos tem por finalidade prover os bens e serviços
necessários ao funcionamento adequado da Universidade. O processo
contempla todo o ciclo da aquisição, desde o planejamento, a aquisição
em si, o recebimento e o descarte. Além disso, engloba a gestão de
contratos, de estoque e patrimonial.

Graduação
Pós-Graduação

SUPRIMENTOS

Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

PLANEJAMENTO
DE AQUISIÇÕES

AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS

RECEBIMENTO

GESTÃO DE
CONTRATOS

GESTÃO DE
ESTOQUES

GESTÃO
PATRIMONIAL

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

DESFAZIMENTO/
DESCARTE
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Aquisições

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Conformidade Legal

Resultados Estratégicos

A UFRGS conta com a assessoria jurídica da Procuradoria-Geral Federal, o
que garante a conformidade legal das contratações e das aquisições,
principalmente com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, bem como com as
Instruções Normativas do Governo Federal. As minutas de editais e de
contratos são analisadas, considerando-se aproximadamente treze normas
editadas pelo Poder Executivo Federal, com reflexo direto nesses
instrumentos. Para os procedimentos de licitação e contratação, também
são adotadas as minutas de editais e de contratos da Advocacia-Geral da
União – AGU. A adoção dessas orientações deriva de dispositivo expresso
constante da Instrução Normativa 05/2015 – SEGES/MPDG (artigo 35).

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Dentre as contratações efetuadas, os principais
enquadramentos são:
• Contratações de baixo valor (até R$ 17.600,00): artigo 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993
• Inexigibilidade de licitação: artigo 25 da Lei nº 8.666/1993
• Pregão eletrônico: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019; Decreto nº 9.507, de 21 de setembro
de 2018; Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012; Instruções
Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, e nº
03, de 26 de abril de 2018; Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,
de 19 de janeiro de 2010; Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015; e Medida
Provisória nº 896, de 06 de setembro de 2019
• Chamadas Públicas: Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por
meio da modalidade Compra Institucional, do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), com dispensa de licitação, com
fulcro no art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, no
art. 17 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, e na
Resolução do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de
Alimentos (GGPAA) nº 50, de 26 de setembro de 2012
• Regime Diferenciado de Contratações: Lei nº 12.462/2011
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Planejamento de aquisições

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

No que diz respeito às melhorias observadas em 2019, cabe mencionar a redução de
nossos índices de fracionamento, resultado da implantação de diversas ações, tais como:
• Aprimoramento dos processos de planejamento e controle;
• Unificação das aquisições;
• Realização de capacitações internas;
• Promoção da campanha informativa “Planejar é um Bom Negócio”.

Internacionalização do ensino

Índice de fracionamento

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação

3,5
3,0

2,0

Tecnologia da Informação

1,5

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

2,48

2,5

Gestão de Pessoas
Suprimentos

3,46

1,5
1,25

1,2
0,8

1,0

0

1,19

2016

2017
Capital

2018

0,52
2019

Custeio

Tais melhorias estão alinhadas à ação 4.1.4 do Plano de Gestão 2016-2020, ou seja,
“Estabelecer política e implementar governança de aquisições de bens e serviços”.

Cartaz digital de uma série feita em parceria com a Secom para a
conscientização sobre a importância do planejamento de aquisições
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Gestão de aquisições

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Quantitativo de processos de compras por modalidade

Destaca-se que, em atendimento à Lei Complementar n° 123/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte tiveram participação em
61.61% do valor total dos processos de compras da Universidade,
estimulando, inclusive, a agricultura familiar.

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

1.575 Processos de Contratação

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

130
Licitações

1.445
Compras diretas
1.358

87

124

Dispensa de Licitação

Inexigibilidade

Pregão

Valor total empenhado em contratações
relativas ao custeio e investimentos em 2019

R$ 164.635.979,12

6
Concorrência/
tomada de preço

Fonte: Painel de Compras (acesso em 05/03/2020)

Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Valor estimado de processos de compras por modalidade

Valor empenhado por finalidade (em R$)

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Despesas
Finalísticas

R$ 350.904.708,78
R$ 241.589.843,40
Licitações

R$ 109.314.865,38
Compras diretas
R$ 104.726.252,16

R$ 4.588.613,22

R$ 239.773.489,48

Dispensa de Licitação

Inexigibilidade

Pregão

Fonte: Painel de Compras (acesso em 05/03/2020)

R$ 1.816.353,92
Concorrência/
tomada de preço

R$ 14.311.106,89

R$ 57.404.241,12

Outros
Funcionamento
Administrativo

R$ 92.920.631,11
0

20mi

40mi

Fonte: Tesouro Gerencial

60mi

80mi

100mi
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Contratações mais relevantes

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Funcionamento administrativo (valor empenhado)

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Pós-Graduação
Pesquisa e Inovação

R$ 24.342.190,09

Água e esgoto

R$ 2.629.925,67

Publicidade legal

Graduação
Internacionalização do ensino

Energia elétrica

Terceirizados

Extensão e Cultura

R$ 543.020,00

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

R$ 1.502.621,94

Acervos e base de dados

R$ 969.027,43

Softwares acadêmicos

R$ 777.518,82

Vigilância ostensiva

R$ 16.685.231,22

R$ 95.601,08

Limpeza e conservação

R$ 13.363.372,42

Equipamentos para
laboratórios de ensino

Manutenção e conservação de bens imóveis

R$ 7.808.835,83

Principais contratações diretas
Outros (valor empenhado)

Comunicação

Suprimentos

Insumos para aulas práticas

R$ 10.966.337,62

R$ 27.548.055,88

Gestão de Acervos

Tecnologia da Informação

Assistência Estudantil

Apoio administrativo, técnico e operacional

Assistência estudantil

Gestão de Pessoas

Despesas finalísticas (valor empenhado)

Obras, reformas e serviços de engenharia

R$ 11.906.822,73

Energia elétrica

R$ 24.342.190,09

Água e esgoto

R$ 2.629.925,67

Softwares acadêmicos

R$ 777.518,82

TIC

R$ 3.665.693,41

Publicidade legal

R$ 543.020,00

Passagem e locação

R$ 1.213.143,27

Produtos para pesquisa e
desenvolvimento (art. 24, inciso XXI)

R$ 373.022,92

Chamadas públicas da
agricultura familiar
Fonte: Tesouro Gerencial

R$ 10.950,63
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Avanços no Almoxarifado Central

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Em 2019, foram realizadas diversas melhorias:

Endereçamento dos itens

Resultados Estratégicos

Centralização das informações

TUAUFRGS

Foi criado banco de dados com informações contidas em cinco sistemas
distintos, o que simplificou e agilizou a tomada de decisão por parte do
gestor da operação.

O mapeamento do almoxarifado em áreas, ruas, prateleiras e níveis
permitiu o desenvolvimento de um sistema de endereçamento pelo qual
cada produto recebeu um número que corresponde a sua exata localização.

Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação

Reorganização dos grupos de produtos

Internacionalização do ensino
Extensão e Cultura

Os itens controlados pelo Almoxarifado foram redistribuídos em grupos
mais homogêneos. Isso envolveu a reclassificação dos itens a partir de
novos critérios gerenciais, o que resultou em uma maior qualidade das
licitações.

Assistência estudantil

Planejamento das licitações

Gestão de Acervos

Tecnologia da Informação

Foi realizado um trabalho de reorganização das licitações, o que gerou mais
agilidade na confecção dos termos de referência (TR), a diminuição de
inconsistência nesses termos, maior qualidade dos ofertantes devido ao
incremento do apelo econômico e a distribuição do fluxo de trabalho de
forma proporcional durante o ano.

Suprimentos

Monitoramento dos prazos de licitação e entrega

Gestão da Infraestrutura

Com a centralização das informações, tornou-se possível monitorar com
maior eficiência os prazos dos processos mais relevantes à operação. Entre
outras facilidades, esse controle permitiu dimensionar o estoque de
segurança de maneira mais precisa.

Pesquisa e Inovação

Comunicação
Gestão de Pessoas

Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Criação de um painel de controle das operação do almoxarifado
Foi disponibilizado ao gestor do almoxarifado um painel que possibilitou a
visualização dos principais indicadores da operação, como: quantidade
fornecida de um determinado produto, estoque atual, prazo médio de
estoque, fornecedores vigentes, principais unidades consumidoras desse
produto, número de entregas por mês, programação das licitações,
licitações em andamento e status de abastecimento dos itens críticos.
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Gestão patrimonial

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Conformidade Legal

Universidade.

Resultados Estratégicos

Lei nº 4.320/1964, lei nº 8.666/1993, Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), Decreto
nº 9.373/2018.

Desfazimento de ativos

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Pós-Graduação

A UFRGS possui 335.053 bens permanentes, sendo 308.274
próprios (comprados diretamente ou doações) e 26.779 de
terceiros.

Internacionalização do ensino

Investimentos de capital

Pesquisa e Inovação

Em 2019, a UFRGS investiu R$ 5,77 milhões em material
permanente (compras, fabricação própria e
extraorçamentário) e recebeu mais de R$ 24 milhões entre
doações e convênios (bens de terceiros) de fundações de
apoio à pesquisa, totalizando 7.442 novos bens na

Graduação

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Tipo de processo

Itens

Valor lic. contábil

Valor arrecadado

Leilão

6.372

R$ 1.427.183,23

R$ 38.270,00

Inutilização (7 processos)

1.018

R$ 51.235,11

Máquinas e Equipamentos
Locação de Locação
máquinasde
e equipamentos

2019

R$ 593.208,02

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

2018

R$ 397.462,52

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

(valores das despesas pagas no período - Fonte: Tesouro Gerencial)

-
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Suprimentos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Principais Desafios
e Ações Futuras

Estabelecer diretrizes para aquisições de
bens e serviços
Alinhar as contratações aos Planos
estratégicos da Universidade, especialmente
ao de Logística Sustentável
Padronizar materiais laboratoriais

Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Formar equipes de planejamento da
contratação para todas as licitações

Avaliar o impacto da implantação da dispensa
eletrônica (Decreto nº 1024/2019) sob a ótica
da estrutura organizacional da Universidade
Qualificar o formato de disponibilização das
informações relativas a atas e contratos
Acompanhar a execução do Plano Anual de
Aquisições
Realizar a segunda edição do inventário geral
da Universidade, no modelo descentralizado
implementado em 2018, incorporando ajustes
e melhorias sugeridas pela comunidade
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Gestão da Infraestrutura

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
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Comunicação
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O processo busca garantir que os ativos de
infraestrutura da Universidade estejam aptos para
o desenvolvimento das atividades da instituição.
Contempla operações de construção (obras),
manutenção de móveis e imóveis, gestão de
espaços, conservação predial, gestão de resíduos
e segurança patrimonial.

Principais investimentos de capital infraestrutura e equipamentos
Em 2019, foram empenhados R$ 17.556.638,28
em capital para ações relacionadas à
infraestrutura. Desse valor, R$ 3.128.423,64 foram
utilizados em equipamentos e R$ 14.428.214,64
em obras que beneficiarão a comunidade
universitária. Os investimentos estão relacionados
com o objetivo estratégico “4.6 - Desenvolver a
Gestão da Infraestrutura e Serviços” do Plano de
Gestão 2016-2020. Dentre eles, destacam-se as
ações a seguir.
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Iniciada em janeiro de 2015, a construção
deveria ter ficado pronta em 2019, mas sofreu
atrasos em virtude do bloqueio de orçamento
das Universidades e Institutos Federais feito
pelo Ministério da Educação (MEC) em abril do
ano em questão.
Com orçamento estimado de R$ 45.679.609,10
em recursos do Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni) e do Tesouro Nacional, o novo
prédio de 19 mil m² está sendo erguido no
Campus Saúde, em frente ao Planetário. A obra
está em estágio semifinal, com previsão de
término para junho de 2020.
A edificação foi projetada para receber
atividades de pesquisa dos departamentos de
Farmacologia, de Fisiologia e Microbiologia, e de
Imunologia e Parasitologia. Sua estrutura prevê
espaço para os setores administrativos desses
departamentos e de seis programas de pósgraduação do ICBS, além de salas de aula,
laboratórios, biblioteca, auditório e
estacionamento para 700 veículos.
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Inaugurada oficialmente em 20 de fevereiro de 2019, a nova
subestação de energia elétrica da UFRGS no Campus do Vale
é uma conquista almejada há anos pela Universidade. Ela
atende às necessidades de infraestrutura para a ampliação
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, garante
estabilidade de fornecimento às unidades do campus em
que se encontra e ainda reduz os gastos com energia
elétrica, pois a faixa de tensão de energia de 69kv tem um
custo menor por megawatt se comparada à que é usada
atualmente.
Composta por duas edificações – uma cabine de medição e
uma subestação transformadora para 13,8 Kv – e três linhas
de transmissão subterrâneas e aéreas, com aproximadamente 3 km de extensão, provindas de uma subestação da
CEEE, o equipamento da UFRGS alimentará todo o sistema
elétrico do Campus do Vale. Ele também permitirá à
Universidade a compra de energia elétrica no mercado,
proporcionando ainda mais economia para abastecer todos
os campi. Estima-se que o custo de energia elétrica possa ser
reduzido em até 35%. O investimento na obra foi de R$
19.995.532,42.
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Rede de esgoto sanitário da Faculdade de Agronomia

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

O projeto executivo para a realização da rede de esgoto sanitário da
Faculdade de Agronomia, no Campus do Vale, foi concluído em dezembro
de 2019, com o Termo de Recebimento Definitivo, ao custo total de R$
189.965,08.
Esse empreendimento se justificou pela necessidade de adequação da
destinação final dos efluentes gerados pelo Campus do Vale. O sistema
foi interligado à rede coletora de esgoto do Departamento Municipal de
Água e Esgotos (DMAE), executada no ano de 2012, em consonância com
legislação ambiental vigente.
A construção dessa rede era fundamental para o prosseguimento do
cumprimento, por parte da Universidade, das exigências da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) na Licença de Operação do
Campus do Vale, concedida à UFRGS em 2014.

Abertura do asfalto

Ligação à rede do DMAE

Poço de visita e tubulação

Recomposição do asfalto

Comunicação
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Suprimentos
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Reforma do telhado do Ginásio Poliesportivo da ESEFID

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Em 2019, a idade e o grau de deterioração dos elementos
estruturais e telhamento da cobertura do prédio nº 31.301
(Campus Olímpico) representavam riscos elevados de ruptura. Ou
seja, ameaçavam a comunidade frequentadora do local. As telhas
também já não apresentavam mais estanqueidade e segurança de
fixação.
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Antes

A reforma teve início no segundo semestre de 2018 e terminou em novembro de
2019, com um custo total de R$ 589.900,00.
A partir da execução dos serviços, foi possível promover a conservação e assegurar a
estabilidade da edificação, proporcionando segurança aos usuários, garantindo sua
vida útil e, consequentemente, preservando o bom estado do patrimônio da
Universidade. Esse serviço atendeu à necessidade de prevenção e manutenção
predial da UFRGS.

Depois
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Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, a
acessibilidade se caracteriza por permitir à pessoa
com deficiência o ingresso em um lugar ou
conjunto de lugares para que participe das mais
diversas atividades, tendo acesso equânime aos
produtos, aos serviços e à informação.
Essa questão é uma preocupação constante da
UFRGS. Através a Superintendência de
Infraestrutura, em conjunto com unidades e
departamentos, a Universidade tem mapeado os
espaços e edifícios que necessitam de obras e
intervenções, adequando-os às necessidades das
pessoas com deficiência (PcD).
Visando eliminar alguns obstáculos à circulação
existentes no Campus do Vale e garantir a
integração das PcD ao convívio universitário, de
forma a possibilitar sua autonomia, foram
realizados em 2019 alguns serviços para adequar
a área externa dos módulos 4, 5 e 6 à
acessibilidade universal. A obra foi iniciada em
maio e concluída em dezembro de 2019, ao custo
de R$ 148.328,97.
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A obra de instalação do elevador para a acessibilidade no prédio 12.101
do Campus Centro teve início em maio de 2019 e terminou em
dezembro do mesmo ano ao custo de R$ 588.995,09.
Devido à grande extensão horizontal e à possibilidade de introdução de
novos usos, fez-se necessária a construção de um segundo conjunto de
circulação vertical (escada e elevador). A posição desses elementos,
além de atender à demanda imediata de conforto, segurança e
acessibilidade dos usuários, permite a implantação futura de um novo
acesso ao prédio, já garantindo condições de proteção contra incêndio
adequadas à legislação específica do Rio Grande do Sul. O objeto
particular consistiu na execução da torre independente de aço,
equipada com um elevador que atende a normas de acessibilidade e
demais requisitos, com capacidade para transporte de oito pessoas.
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Gestão da Infraestrutura

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Conformidade legal

Resultados Estratégicos

Toda a área de infraestrutura da UFRGS trabalha em conformidade legal com o
artigo 37 da Constituição Federal e com as seguintes leis:
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Materialidade e Declaração
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• Lei nº 8.429/92 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências);
• Lei nº 8.666/93 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências);
• Lei nº 10.520/02 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências);
• Lei nº 12.462/11 (Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas –
RDC);

• Lei nº 10.098/00 (Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências);
• Leis de prevenção e combate a incêndio (Lei nº 13.425/17, Lei
complementar nº 14.555/14, Lei complementar nº 14.376/13, entre
outras);
• Instrução Normativa nº 5/2017 (Dispõe sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de
execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal
Direta, Autárquica e Fundacional);
• Decreto nº 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito
da administração pública federal).
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Gestão da Infraestrutura

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
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Principais Desafios
e Ações Futuras

Ter capacidade de soluções criativas em
manutenção de infraestrutura em virtude dos
recursos orçamentários escassos
Expandir as ações que geram redução de
energia elétrica, como a telemetria e o retrofit
de iluminação

Iniciar a construção do Ginásio de Lutas da Escola de
Educação Física – ESEFID
Iniciar a construção das Redes de Esgoto Sanitário do
Colégio de Aplicação e do Anel Viário no Campus do
Vale

Finalizar a obra do ICBS

Ampliar o número de prédios com aprovação do PPCI
no Corpo de Bombeiros Militar

Iniciar a segunda fase da expansão do Campus
Litoral Norte

Ampliar o número de prédios com a adequada
acessibilidade às pessoas com deficiência

Automatizar o acesso de veículos ao
estacionamento da UFRGS

Iniciar a reforma do RU07, localizado no Campus
Centro

Ampliar as estações de convivência,
proporcionando mais áreas de lazer à
comunidade universitária

Iniciar construção da Pista de Caminhada da Escola
de Educação Física e Dança – ESEFID

Restaurar o prédio histórico da Capela de São
Pedro na Estação Experimental Agronômica
Entrar no Mercado Livre de Energia, de forma
a reduzir os custos de energia elétrica com a
compra em leilões de fornecimento

Iniciar reforma das fachadas do Instituto de
Psicologia
Construir a Central de Resíduos da Agronomia – RU04
Reformar a fachada do Anexo I da Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições

Resultados Estratégicos

As aquisições de madeira possuem, como critério mandatório, a
comprovação de certificado ambiental, com apresentação de Documento de
Origem Florestal (DOF) emitido pelo IBAMA. Além disso, todas as compras
de areia ou de materiais britados são realizadas com a comprovação de
regularidade ambiental das jazidas de origem.
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De acordo com a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
–, a UFRGS é responsável pela gestão dos resíduos sólidos gerados em seus
espaços, considerando as etapas de coleta, transporte, tratamento e
destinação ou disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e dos
rejeitos, respectivamente. Assim, a Universidade firma contratos de
recolhimento, transporte e destinação, levando-se em conta as
características e a classificação dos resíduos segundo a NBR 10.004 (ABNT,
2004), em conformidade com a legislação vigente: Resolução CONAMA nº
307/2002, Resolução CONAMA nº 358/2005 e RDC ANVISA nº 222/2018.
Em obras de infraestrutura de pavimentação, a UFRGS adota o critério de
emprego prioritário de pavimento permeável ou semipermeável para a
melhoria da drenagem natural do solo. Já em obras de edificações, são
adotadas, preferencialmente, estruturas modulares e pré-moldadas, a fim de
minimizar a geração de resíduos da construção civil nos canteiros de obras.
Para todas as obras da Universidade, conforme o porte, é exigida a
implementação e monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil (PGRCC).

Para aumentar e aprimorar as práticas sustentáveis na instituição, foram
inaugurados, em 2019, o Escritório de Sustentabilidade no Campus Centro e
o Núcleo de Sustentabilidade no Campus do Vale.
O Escritório de Sustentabilidade atua de modo integrado aos objetivos de
desenvolvimento sustentável da ONU por meio de projetos realizados com
parceiros de outras instâncias da Universidade e externos, tanto da
sociedade civil como governamentais e da iniciativa privada. Suas ações são
conectadas com pelo menos um dos sete eixos temáticos da iniciativa
UFRGS Sustentável.
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

O Núcleo de Sustentabilidade reúne
equipamentos voltados para a reciclagem
de polímeros termoplásticos. Tem como um
de seus objetivos transformar resíduos
gerados na UFRGS em produtos que
possam ser usados em prol da Universidade.
Nesta página, apresentamos alguns dos
resultados do trabalho que vem sendo
desenvolvido.

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Reciclagem mecânica de cápsula de café, utilizando as
cápsulas pós-consumo.

Bandejoca: bandeja expandida criada com fécula de
mandioca, água e glicerol.

Suporte para celular que reutiliza resíduo plástico de
corpos de prova, moldados por injeção nas aulas práticas
de processamento de polímeros.

Estojos escolares feitos com resíduos de sacolas e filmes
plásticos provenientes das aulas práticas de processamento
por extrusão.

Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Embalagens biodegradáveis, desenvolvidas com amido de
milho e proteína de soja
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
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Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

Redução de resíduos poluentes
Mobiliário sustentável para áreas internas e de convivência
O projeto de Mobiliário Sustentável, estabelecido no ano de 2019, tem
como objetivo a redução do descarte de resíduos de madeira, bem como
seu reaproveitamento para a produção de novas peças de mobiliário
para a Universidade. Tal iniciativa é uma ampliação do projeto de
parklets para áreas de convivência, com o reaproveitamento de
materiais para diferentes usos. Apresentamos aqui alguns de seus
produtos.

Oito mesas de trabalho
confeccionadas a partir de sobras
de madeira da Oficina de
Produção da UFRGS.

Extensão e Cultura
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Comunicação
Gestão de Pessoas
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Materialidade e Declaração
de Integridade

Mobiliário completo para a nova
área de convivência “Espaço BeijaFlor” no Campus do Vale, em que
foram empregados resíduos e
sobras de madeira para a
confecção de bancos, decks e
demais peças de uso comum.

Dois parklets, um já instalado na
Central do Aluno no Campus do
Vale e outro em produção para o
Instituto de Psicologia, ambos
produzidos com pallets em
desuso. Além disso, foi projetado
e está em etapa de execução um
pergolado para sombreamento de
parklets, o qual tem como base
cruzetas e postes de madeira
recebidos em doação.
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Reaproveitamento de orelhões

Geladeiras Literárias

Resultados Estratégicos

Foi realizada a reforma de 14 orelhões em desuso, anteriormente instalados
na área da Universidade. Após a reforma de estrutura, os orelhões foram
introduzidos como bancos em áreas comuns para uso da comunidade.
Quatro foram colocados no Campus do Vale, no Espaço Beija-Flor, e 10 no
Campus Central, sendo três no saguão da Reitoria, para usuários da
Biblioteca Central, e sete em frente ao Centro Cultural da UFRGS.

A ação integra o Projeto Livraria Solidária, que visa fomentar a leitura e a
troca de livros entre os membros da comunidade. As geladeiras, oriundas de
diferentes setores, não estavam próprias para o uso. Elas foram reformadas,
com a retirada de motor e prateleiras internas, receberam prateleiras de
MDF e foram customizadas em uma Oficina de Grafite, realizada no Dia da
Cultura da UFRGS (07/12/2019). No total, sete Geladeiras Literárias foram
produzidas nesta ação e espalhadas pelos diferentes campi.
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Teaser da ação ‘Livraria
Solidária’, que convidou a
comunidade a doar livros
para as bibliotecas
comunitárias da Rede
Beabah do Rio Grande do Sul
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS

Ações para redução do consumo de recursos naturais

Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Eixo Energia
Consumo de Energia Elétrica

Consumo de Energia (KWh)

O consumo de energia elétrica é monitorado mensalmente, considerando os diferentes pontos de
medição da concessionária de energia e aqueles controlados por equipamentos de telemetria. Os
dados mensais são analisados comparativamente aos dos meses de anos anteriores, de forma a
permitir a avaliação do desempenho de estratégias de redução do consumo total.

2019

27.455.818

27.802.069

2018

Em 2019, foi observada a redução de 4,67% do consumo em relação ao ano anterior. As medidas
adotadas para fomentar a economia foram uma campanha para a redução do consumo de energia
elétrica e a Portaria para horário especial de verão na Universidade, vigente entre 28/01/2019 e
01/03/2019. Durante o período de horário especial, foi constatada a diminuição de em torno de
13,5% no consumo de energia da UFRGS em relação ao mesmo período de 2018.

2017

0

28.506.121

26.500.000 27.000.000 27.500.000 28.000.000 28.500.000 29.000.000

Eixo Água
Consumo de Água e Esgoto
Assim como no caso da energia elétrica, o consumo de água é monitorado mensalmente,
a partir de diferentes pontos de medição da concessionária de água e esgoto e daqueles
com instalação de equipamentos de telemetria.
Dessa forma, foi observada a redução de 4,82% no consumo de água e esgoto entre 2018
e 2019. Tal redução pode estar associada ao maior controle individual de consumo por
meio de equipamentos de telemetria. Com o uso desses instrumentos, é possível uma
maior precisão na identificação de vazamentos e falhas técnicas que provoquem
desperdício de água.

Consumo de Água - m³

2019

309.680

2018

0

R$ 397.462,52

300.000

305.000

310.000

315.000

320.000

325.370

325.000

330.000
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação

Os serviços que correspondem à gestão de resíduos são
executados na UFRGS de forma periódica e contínua. Sua
não realização incorreria em infração administrativa, pois
pode acarretar dano ambiental e à saúde humana ou animal.
A destinação final no ano de 2019 foi realizada pelas
empresas contratadas, conforme apresentado a seguir:
Químicos

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

RESÍDUOS COMUNS

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

CGTRQ

Radiológicos
Empresa PRO RAD

Empresa Silcon

Extensão e Cultura
Gestão de Acervos

Serviços de Saúde A e E
(infectantes)
Empresa Sterycicle

Pesquisa e Inovação
Assistência estudantil

RESÍDUOS PERIGOSOS

Recicláveis

Orgânicos (Rus)

DMLU

Empresa BR SUL

Unidades de Triagem
em Porto Alegre

Compostagem na
ECOCITRUS

destino depende do
grupo químico

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

Não recicláveis

Orçamentário e Financeiro

Empresa Fraga Sanchez

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Estação de Transbordo do DMLU
Aterro Sanitário em Minas do Leão/RS

A e B (não perigosos)

D (perigosos)

Braserv Ltda

Multti Serviços
Tecnologia Ambiental

Lâmpadas
fluorescentes
Empresa Apliquim
descontaminação
e recuperação de
mercúrio

Pilhas e Baterias
Recolhimento
periódico de pilhas
e baterias, através
de nove coletores
instalados nos cinco
campi
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Sustentabilidade Ambiental

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Na tabela a seguir, são apresentadas as quantidades de resíduos recolhidas e
encaminhadas para destinação final ambientalmente adequada em 2019:

Categoria

Quant.

Resíduo sólido comum reciclável

3.283 m³

Resíduo sólido comum não reciclável

13.647 m³

Internacionalização do ensino

Resíduo sólido orgânico (Restaurantes Universitários)

521,52 m³

Pesquisa e Inovação

Resíduo sólido orgânico (Podas/
supressões de indivíduos arbóreos)

35 m³

Resíduo sólido de construção civil (Classes A)

204 m³

Gestão de Acervos

Resíduo sólido de construção civil (Classes B)

100 m³

Comunicação

Resíduo sólido de construção civil (Classes D)

567 m³

Gestão de Pessoas

Resíduo sólido de serviços de saúde

210.883,06 kg

Resíduo sólido perigoso (lâmpadas
fluorescentes inteiras)

17.434 unidades

Sustentabilidade Ambiental

Resíduo sólido perigoso (lâmpadas
fluorescentes quebradas)

251 kg

Orçamentário e Financeiro

Resíduo sólido perigoso (pilhas/baterias)

310 kg

Graduação
Pós-Graduação

Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Outras ações
Com o intuito de marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente,
comemorado em 5 de junho, foi organizada a primeira Semana do
Meio Ambiente da Universidade. O evento teve como objetivo, além
de promover a cultura da sustentabilidade na comunidade
universitária, dar
visibilidade às ações
desenvolvidas por
diferentes unidades
acadêmicas. A
programação ocorreu de 3
a 7 de junho no Campus do
Vale, e as palestras
ministradas abordaram os
temas sustentabilidade,
energia renovável, água,
gestão de resíduos e
construções sustentáveis.
Em janeiro, foi inaugurada a nova subestação de energia elétrica da
UFRGS no Campus do Vale, conquista que a Universidade almejava há
alguns anos. A subestação 69kV atende às necessidades de
infraestrutura para a ampliação de atividades de ensino, pesquisa e
extensão, garante estabilidade de fornecimento às unidades do
Campus do Vale e ainda possibilita economia nos custos de energia
elétrica. Para mais detalhes, confira neste relatório a seção “Gestão
de Infraestrutura”.
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Orçamentário e Financeiro

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

A Gestão Orçamentária e Financeira tem por objetivo buscar a
sustentabilidade financeira para as atividades finalísticas da UFRGS.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Recursos da Fonte Tesouro (em R$)
2019

Grupo da
Despesa

2017

2018

2019

1.598.353.549

1.670.930.174

Custeio

19.101.205

20.574.290

22.593.687

48.540.058

50.084.759

51.352.097

Capital

5.550.821

3.353.559

12.804.100

Custeio

168.863.486

166.118.699

169.491.868

Total

24.652.026

23.927.849

35.397.786

Capital

6.578.378

8.973.836

2.119.743

Total

1.747.772.410

1.823.530.843

1.893.893.881

Grupo da
Despesa

2017

2018

Pessoal

1.523.790.488

Benefícios

Comunicação

Recursos
da Fonte Tesouro (em R$)
Recursos da Fonte Tesouro (em R$)

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Recursos Diretamente Arrecadados - Fonte 250 - (em R$)

2bi
2017

1,5bi

2018
2019

1bi
500mi
0

10
Pessoal

Benefícios

Custeio

Capital

As três principais naturezas da receita de recursos diretamente arrecadados
em 2019 foram:

Recursos Diretamente Arrecadados - Fonte 250 - (em R$)
Natureza da Receita

R$

Serviços administrativos
e comerciais gerais

24.046.050,88

Aluguéis e arrendamentos

2.684.649,33

Serviços de tecnologia
da informação

1.383.989,00

A execução orçamentária da UFRGS, com recursos da Fonte Tesouro, mostra
as dificuldades enfrentadas pela instituição em decorrência das restrições
da política fiscal e seus desdobramentos para a Lei Orçamentária de 2019.
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Recursos orçamentários para custeio

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

No que tange aos recursos orçamentários para custeio, a Universidade obteve
uma dotação na LOA 2019 que inicialmente ficou no mesmo nível do ano
anterior e inferior a 2017. Em termos práticos, isto implicou uma perda real de
dotação orçamentária em custeio em decorrência do aumento de custos dos
insumos e serviços adquiridos. Para enfrentar esta escassez de recursos de
custeio, foi necessário fazer uma solicitação ao Ministério da Economia para a
troca de rubrica de capital para custeio, diante da prioridade de manter o
funcionamento das atividades essenciais da UFRGS.
Além dessa medida, a Universidade estabeleceu o objetivo de ampliar sua
receita proveniente de arrecadação direta (Fonte 250), tendo sido bemsucedida, com um aumento substancial em relação ao ano anterior, alcançando
a receita direta de R$ 35.397.786,00, diante de R$ 23.927.849,00. Essa
ampliação foi fundamental para compensar a baixa dotação de capital na Fonte
Tesouro, mas também para ampliar a capacidade de realizar dispêndios
adicionais de custeio, contribuindo, assim, para assegurar condições
satisfatórias de funcionamento à Universidade e adequado financiamento das
atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão.
Despesa
Custeio Total
ComposiçãoComposição
da Despesadade
CusteiodeTotal

Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental

34,57%

35

30,75%

30
25

Bolsas de Apoio a Pesquisa e Extensão

Gestão

20

Despesas de Infraestrutura (energia
elétrica, telecomunicações, água, gás)
Despesas de Serviços Terceirizados
(vigilância, limpeza e outros)

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

10
5
0

13,34%

12,53%
8,81%

Composição das Fontes de Recursos (em R$)
Itens de Despesa

Todas as
Fontes

Tesouro

Recursos
Próprios

Assistência Estudantil
(ex: RU, moradia)

24.075.395,00

21.175.395,00

2.900.000,00

Bolsas de Apoio a
Pesquisa e Extensão

16.919.420,20

15.262.831,26

1.656.588,94

Despesas de
Infraestrutura
(energia elétrica,
telecomunicações,
água, gás)

25.621.641,86

24.096.874,61

1.524.767,25

Despesas de Serviços
Terceirizados
(vigilância, limpeza
e outros)

66.402.468,11

65.550.350,50

852.117,61

Apoio Acadêmico

59.066.629,15

43.406.416,26

15.660.212,89

TOTAL

192.085.554,32

169.491.867,63

22.593.686,69

Assistência Estudantil (ex: RU, moradia)

Orçamentário e Financeiro

15

Execução Orçamentaria - Outras Despesas de Custeio
- Todas as Fontes - Ano 2019

Apoio Acadêmico

Fonte: Tesouro Gerencial
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Gestão de Custos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

De forma a atender às exigências legais da Lei Complementar nº 101/2000 e
da Portaria STN nº 157/11 e às orientações da Coordenação de Informações
de Custos do Governo Federal (CONIC), a Universidade realizou trabalho de
qualificação das informações no que diz respeito à apuração de custos. Por
meio da extração de dados do Sistema de Informações de Custos (SIC), foi
possível apresentar uma visão inicial das estimativas de custos por área de
atuação e por programa governamental. Tal trabalho uniu esforços no
compromisso de fortalecimento da missão institucional da UFRGS, que
compreende o desenvolver da educação superior com excelência e
compromisso social.

2) Análise da estrutura
• Estudo e análise da estrutura organizacional do órgão a fim de conhecer
cada unidade administrativa dos diferentes níveis gerenciais do
organograma e suas atribuições, detalhando a localização e a interface
entre áreas, bem como a força de trabalho
• Identificação dos elementos de custos
3) Mapeamento e segregação dos elementos de custos

Atividades desenvolvidas

Itens de custo = agregadores dos insumos utilizados, que têm por
objetivo identificar o que se consome. Esses são compostos com os
seguintes atributos:

1) Planejamento

Natureza de Despesa Detalhada - execução orçamentária

• Reuniões técnicas sobre o Sistema de Informações de Custos (SIC) e sobre
o Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS), articulação
com a Coordenação de Informações de Custos do Governo Federal –
CONIC/STN e participação no Encontro de Gestão de Custos do Setor
Público em Brasília

Situações do SIAFI WEB e o movimento líquido de contas contábeis
- fatos extra orçamentários.

• Foram iniciados os estudos para se conhecer a situação atual da UFRGS
para, posteriormente, poder compará-la a de outras entidades com
sistemas de custos mais desenvolvidos, tais como a Advocacia-Geral da
União (AGU) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA 5)

• Custos Não Controláveis (CNC)

Esses itens de custo foram organizados em quatro grupos:
• Custos Controláveis (CC)

• Custos Atribuíveis a Pessoal (CAP)
• Custos de Funcionamento (CF)
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Gestão de Custos

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Custo Direto por Programa de Governo - Exercício 2019
2109 - Programa de Gestão e Manutenção
do Ministério da Educação

R$ 1.035.552.693,69

53,91%

89 - Previdência de inativos e pensionistas da União

R$ 683.158.672,20

35,56%

Pós-Graduação

2080 - Educação de qualidade para todos

R$ 185.165.819,51

9,64%

Internacionalização do ensino

2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

R$ 14.396.929,71

0,75%

R$ 1.499.432,00

0,08%

Observatório de ensino
Graduação

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação

Assistência estudantil

2084 - Recursos Hídricos

R$ 465.000,00

0,02%

Gestão de Acervos

2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral

R$ 298.800,00

0,02%

2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública

R$ 248.622,79

0,01%

910 - Operações especiais: Gestão da Participação em
organismos e entidades nacionais e internacionais

R$ 180.774,69

0,01%

R$ 23.034,20

0,00%

R$ 4.800,00

0,00%

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

2069 - Segurança alimentar e nutricional

Sustentabilidade Ambiental

2042 - Pesquisa e inovações para a agropecuária

Orçamentário e Financeiro

TOTAL

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Fonte: SIAFI

R$ 1.920.994.578,79
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Gestão

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

O processo de Gestão tem por finalidade avaliar o desempenho
institucional, estabelecer as diretrizes estratégicas e realizar a
prestação de contas da Universidade à sociedade.

Observatório de ensino
Graduação

Principais Desafios
e Ações Futuras

Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

O Painel de Dados apresenta informações institucionais sobre a UFRGS
relacionadas à comunidade universitária e suas atividades. A proposta da
ferramenta é estar em constante atualização e expansão, de forma a
promover a visibilidade de informações relevantes e oportunas.
Em 2019, os dados da Pós-Graduação e da Assistência Estudantil foram
adicionados ao painel, que já contava com informações da Graduação e da
Gestão de Pessoas.

Tecnologia da Informação

Projeto de Relacionamento com Egressos

Suprimentos

Com o objetivo de reestabelecer o vínculo entre os egressos e a
Universidade, o projeto prevê a institucionalização de espaços de
participação dos ex-alunos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
bem como a possibilidade de formação continuada. A iniciativa busca,
também, acompanhar o percurso profissional do egresso no mundo do
trabalho e potencializar as atividades realizadas pelas Unidades
Acadêmicas. Em 2019, foram delineadas as diretrizes da proposta, que
conta com o apoio da ALUMNI (Associação dos Antigos Alunos da UFRGS) e
será implantanda em 2020. Dentre as ações planejadas, estão a realização
de eventos de integração e a criação de um portal de relacionamento.

Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Ampliar e aperfeiçoar as práticas de
governança institucional
Implementar a Política de Governança,
Gestão de Riscos e Controles
Expandir o modelo de Gestão de Riscos
Desenvolver as práticas de Gestão
por Processos, como a divulgação da
arquitetura de processos, a criação dos
grupos de processos e a implantação
do portal
Aprimorar o processo de planejamento
estratégico
Aperfeiçoar as práticas de avaliação da
Universidade
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Ouvidoria

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a
UFRGS. Tem a função de receber, examinar e encaminhar aos
setores competentes todas as sugestões, reclamações, elogios e
denúncias que lhe são enviadas. Além disso, é sua competência
acompanhar as providências adotadas e garantir que o cidadão
receba a resposta à sua manifestação.

Canais de atendimento
para manifestações

www.ouvidoria.ufrgs.br

(51) 3308-4944

653

Reclamação
370

Informação
267
36

Elogio

(Fonte: Sistema de Ouvidoria
UFRS e e-OUV – data da
extração 12/12/2019)

10

0
100
200
300
400
500
600
700
Assim como foi observado no ano de 2018, a maior parte das manifestações
registradas foram de alunos da UFRGS.

Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos

Manifestações Ouvidoria 2019

Sugestão

Assistência estudantil
Comunicação

1.336 manifestações

Denúncia

Extensão e Cultura
Gestão de Acervos

No período de
janeiro a dezembro de
2019, foram2019
recebidas
Manifestações
Ouvidoria

ouvidoria@ouvidoria.ufrgs.br

Presenciamente

Tipo de manifestante

Qtde

%

Gestão da Infraestrutura

Aluno da UFRGS

788

58,98

Sustentabilidade Ambiental

Comunidade em geral

407

30,46

Orçamentário e Financeiro

Servidor Técnico-administrativo da UFRGS

72

5,39

Servidor Professor da UFRGS

19

1,42

Não informado

50

3,74

1336

100

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Total
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Lei de Acesso à Informação

Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura

No período de janeiro a dezembro de 2019, foram recebidos
262 pedidos de acesso à informação pelo Serviço de Informação
ao Cidadão (e-SIC). (Fonte: e-Sic - data da extração: 07/02/2020)
No primeiro semestre, foi realizado um estudo dos processos de
atendimento a fim de padronizá-los e de otimizar o desempenho
da Ouvidoria. Ao final do ano, se pôde comprovar a eficiência da
implementação das melhorias pela diminuição expressiva do
prazo médio de resposta, que em 2018 era de 48,53 dias e, em
2019, passou para 18,03 dias. Além disso, em 2019, a Ouvidoria
conseguiu atender 100% das solicitações recebidas.

730
Perguntas recebidas pela Ouvidoria

2,79
Perguntas por pedido

220
Total de solicitantes

Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas

Principais temas das solicitações
Categoria e assunto

qtde

% de pedidos

Educação - Educação superior

214

81,68

Educação - Gestão escolar

8

3,05

Sustentabilidade Ambiental

Trabalho - Política trabalhista

5

1,91

Orçamentário e Financeiro

Educação - Financiamento

4

1,53

Trabalho - Legislação trabalhista

4

1,53

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

UFRGS – RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Esta seção exibe um resumo da situação financeira e contábil,
principais fatos contábeis, normas legais e técnicas adotadas
pela instituição. São igualmente compartilhadas informações
sobre o setor de contabilidade, dados de acesso aos balanços,
outras demonstrações contábeis e notas explicativas.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) compõe a Pró-Reitoria
de Planejamento e Administração (PROPLAN) da UFRGS como setorial
contábil, em conformidade com a Lei nº 10.180/2001 e o Decreto n°
6.976/2009. Tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados à
administração orçamentária, financeira e patrimonial, utilizando as técnicas
contábeis. Dentro da estrutura do DCF, a Divisão de Contabilidade (DICONT)
desempenha atividades de reconhecimento, mensuração, registro e
controle que visam à elaboração das demonstrações contábeis.
Entre as ações de controle desenvolvidas pela DICONT, encontra-se a
conformidade contábil, realizada de acordo com os procedimentos descritos
na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Seu propósito é assegurar a integridade, fidedignidade e confiabilidade das
informações constantes no SIAFI, a fim de que as demonstrações contábeis
geradas estejam em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964,
do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei
Complementar nº 101/2000, da Lei nº 10.180/2001, das NBC TSP; do
MCASP – 8ª edição e do Manual SIAFI.
As demonstrações contábeis da UFRGS foram extraídas do SIAFI, sistema
utilizado para a execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo
Federal e, juntamente com as notas explicativas, encontram-se publicadas
na íntegra no site da Universidade, em atendimento aos normativos legais
de transparência. Acesse aqui o relatório completo.
A partir das informações contábeis, destacam-se alguns itens, por sua
relevância ou materialidade, no contexto da Universidade.

No Balanço Patrimonial, enfatiza-se a evolução negativa em 2019, com
relação a 2018, explicada pelos registros ocorridos em decorrência da
conclusão, em julho/2019, do Inventário 2018 e de ajustes em obras em
andamento com o desreconhecimento de valores referentes a obras
paralisadas, que impactaram negativamente o ativo imobilizado. Outro fator
que elucida a evolução negativa é a alteração de rotina implementada pela
Coordenação de Contabilidade do Tesouro Nacional (CCONT/STN), com o
registro do passivo decorrente das transferências financeiras recebidas por
meio de Termos de Execução Descentralizada (TED) e pendentes de
comprovação, que causaram um aumento do passivo.
Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Evolução
%

559.000.126,18

583.535.933,22

-4%

Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Evolução
%

Passivo

414.513.058,38

199.854.506,41

107%

PL

144.487.067,80

383.681.426,81

-62%

Passivo+PL

559.000.126,18

583.535.933,22

-4%

Ativo
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos

O item mais relevante do Ativo, com 73% de participação, é o
Imobilizado composto pelos Bens Móveis e Imóveis da Universidade.

TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Bens Móveis

Os Bens Móveis representam 38% do Ativo e a maior participação, dentro do item, é
de máquinas e equipamentos que se encontram distribuídos nos mais diversos
laboratórios e setores da UFRGS.
Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Composição
%

Máquinas, Aparelhos,
Equipamentos e Ferramentas

143.132.323,63

177.642.716,21

67%

Bens de Informática

61.380.149,53

78.011.094,11

29%

Móveis e Utensílios

44.182.939,76

50.445.713,59

21%

Material Cultural, Educacional
e de Comunicação

38.047.351,34

40.120.778,19

18%

Veículos

15.986.340,83

16.537.737,65

7%

Importações em Andamento

1.168.772,09

2.498.640,04

1%

Demais Bens Móveis

61.118.772,01

892.445,81

28%

(150.184.830,03)

(129.600.241,55)

-70%

214.831.819,16

236.548.884,05

100%

(-) Depreciação Acumulada
Total
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino

Dentre os Bens Móveis, o item “Demais Bens Móveis” apresentou uma
evolução, em relação a 2018, de 6.748%. Esse acréscimo foi resultado do
registro dos bens não localizados, possível a partir da conclusão do
Inventário 2018. Os bens não localizados representam 16% do valor total
bruto dos bens móveis da Universidade.

Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Bens em Poder
de Terceiros

1.854.086,00

619.815,72

Bens Não Localizados

59.078.427,25

150,00

186.258,16

272.480,09

61.118.772,01

892.445,81

Demais Bens Móveis

Peças Não Incorporáveis
a Imóveis
Total

Os Bens Imóveis constituem 35% do Ativo e são compostos pelos bens de
uso especial, obras em andamento e instalações e benfeitorias em
propriedade de terceiros, deduzida a depreciação.
Dentre os Bens Imóveis, são bens de uso especial aqueles destinados ao
serviço ou estabelecimento da administração federal.
Bens Imóveis de Uso Especial
Imóveis de Uso Educacional

Valor em 31/12/2019 (R$)
144.463.859,97

Edifícios

8.065.167,49

Estação Experimental Agronômica

3.293.725,32

Terreno Farroupilha/RS

128.670,00

Salas Ed. Cândido José de Godói

115.977,82

Total

156.067.400,60
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

A UFRGS tem a maior parte de seus imóveis na cidade de Porto Alegre,
como os localizados nos Campus Centro, Saúde e Vale; mas também possui
instalações no Campus Litoral, em Tramandaí; a Estação Experimental
Agronômica, em Eldorado do Sul; e imóveis nos municípios de Gravataí,
Farroupilha e Capão da Canoa, todos no estado do Rio Grande do Sul.
Em termos de resultado patrimonial, ou seja, do confronto entre as
variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), observa-se
que, em 2019, o resultado foi negativo em decorrência de uma evolução
menor da VPA quando comparada à evolução da VPD. Isso pode ser
explicado, principalmente, pela desincorporação de passivos com a
transferência de precatórios de pessoal da UFRGS para o TRF4, em
atendimento ao acórdão TCU nº 2.455/2017, e pela incorporação de
passivos decorrente de transferências financeiras recebidas por meio de
TED pendentes de comprovação.

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

VPA
Valor em
31/12/2019 (R$)
2.120.678.636,62

Valor em
31/12/2018 (R$)
1.876.893.658,52

Evolução %
13%

VPD
Valor em
31/12/2019 (R$)
2.348.452.248,55

Valor em
31/12/2018 (R$)
1.985.149.806,74

Evolução %
18%

Resultado Patrimonial
Valor em
31/12/2019 (R$)
-227.773.611,93

Valor em
31/12/2018 (R$)
-108.256.148,22

Evolução %
110%

Do orçamento aprovado pela LOA 2019 (Lei n° 13.808/2019), a UFRGS
realizou 87% da receita e empenhou 97% da despesa.
Sua receita diretamente arrecadada representou 1,6% da despesa
empenhada. O restante da despesa empenhada foi coberto pelos repasses
do Ministério da Educação (MEC) e de outros órgãos com os quais a
Universidade tem termos de execução descentralizada celebrados.
Considerando o total das despesas empenhadas em 2019, 91% se referiram
àquelas cujo processo licitatório foi não aplicável, ou seja, despesas com
pessoal, auxílios a estudantes e pesquisadores (bolsas), diárias, convênios,
obrigações tributárias, entre outras.
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS

Como a Universidade se apoia no tripé ensino,
pesquisa e extensão, atividades dependentes da
relação entre sua força de trabalho e a
comunidade, a maior parte de sua despesa é
realizada com pessoal.

Despesa Empenhada
2019 - Não Aplicável

Valor em 31/12/2019
(R$)

Composição
%

Pessoal

1.729.602.187,64

96%

Bolsas

28.967.454,34

2%

Graduação

Diárias

2.330.618,95

0%

Pós-Graduação

Demais

38.078.026,76

2%

Observatório de ensino

Internacionalização do ensino

Total

1.798.978.287,69

100%

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos

Despesa Empenhada - Modalidade
de Licitação

(R$)

Composição
%

Valor em
31/12/2018 (R$)

Composição
%

1.798.978.287,69

91%

1.715.533.566,45

90%

Pregão

119.287.936,87

6%

115.936.699,18

6%

Dispensa de Licitação

32.412.581,07

2%

35.500.624,10

2%

Suprimentos

Concorrência

14.157.768,49

1%

14.799.322,50

1%

Gestão da Infraestrutura

Inexigibilidade

3.362.071,95

0%

3.797.633,83

0%

Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação

Não Aplicável

Valor em 31/12/2019

Sustentabilidade Ambiental

Tomada de Preço

448.700,83

0%

334.398,55

0%

Orçamentário e Financeiro

Regime Diferenciado de Contratação

248.936,15

0%

10.975.532,49

1%

6.211,27

0%

8.678,00

0%

Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Suprimento de Fundos
Total

1.968.902.494,32

100%

1.896.886.455,10

100%
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Resultados da gestão
Salão UFRGS
Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino

Cabe destacar algumas despesas liquidadas, ou seja, aquelas em que a
despesa efetivamente ocorreu, havendo o ateste por parte da Universidade,
pelos grupos: investimentos, outras despesas correntes e pessoal e
encargos.
Ao analisá-las, observa-se a redução em 68% na capacidade de investimento
em 2019, com relação à 2018, como resultado da redução orçamentária
ocorrida na LOA daquele exercício.
Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Obras em
Andamento

3.120.782,86

10.987.239,67

Gestão de Acervos

Material
Permanente

2.010.269,98

Comunicação

Demais

Gestão de Pessoas

Total

Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil

Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Investimentos

5.844.769,42

Evolução %
-72%
-66%

Houve, também, redução das despesas com locação de mão de obra, entre
outras, como consequência de ajustes necessários para adequação à realidade
orçamentária, tendo em vista o contingenciamento ocorrido entre os meses de
abril e outubro.
Outras Despesas
Correntes

Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Outros
Serviços 3º

81.479.381,61

71.181.368,76

14%

Locação de
Mão de Obra

61.562.157,12

63.513.542,99

-3%

Auxílio
Alimentação

29.394.386,62

29.503.212,88

0%

28.535.982,78

29.099.607,70

-2%

61.446.426,11

65.067.423,88

-6%

262.418.334,24

258.315.156,21

2%

375.043,15

301.461,39

24%

Auxílio Financeiro
a Estudantes

5.506.095,99

17.133.470,48

-68%

Demais
Total

Evolução
%
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Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
Gestão

Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Em termos de pessoal, sobressai-se o acréscimo da despesa com inativos
decorrente, entre outros fatores, da proposta de reforma previdenciária
(Emenda Constitucional nº 103) encaminhada ao Congresso Federal em
fevereiro/2019 e promulgada em novembro daquele ano.
Pessoal e
Encargos

Valor em
31/12/2019 (R$)

Valor em
31/12/2018 (R$)

Ativos

813.358.944,39

787.641.059,09

3%

Inativos

540.798.094,95

510.938.874,62

6%

Obrigações
Patronais

159.930.902,59

157.272.439,88

2%

Pensões

131.344.889,01

123.628.348,04

6%

Demais

25.492.594,79

18.863.001,43

35%

1.670.925.425,73

1.598.343.723,06

5%

Total

Evolução %

Por fim, cumpre informar que a UFRGS não possui análise de empresa de
auditoria independente, e seus registros contábeis estão sujeitos ao exame
das autoridades competentes durante os prazos prescricionais.
Saliente-se, ainda, que, como órgão setorial do sistema de contabilidade
federal, a UFRGS desempenha a função de gerar informações úteis aos
gestores e à sociedade em conformidade com a legislação e sempre
buscando a melhoria contínua nesse processo.
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MATERIALIDADE
E
DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE

Este capítulo apresenta e descreve as funções, os integrantes
e as responsabilidades do Comitê de Governança, Riscos e
Controle (CGRC) da Universidade.
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Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
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financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

O Comitê de Governança, Riscos e Controle (GCRC) procura identificar, monitorar e
avaliar as áreas estratégicas para a Universidade, acompanhando seu planejamento,
suas metas e seu impacto. A partir dessas observações dos macroprocessos e dos
documentos internos da UFRGS, que incluem o Plano de Desenvolvimento Institucional
e o Plano de Gestão, foram definidos os temas relevantes que afetam a nossa
capacidade de criar e compartilhar valor para sociedade no curto, médio e longo prazo.
A partir da consolidação desses temas, foram priorizados os que possuem grande
influência nas tomadas de decisões e são de interesse público.
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Resultados Estratégicos
TUAUFRGS
Observatório de ensino
Graduação
Pós-Graduação
Internacionalização do ensino
Pesquisa e Inovação
Extensão e Cultura
Assistência estudantil
Gestão de Acervos
Comunicação
Gestão de Pessoas
Tecnologia da Informação
Suprimentos
Gestão da Infraestrutura
Sustentabilidade Ambiental
Orçamentário e Financeiro
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Informações orçamentárias,
financeiras e contábeis
Materialidade e Declaração
de Integridade

Reconhecemos a responsabilidade
do Comitê de Governança, Riscos
e Controle (CGRC) em assegurar
a integridade deste relatório, ao
qual foi aplicado o pensamento coletivo tanto
na preparação quanto na apresentação.
O CGRC participou da elaboração deste
documento por meio da realização de reuniões
com a equipe técnica, definição de diretrizes,
revisão de conteúdo, elaboração de textos e
avaliação final.
As informações estão de acordo com a
estrutura proposta pela Decisão Normativa
TCU 178/2019, Portaria TCU 378/2019 e com as
orientações contidas no e-contas.
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Lista de siglas e abreviações
AGU

Advocacia-Geral da União

EDUFRGS

Escola de Desenvolvimento de Servidores da UFRGS

PG

Plano de Gestão

APCN

Aplicativos de Propostas de Cursos Novos

EMATER

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

PIB

Produto Interno Bruto

AUDIN

Auditoria Interna

ENADE

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

PPCI

Prevenção e Proteção Contra Incêndios

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior

FAPERGS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul

PPG

Programa de Pós-Graduação

PSDE

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior

CDEA

Centro de Estudos Europeus e Alemães no Brasil

FIERGS

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

PSI

Política de Segurança da Informação da UFRGS

CEI

Conselho Estadual da Pessoa Idosa

FINOVA

Feira de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico

RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

CEPE

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

FORPROF Centro de Formação Continuada de Professores

SEFIP

Secretaria de Fiscalização de Pessoal

CGD

Comitê de Governança Digital

GP

Grupo de Processo

SESU

Secretaria de Educação Superior

CGRC

Comitê de Governança, Riscos e Controle

HCPA

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

SIAPE

CGU

Controladoria-Geral da União

IBAMA

CIENTEC

Fundação de Ciência e Tecnologia

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos

SIC

Salão de Iniciação Científica

CITI

Centro Integrado de TI

IES

Instituições de Ensino Superior

SIORG

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

IGC

Índice Geral de Cursos

Sistema de Informações Organizacionais do Governo
Federal

JU

Jornal da Universidade

SISP

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

LAI

Lei de Acesso à Informação

Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da
Informação

CONCUR

Conselho de Curadores

LOA

Lei Orçamentária Anual

SiS

Sistema de Seleção Unificada

CONSUN

Conselho Universitário

MCASP

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público

TCU

Tribunal de Contas da União

CPD

Centro de Processamento de Dados

MEC

Ministério da Educação

TI

Tecnologia da Informação

CRES

Conferência Regional sobre o Ensino Superior da
UNESCO

NELE

Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão

TIC

Tecnologia de Informação e Comunicação

OCC

Outras Despesas de Custeio e de Capital

TRI

Time de Resposta a Incidentes

CS

Comitê de Segurança da Informação

ODS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

UAB

Universidade Aberta do Brasil

CTC

Conselho Técnico-científico da Educação Superior

PCCTAE

UFRGS

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DMAE

Departamento de Água e Esgotos

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação

UNAPI

Universidade Aberta para Pessoas Idosas

EAD

Ensino a distância

PDI

Plano de Desenvolvimento Institucional

UNESCO

EBTT

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

PDTI

Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação

Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura

