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Mensagem da Reitoria

No desafiador ano de 2020, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) completou 
60 anos de fundação, mantendo-se ativa na busca por um futuro melhor, ciente de que 
a responsabilidade inerente à gestão pública exige uma atuação inovadora, democrá-
tica e planejada para melhor investir os recursos públicos disponibilizados.

A UFSM, comprometida com a educação, ciência e tecnologia, é uma universidade 
pública e plural que respeita e estimula a diversidade. É a 10ª universidade do mundo 
em produção científica feita por mulheres, estando entre as 300 mais inclusivas do 
mundo e entre as 14 melhores universidades federais do Brasil. Ao mesmo tempo que 
tem um robusto programa de assistência estudantil, é a universidade mais empreen-
dedora e inovadora do Sul do país.

Também é um polo de agrotecnologia voltado ao setor produtivo da pequena, 
média e grande propriedade e atua em áreas de energias alternativas, em pesquisas em 
biocombustíveis, energia eólica e fotovoltaica, em projetos estratégicos de tecnologia 
para a defesa nacional. Tem excelência em petroquímica, novos materiais para saúde 
e engenharias, processamento de alimentos, tecnologia aeroespacial e de telecomu-
nicações, clima e alterações climáticas entre outras áreas de pesquisa e tecnologia.

São aproximadamente 27 mil estudantes e 6 mil trabalhadores que vivem e, em con-
junto com a sociedade, constroem essa instituição, que, comprometida com a Agenda 
2030 das Nações Unidas e com foco no desenvolvimento humano, já formou mais de 
180 mil profissionais. Esta é a maior entrega da UFSM para a sociedade: cidadãos qua-
lificados que se inserem na estrutura social do trabalho e da geração de renda, grande 
parte exercendo liderança ativa junto às suas comunidades, e que contribuem para a 
evolução científica e tecnológica.

REITOR
PAULO AFONSO BURMANN |

VICE-REITOR
| LUCIANO SCHUCH
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No ano de 2020, por conta da pandemia, as universidades interromperam as suas 
atividades presenciais, mas a UFSM foi uma das seis instituições que protagonizaram a 
adoção do ensino remoto, o que assegurou a manutenção do vínculo com sua comu-
nidade acadêmica, de forma a minimizar os impactos sobre a formação de estudantes. 
Em meio a tantos desafios, foi instituído o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais 
(REDE-UFSM). O formato foi tão exitoso que permitiu que o modelo servisse de exemplo 
a outras instituições e que  estruturasse o REDEBASICA, UFSM em REDE com a Educa-
ção BÁSICA, um programa de apoio à educação básica em modo remoto, por meio do 
qual milhares de estudantes da educação básica vêm sendo atendidos no interior do 
Rio Grande do Sul, via rádio, internet e televisão.

A UFSM começou 2020 com a criação do seu parque científico, tecnológico e de 
inovação, com 39 empresas de base tecnológica incubadas e mais de 30 empresas 
juniores, as quais, em conjunto, geram mais de 300 empregos.

Em um ano marcado pela adaptação, foram mapeados e digitalizados mais de 150 
diferentes tipos de processos e procedimentos administrativos; mais de 20 mil proces-
sos eletrônicos tramitaram de maneira exclusivamente digital. Os investimentos em 
Tecnologia da Informação (TI) alcançaram tanto as atividades administrativas como as 
acadêmicas. 

Em 2020, a UFSM administrou seu orçamento de duas formas: por um lado, esteve 
entre as universidades que mais direcionaram recursos para realização de investimen-
tos (foram R$ 61,5 milhões em 2020). Por outro, mudou o seu perfil de investimento, 
aumentando os recursos de capital destinados à área de saúde, apoiando a conclusão 
da Central de UTI’s do HUSM e direcionando boa parte dos investimentos para a área 
de TI (R$ 12,1 milhões).

Uma população regional estimada em 2 milhões de pessoas é coberta pelos ser-
viços disponibilizados pelo Hospital Universitário da UFSM, que está inserido no SUS 
e figura como como o maior hospital público do interior do Rio Grande do Sul. Essa 

estrutura, no ano de 2020, foi ainda mais importante para a região, diante desse con-
texto pandêmico:  realizaram-se mais de 70 mil testes PCR para o sistema público de 
saúde, inaugurou-se a Central de UTI’s e realizou-se uma série de ações e projetos de 
enfrentamento à pandemia.

Alinhada à consciência do papel transformador e da responsabilidade social da uni-
versidade, a UFSM atua fundamentada em um Plano de Desenvolvimento Institucional 
PDI) com metas e indicadores, que direcionam a sua estratégia para o alcance da exce-
lência, para atingir a nota máxima no Índice Geral de Cursos do Inep/MEC até 2022, o 
que, hoje, se apresenta com alta previsibilidade. Ao lado dessa meta, existem outras 32, 
fundamentadas em 7 desafios institucionais que extrapolam o tripé, ensino, pesquisa, 
extensão e a gestão universitária, e abrangem também outros aspectos de grande 
relevância social como, a inclusão social, a internacionalização e a gestão ambiental.
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Figura 1 - Resumo do Plano de Metas da UFSM para 2022

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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Com isso, podemos afirmar que a UFSM em 2020 seguiu firme 
no propósito de construir e difundir o conhecimento, estreitando 
seus vínculos com a sociedade e ampliando seu alcance no âmbito 
do desenvolvimento regional, estimulando a geração de trabalho 
e renda. Esta multiversidade acentuou seu compromisso com a 
formação qualificada de pessoas com capacidade de inovar e con-
tribuir para o bem-estar da população e para o desenvolvimento 
nacional, de modo sustentável.
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2020
Janeiro

Fevereiro

- UFSM obtém recurso para investimento no projeto         
   Geoparque Quarta Colônia 
- Conselho Universitário aprova a criação do Parque de 
   Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM 
- UFSM entre as 10 universidades do mundo com maior 
   produção científica feita por mulheres 
- Pesquisadores da UFSM descobrem nova espécie de 
   réptil que conviveu com os dinossauros

- Pesquisadores da UFSM reconstroem o cérebro 
  de um roedor gigante extinto 
- UFSM melhora indicadores no ranking Times Higher 
  Education das economias emergentes 
- Muito além do conhecimento: UFSM também é importante 
  geradora de empregos 
- Tecnologia desenvolvida pela UFSM e instituição da Espanha 
  é licenciada para empresa gaúcha

- UFSM e Husm se mobilizam para enfrentar o novo coronavírus
- Produção e distribução de 350 litros de álcool em gel e líquido
- Lançamento de site informativo e disque/chat tira dúvidas sobre covid-19

Março

Ilustração:
Márcio L. Castro
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- Regulamentação do regime de exercícios domiciliares (REDE)
- Assinatura de 12 projetos de pesquisa e desenvolvimento

- Centro de convenções organiza eventos culturais online com o CC Palco Online
- Webinar sobre os 60 anos de História da UFSM e interiorização do ensino

Julho

Agosto

- UFSM lança observatório de dados para COVID-19
- Produção de maçanetas hands-free para hospitais
- UFSM participa de pesquisa inédita sobre avanço 

do coronavírus no RS

Abril

- Recuperação e distribuição de respiradores para tratar a COVID-19
- UFSM é credenciada como empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial
- Colação de grau da 100ª Turma do Curso de Medicina por videoconferência

Maio

- UFSM e estado do RS reforçam parceria para realização de testes da COVID-19
- Força-tarefa permitiu realização de 1560 exames moleculares de coronavírus

na UFSM em um mês
- Plataforma UFSM em Rede é lançada com o intuito de auxiliar o ensino remoto
- UFSM é uma das 20 universidades brasileiras no Golden Age

University Ranking 2020

Junho



- Incubadora da UFSM é certificada pelo Centro de Referência
para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne)

- 35° Festival de Inverno Virtual

Setembro

- Aplicação de vacinas contra a COVID-19 em pessoas 
com alta exposição a doença

- Jornada Acadêmica Integrada virtual

Outubro

- UFSM se torna membro do grupo internacional
de universidades de excelência em ensino de engenharia

- Descoberta de um dos dinossauros mais antigos do mundo

Novembro

- Educação de qualidade e saúde e bem-estar eleitos objetivos
de desenvolvimento sustentável prioritários

- Descoberta de fóssil de um dos mais antigos
antepassados do T-REX

- “UFSM em Rede com a Educação Básica” levará conteúdo
para estudantes prejudicados pela pandemia

- 60 anos de UFSM: juntos ou à distância,
uma universidade sempre presente

Dezembro

`

Ilustração:
Márcio L. Castro



15

2020
VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL 
E AMBIENTE EXTERNO



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO  2020
16

A Universidade Federal de Santa Maria é uma Instituição Federal de Ensino Superior, 
constituída como Autarquia Especial vinculada ao Ministério da Educação. Foi criada 
pela Lei N.3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, com a denominação de Universidade 
de Santa Maria (USM). A Universidade foi federalizada pela Lei N. 4.759, de 20 de agosto 
de 1965, e passou a denominar-se, então, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
A regulamentação das suas atividades está ancorada na Lei N.9.394, Lei das Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996; pelo Estatuto, aprovado 
pela Portaria/MEC N. 156, de 12 de março de 2014, e pelo Regimento Geral, aprovado 
na 722ª Sessão do Conselho Universitário, pelo Parecer N. 031/2011, de 15 de abril de 
2011. A UFSM atua em todas as áreas de conhecimento, oferecendo cursos presenciais 
e a distância nas modalidades de educação básica, técnica e tecnológica, graduação 
e  pós-graduação. A UFSM conta, ainda, com o Hospital Universitário de Santa Maria – 
HUSM, que atua como hospital-escola, com sua atenção voltada para o desenvolvimento 
do ensino, da pesquisa e assistência em saúde, funcionando em contrato de gestão com 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), desde dezembro de 2013. Con-
fira os números da UFSM.

Os níveis hierárquicos para administração e coordenação das atividades da 
Instituição estão assim estabelecidos: superior, intermediário e inferior. O nível superior 
é constituído pelos Conselhos Superiores e Reitoria; o intermediário, pelas Unidades 
Universitárias e Órgãos Suplementares; e o inferior, pelos Departamentos. Conheça a 
estrutura  organizacional da UFSM.

Com o Decreto n. 9.203/17, que estabelece a Política de Governança na Admi-
nistração Pública, e a Portaria da Controladoria Geral da União n. 1.089/2018, 
a UFSM tem atuado para organizar e estruturar seu sistema de governança 
e de gestão institucional.

Governança e gestão são temas complementares. A gestão constitui-se 
da administração em si da instituição, como por exemplo a  administração 
de  recursos para a entrega de objetivos específicos. É a gestão que faz o 
 planejamento, a execução, o controle e a ação. Já a governança trata 
dos  sistemas internos necessários para o adequado direcionamento, 
 monitoramento, supervisão e avaliação da atuação da gestão, com vistas ao 
atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes 
interessadas (ISO/IEC 38500:2008).

Na UFSM este modelo de gestão e governança é apresentado conforme 
a Figura 2 a seguir.

Modelo de gestão e governançaIdentificação

http://Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/organogramas/
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Figura 2 - Modelo de gestão e governança

A estrutura orgânica de governança e controle da UFSM 
é composta pelo Conselho de Curadores, pelo Conselho 
Universitário (CONSU), pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CEPE) e pela Auditoria Interna. Além disso, há 
outras comissões e comitês colegiados que fazem parte da 
estrutura de governança, como o Comitê de Governança, 
Riscos e Controle; a Comissão Própria de Avaliação (CPA); o 
Comitê de TI e a Comissão Gestora do Plano de Gestão de 
Logística Sustentável, entre outros. Os Órgãos Colegiados da 
UFSM atendem ao Decreto N. 9.759 de 11 de abril de 2019 do 
Governo Federal.

A estrutura de gestão ou sua organização administrativa é 
composta pela administração superior e pelas unidades univer-
sitárias.  As competências e habilidades de cada órgão da estru-
tura orgânica da UFSM estão disponíveis na página da UFSM, 
especificamente no Estatuto e Regimento Geral da UFSM.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/orgaos-colegiados/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/orgaos-colegiados/
https://www.ufsm.br/principais-documentos
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Cadeia de valor da UFSM

A Cadeia de Valor é uma ferramenta de gestão de processos que 
apresenta as atividades que uma instituição faz para gerar valor 
ao seu público, mostrando a  ligação entre elas. A Cadeia de Valor 
é diretamente relacionada às metas traçadas pela instituição para 
entregar valor à sociedade. Para isso, o plano de metas da UFSM 
contempla, além dos desafios institucionais, as estratégias para o 
desenvolvimento do Brasil, presentes no Decreto nº 10.531/2020, 
bem como os programas do Plano Plurianual - PPA - 2020-2023.

A Cadeia de Valor da UFSM é organizada como demonstra o 
diagrama a seguir.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/planos-institucionais


VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO  2020
19

Missão

Macroprocessos 
Gerenciais

Alunos e 
Sociedade

Visão
Macroprocessos 

Finalísticos

Macroprocessos 
de Suporte

Construir e difundir 
conhecimento, 
comprometida com a 
formação de pessoas 
capazes de inovar e 
contribuir com o 
desenvolvimento da 
sociedade, de modo 
sustentável

Ser reconhecida como uma 
instituição de excelência na 
construção e difusão do 
conhecimento, 
comprometida com o 
desenvolvimento da 
sociedade, de modo 
inovador e sustentável”

- Planejamento e Controle Institucional 
- Governança Institucional

- Ações de Ensino,
- Ações de Pesquisa,
- Ações de Extensão,
- Relações Institucionais,
- Inovação e Empreendedorismo,

- Planejamento Acadêmico,
- Planejamento Pedagógico,
- Projetos Acadêmicos,
- Inclusão Social e
- Registro e Controle
   Acadêmico.

- Documentos,
- Infraestrutura de Pesquisa 
   e Inovação,
- Infraestrutura dos Campi,
- Orçamento e Finanças,
- Pesquisa Institucional e
- Pessoas.

- Assistência Estudantil,
- Tecnologia da Informação,
- Compras, Suprimentos e Patrimônio,
- Comunicação Institucional,
- Controle Ambiental,
- Controle Bibliográfico e Editorial,

Formar alunos com visão 
global e humanista, 
comprometidos com a 
sociedade, com o meio 
ambiente e com o 
desenvolvimento científico 
e tecnológico 

Figura 3 - Cadeia de Valor
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Processo de Planejamento

O processo de planejamento da Universidade é construído por meio de dois instrumentos 
complementares: o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Gestão. No ano 
de 2020, estava em vigência o PDI 2016-2026 e o Plano de Gestão 2018 - 2021. 

A consolidação desse processo se dá por meio da arquitetura do sistema de gestão 
estratégica, o qual é representada na Figura 3, disponível na página 21. Os documentos 
associados a cada bloco da arquitetura são: 

 – O PDI é o principal plano institucional, o qual serve de elemento orientador do 
planejamento institucional e como instrumento de divulgação, junto à comunidade e a 
órgãos externos, dos principais objetivos a serem alcançados.

 – O Plano de Gestão é o planejamento da administração central da Universidade, e está 
relacionado ao período de gestão do Reitor eleito pela comunidade universitária. 

 – Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), o qual contém as definições estratégicas 
da Unidade Universitária, alinhadas ao PDI da Instituição e serve de elemento orientador 
das ações da unidade;

 – Projetos Estratégicos configuram-se como projetos com definição clara de prazo, 
escopo, custo e cronograma de execução necessários para a execução da estratégia 
estabelecida no PDI e nos PDU’s, podendo ser elaborados por unidades/subunidades ou 
grupos de unidades/subunidades.
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Figura 4 - Documentos institucionais associados aos níveis de planejamento

O Plano de Gestão, como o nome diz, estabelece 
objetivos e metas para a gestão que estiver à frente 
da Universidade em determinado momento. O Plano 
de Gestão de 2018-2021, aprovado na 807ª Reunião 
Ordinária do Conselho Universitário em 29 de junho de 
2018, traz como meta principal consolidar a UFSM como 
uma universidade de excelência, subindo no Índice Geral 
de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) do Ministério da 
Educação (MEC) da atual nota 4 para a nota 5.

O IGC é um indicador de qualidade que avalia as 
Instituições de Ensino Superior do país. Para atingir a nota 
5 até 2021, será preciso qualificar ainda mais os cursos 
de graduação e pós-graduação, promovendo a melhoria 
da média do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Ainda, 
é necessária a obtenção de notas mais altas nas avalia-
ções da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), dando continuidade ao cresci-
mento dos programas de pós-graduação, tanto no nível 
quantitativo quanto qualitativo. Mais informações sobre 
o Plano de Gestão 2018-2021 podem ser encontradas no 
endereço

Visão, missão, valores, objetivos
macro, indicadores macro

Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI

DocumentosPlanejamento 

Plano de Desenvolvimento
da Unidade - PDU
Plano de Gestão

Projetos Estratégicos
Plano de Ação

5 a 20 anos

1 a 4 anos

1 ano

Objetivos táticos, indicadores, 
metas, estratégia e orçamento 
das unidades.

Definição de ações,
detalhamento do orçamento

Plano de Desenvolvimento
da Unidade - PDU
Plano de Gestão

1 a 4 anos
Objetivos táticos, indicadores, 
metas, estratégia e orçamento 
das unidades.

Projetos Estratégicos
Plano de Ação1 anoDefinição de ações,

detalhamento do orçamento

Estratégico
Estabelecimento da estratégia e 
políticas institucionais

Tático
Estabelecimento de estratégias 
alinhadas às institucionais

Operacional

Execução da estratégia

https://www.ufsm.br/principais-documentos
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Gestão de Riscos

O Regulamento da Política de Gestão de Riscos da UFSM foi aprovado na 799ª Sessão do 
Conselho Universitário, por meio da Resolução n. 18/2017, com atualização pela Resolução 
15/2020, a qual estabelece as diretrizes e a estrutura de governança da gestão de riscos para 
a UFSM. A política de gestão de riscos, aprovada na Resolução n. 034/2020, é tema do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016- 2026) como forma de política institucional e é 
parte integrante do Plano de Gestão 2017-2021 conforme metodologia de análise ambiental 
e definição de objetivos táticos e operacionais.

A análise ambiental utilizada na gestão de riscos e no estabelecimento de estratégias 
institucionais foi realizada em duas etapas: a) identificação dos fatores de impacto interno e 
externo relacionados ao PDI e plataforma de campanha da atual gestão da UFSM; b) avaliação 
destes fatores identificados em detrimento do PDI.

O resultado desse trabalho foi tabulado em planilhas eletrônicas, gerando cerca de 55 
fatores externos (oportunidades e ameaças) com poder de impacto, servindo, assim, como 
base para elaborar os objetivos estratégicos.

Acerca do plano de metas, a Tabela 1, na página seguinte, apresenta os principais fatores 
externos que apresentam impacto. Tal mapeamento foi realizado para todos os objetivos do 
PDI e desencadearam ações específicas descritas no documento Plano de Gestão 2017-2021.
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Tabela 1- Relacionamento dos fatores externos de maior impacto no PDI da UFSM

Desafio do PDI 2016-2026 Ação - Título

Ameaças

Desafio 1 – Internacionalização Redução ou não manutenção de financiamento para políticas de internacionalização

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Financiamento de Ciência e Tecnologia

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Instabilidade Política e Econômica

Desafio 3 – Inclusão social Não atendimento aos direitos basilares por parte do governo federal, estadual e municipal - educação; segurança e saúde

Desafio 3 – Inclusão social Restrição orçamentária

Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia Falta de visão e articulação política da região

Desafio 5 – Modernização e desenvolvimento organizacional Restrição à autonomia universitária

Oportunidades

Desafio 1 – Internacionalização Celebração de convênios internacionais com universidades dos EUA, UE e outros países com manifestação

Desafio 1 – Internacionalização Polo de defesa nacional

Desafio 1 – Internacionalização Programa governamental de internacionalização CAPES/PRINT

Desafio 1 – Internacionalização Região de maior concentração de doutores no Brasil

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Existência de Políticas de Estado voltadas para o desenvolvimento regional- País em desenvolvimento

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Internacionalização

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Recursos do Governo - Emendas parlamentares/Outras fontes de fomento

Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica Tecnologias Educacionais em Rede disponíveis

Desafio 3 – Inclusão social Disponibilidade de instituições externas para parcerias (exército e aeronáutica)

Desafio 3 – Inclusão social Política de Cotas 

Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia Baixo grau tecnológico do setor produtivo

Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia Egressos com destaque no campo da pesquisa e inovação

Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia Existência de cargos em fóruns e comitês de órgãos de fomento

Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia Novo marco de ciência, tecnologia e inovação

Desafio 7 – Gestão ambiental Captação de recursos através de editais e receitas extra orçamentárias, tanto nacionais quanto estrangeiras

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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Programa de Integridade
O Programa de Integridade na UFSM se constitui do conjunto de medidas e ações 
voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e de 
corrupção.

Para tanto, o Plano de Riscos elaborado em 2019 apresenta a metodologia ado-
tada; o mapa dos riscos de integridade; as ações de tratamento e as informações 
de monitoramento.

Figura 5 – Plano de Integridade da UFSM – Riscos identificados Figura 6 – Plano de Integridade – Mapa de Riscos

Fonte: CGRC/UFSM.Fonte: CGRC/UFSM.

De acordo com a avaliação realizada no ano de 2020, foram identificados 
cerca de 34 riscos de integridade que desencadearam cerca de 47 ações rela-
cionadas ao combate aos riscos de corrupção, má conduta e fraude. Dessas 
ações cerca de 36 estão em andamento, 8 foram concluídas, 7 não foram 
 iniciadas e 6 estão em atraso para finalização.
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Sobre as instâncias de integridade, é importante destacar que a gestão da ética e da inte-
gridade exige a complementaridade de ações de diversos órgãos que executam ações desde 
a prevenção a fraude e a corrupção, até a sanção de irregularidades. Na UFSM, os principais 
órgãos envolvidos são a Comissão de Ética, a Ouvidoria, a Comissão Permanente de Sindicância 
Administrativa (COPSIA), a Auditoria Interna, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), a 
Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), 
a Unidade de Integridade e os gestores de riscos. O Quadro 1 apresenta a estrutura de inte-
gridade da UFSM.
Quadro 1 - Estrutura de integridade da UFSM

Prevenção
Comissão de Ética, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Coordenadoria de Planejamento 

Informacional da Pró-Reitoria de Planejamento, Unidade de Integridade, Comitê de 
Governança, Riscos e Controles

Detecção Ouvidoria, Comissão de Ética, Auditoria Interna, Dirigentes de Unidades

Investigação Comissão de Ética, Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, 
Comissões de Sindicância específicas

Correição Comissão Perm. de Sindicância e Inquérito Administrativo, Conselho Universitário

Monitoramento Auditoria Interna, Unidade de Integridade, Comitê de Governança, Riscos e Controles

Outras informações sobre a gestão dos riscos de integridade na UFSM podem ser encon-
tradas no site da PROPLAN, no menu Gestão de Riscos ou por meio de correio eletrônico: 
assessoria.grc@ufsm.br.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-na-ufsm
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Indicadores de Governança

A UFSM procura medir periodicamente seu nível de maturidade de governança 
através da análise das práticas e dos processos de tomada de decisão estratégica, 
de gestão de riscos e controles internos, de supervisão da gestão, de relaciona-
mento com a sociedade e outras partes interessadas.

Para isso são utilizados os indicadores de governança e gestão recomendados 
pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário.

Figura 7 – Pontuação nos indicadores de governança recomendados pelo TCU

Fonte: iGov.

Nos anos de 2018 e 2020, com protagonismo da Auditoria Interna da Instituição, 
o perfil de governança da UFSM aponta uma maior maturidade em todos os níveis 
de pontuação, com maior destaque ao crescimento dos indicadores de accoun-
tability, contratações e estratégia. 

Os resultados obtidos são tratados no Comitê de Governança, Riscos e Controle, 
tendo as ações de  melhoria  monitoradas regularmente.
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5.1 Visão geral do planejamento e Desafios institucionais

Esta seção apresenta os resultados institucionais com base na estra-
tégia prevista no PDI da UFSM, que estabelece 7 Desafios com os 
quais a instituição se comprometeu, para período de 2016 a 2026, 
a saber: 1 - Internacionalização; 2 - Educação inovadora e transfor-
madora com excelência acadêmica; 3 - Inclusão Social; 4 - Inovação, 
geração de conhecimento e transferência de tecnologia; 5 - Moderni-
zação e desenvolvimento organizacional; 6 - Desenvolvimento local, 
regional e nacional e 7 - Gestão Ambiental. Estes desafios represen-
tam o compromisso da UFSM com os pilares universitários de ensino, 
pesquisa e extensão, e com a gestão universitária, bem como, com 
outros 3 desafios de relevância social, o da internacionalização, inclu-
são social e gestão ambiental.

A definição de indicadores e metas permite direcionar e avaliar o 
alcance da estratégia estabelecida no PDI. O plano de metas da UFSM 
é fundamentado nos 7 desafios institucionais, e, em 2020, passou por 
uma revisão e atualização, que definiu metas a serem atingidas até o 
ano de 2022. Estas metas estão alinhadas às estratégias para o desen-
volvimento do Brasil, presentes no Decreto nº 10.531/2020, bem como 
a programas do Plano Plurianual - PPA - 2020-2023. O item 5.2 apre-
senta indicadores e metas estabelecidos para cada um dos Desafios 
Institucionais.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/planos-institucionais
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5.2 Indicadores e resultados relacionados à visão e aos desafios institucionais

Alinhada com a visão institucional,  a grande meta da UFSM é consolidar-se como uma universidade de excelência, o que está representado, no plano de metas 
para 2022, com um olhar nacional, pelo principal indicador universitário do país, o Índice Geral de Cursos (IGC), e um olhar  internacional, tomando como referência 
rankings universitários  reconhecidos no exterior.

VISÃO  INSTITUCIONAL

M
ET
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  P

RINCIPAIS

CONCEITO  ATU
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M
ET

A  2022

METAS  PRINCIPAIS

META  2022

Índice 
Geral de 
Cursos 

IGC

5

4

QS 
Ranking 
América 

Latina

20º

o desenvolvimento da

com

de modo inovador e PO
SI

ÇÃO ATUAL

25º
sustentável
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Índice Geral de Cursos – IGC
O IGC é, no Brasil, o índice que representa a qualidade do ensino superior, resultante de uma média ponderada de avalia-
ções nacionais, para os cursos de graduação (conceito CPC) e de pós-graduação (Conceito CAPES). Ele sintetiza, em um 
único conceito, que varia de 1 a 5, o índice de uma instituição de ensino superior. A UFSM tem como meta para 2022 estar 
entre as universidades brasileiras que possuem o conceito máximo do IGC, que é 5. Para atingir essa nota, é preciso obter 
um IGC contínuo de 3,945.  Historicamente, a UFSM apresenta uma evolução no conceito contínuo do IGC, tendo apenas 
dois pontos de redução que foram nos anos de 2013 e 2015 (Figura 8). Desde 2018, o IGC faz parte da estratégia da UFSM, 
e o resultado da universidade mantém-se em evolução. No ano de 2019, último disponível, a UFSM manteve o IGC 4, 
 apresentando um IGC contínuo de 3,907.

Figura 8 - Índice Geral de Curso (IGC)

Fonte: INEP.
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QS Ranking América Latina
Para ter um olhar internacional sobre a excelência, a UFSM 
tomou como referência o QS Ranking da América Latina, 
classificação reconhecida internacionalmente, que avalia 
aspectos como o impacto e produtividade da pesquisa, o 
comprometimento no ensino, a empregabilidade, o impacto 
on-line e a internacionalização nas instituições de ensino 
superior da América Latina. Atualmente, a UFSM está em 

Figura 9 - Ranking QS América Latina

25º lugar entre as brasileiras participantes do ranking (Figura 
9). A meta, para 2022, é estar entre as 20 melhores brasilei-
ras colocadas no QS Ranking da América Latina. Nas últimas 
edições, a UFSM perdeu posições, no intuito de retomar e 
 atingir a meta, a UFSM direcionará esforços, especialmente 
para os quesitos de internacionalização e impacto da pes-
quisa,  avaliados pelo ranking.

Fonte: QS Latin America University Rankings.
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Este Desafio abrange objetivos direcionados ao aumento da inserção científica ins-
titucional, bem como ao desenvolvimento de ações relacionadas a proporcionar 
 experiências de internacionalização aos alunos, incentivar a realização de convênios e 
parcerias  internacionais e, ainda, à busca pela melhoria da infraestrutura de apoio para 
o acolhimento e integração internacional. O foco estratégico para este Desafio é, por 
um lado, aumentar o contato dos estudantes com pessoas de outros países e, por outro, 
 aumentar a quantidade de publicações em coautoria com pesquisadores internacionais. 
Um modo de fomentar institucionalmente estes dois aspectos é priorizando os processos 
de qualificação internacional dos docentes, direcionando-os especialmente para os paí-
ses  definidos como prioritários pela CAPES. O Quadro 2 resume os indicadores definidos 
para o Desafio da internacionalização, bem como, a atual situação da UFSM e as meta para 
o ano de 2022. A seguir,  é apresentada a distribuição do orçamento em ações relacionadas 
ao Desafio 1 (Figura 10), e, na sequência, a análise dos indicadores deste Desafio.

Quadro 2 - Plano de Metas 2022: Indicadores e metas do Desafio 1

Objetivos PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

AS-D4-01 - Aumentar a inserção 
científica institucional

1 - Posição entre as brasileiras no pilar internacionalização 
do Ranking QS América Latina 21º 20º

PR-D1-01 - Desenvolver  parcerias 
com pesquisadores e instituições 
internacionais

2 - Pesquisadores em qualificação no exterior em países 
priorizados pela CAPES 75,9% 85,0%

PR-D1-02 - Oportunizar experiência 
de internacionalização aos alunos

3 - Docentes estrangeiros na UFSM 1,69% 1,80%

4 - Estudantes estrangeiros na UFSM 0,61% 0,70%

Internacionalização

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
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 — O orçamento do ano de 2020 direcionado à  internacionalização foi 
de aproximadamente R$ 3,79 milhões.

 — R$ 571.736 foram investidos em benfeitorias em infraestrutura 
física, relacionadas à internacionalização.

 — R$ 500.137 em ações realizadas nas Unidades de Ensino e           
R$ 105.088, em ações realizadas pelo Ensino Técnico e Tecnológico.

 — R$ 216.331 foi o valor de projetos estratégicos desenvolvidos no 
âmbito da internacionalização.

 — R$ 34.832 foram investidos no Projeto Milton Santos de Acesso 
ao Ensino Superior – Promisaes, que oferece  assistência a  estudantes 
estrangeiros.

orçamento Figura 10 – Orçamento do Desafio 1 - Internacionalização

Fonte: SIAFI.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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Posição entre as brasileiras no pilar internacionalização  
do QS Ranking América Latina
A dimensão Internacionalização do QS Ranking América Latina avalia o grau 
de abertura internacional, por meio das publicações em  coautoria com 
pesquisadores  estrangeiros. Entendendo a importância de desen volver 
essas relações entre pesquisadores de diferentes países e elevar o número 
de  publicações internacionais, a UFSM definiu como meta estar entre as 
20 brasileiras mais bem posicionadas no pilar Internacionalização do QS 
Ranking América Latina. Este  indicador contribui diretamente para uma de 
suas metas principais, que é a de estar também em 20º lugar geral, entre 
as brasileiras, no ranking QS América Latina. A Figura 11 mostra que desde 
a primeira edição em que participou do ranking, a UFSM ganhou nove posi-
ções no pilar internacionalização. Na última edição, atingiu o 22º lugar entre 
as  brasileiras, representando a queda de uma posição em relação à edição 
anterior. A inclusão desse indicador no plano de metas confere a ele uma 
importância  institucional, e esforços serão direcionados para atingir a 20ª 
posição, por exemplo, priorizando a qualificação de docentes no exterior e 
o contato dos estudantes com docentes e  discentes de outros países.

indicador 1

Figura 11 - Evolução da UFSM no Pilar Internacionalização do Ranking QS América Latina

Fonte: QS Latin America University Rankings.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/


RESULTADOS DA GESTÃO  2020

d1

37

O direcionamento da qualificação docente para países priorizados pela CAPES é 
estratégico para a UFSM, na medida em que contribui para desenvolver parce-
rias com pesquisadores e instituições internacionalmente reconhecidas e instiga a 
ultrapassar fronteiras, possibilitando o aumento da inserção científica institucional. 
No ano de 2020, 75,9% dos docentes da UFSM em qualificação no exterior estavam 
em países priorizados pela CAPES. A meta é que, em 2022, 85% dos docentes em 
processos de qualificação internacional estejam realizando sua qualificação em 
países considerados prioritários pela CAPES.

Pesquisadores em qualificação no exterior  
em países priorizados pela CAPES

indicador 2

Figura 12 - Evolução no % de pesquisadores em qualificação em países priorizados pela CAPES

Fonte: SIE.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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Um dos objetivos estratégicos da UFSM é oferecer experiências de internacionalização aos estudantes. 
Uma forma de conseguir isso é através do contato com professores e alunos vindos do exterior. Essa 
prática oferece aos nossos estudantes, além do contato com outra língua, experienciar outros hábitos e 
culturas. Em 2020, 1,7% dos 2.044 professores da UFSM era estrangeiro. A meta, para 2022, é que do total 
de professores, 1,8% seja oriundo do exterior. No contexto dos estudantes, em 2020, a UFSM contava com 
166 estrangeiros, de um total de 31.628 estudantes, em todos os níveis de ensino, representando 0,5% desse 
total. Para 2022, a meta é que 0,7% dos estudantes da UFSM sejam estrangeiros (Figura 13). 

Docentes e Discentes estrangeiros na UFSM
indicadores 3 e 4

Figura 13 - Evolução no percentual de docentes e discentes estrangeiros na UFSM

Fonte: SIE.
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Diretamente relacionado à área de ensino, o Desafio 2 aborda objetivos voltados para a 
obtenção de cursos de excelência integrados à sociedade, bem como a busca pela satis-
fação dos alunos e pela sua formação integral. O foco para os próximos anos, neste  Desafio, 
é aumentar a eficiência do processo de formação para entregar um número maior de con-
cluintes para a sociedade, formar alunos em cursos com níveis de qualidade cada vez 
maiores, zelando para que estejam satisfeitos com a universidade durante o seu processo 
de formação, e para que fiquem bem inseridos no mundo do trabalho e na sociedade, após 
concluírem seus cursos. Para isso, foram definidos os indicadores e metas apresentados 
no Quadro 3.

Quadro 3 - Plano de metas 2022: Indicadores e metas para o Desafio 2

Objetivo PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

AS-D2-01 - Oferecer cursos de excelência 
integrados à sociedade

1 - % de cursos com conceito CC 4 e 5 96,0% 96,0%

2 - % de cursos com conceito CPC 4 e 5 83,0% 85,0%

3 - % de cursos com conceito Enade 4 e 5 68,4% 80,0%

AS-D2-02 - Formar alunos com visão global 
e humanista, comprometidos com a 
sociedade, com o meio-ambiente e com o 
desenvolvimento científico e tecnológico

4 - TCV acumulada geral 50,5% 52,0%

5 - Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico UFSM 18,2% 14,0%

AS-D2-01 - Oferecer cursos de excelência 
integrados à sociedade

6 - % de Egressos de graduação atuando na área ou 
cursando pós-graduação 84,9% 95,0%

AS-D2-03 - Estimular o sentimento de 
pertencimento e satisfação dos alunos para 
com a UFSM

7 - Pontuação geral na dimensão "Satisfação e 
Pertencimento" da Autoavaliação Institucional 5,52 5,80

Educação Inovadora e Transformadora 
com Exclência Acadêmica

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
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 — R$ 5,4 milhões em benfeitorias na  
infraestrutura física da instituição.

 — R$ 1,64 milhão foram investidos em equipamentos,  
 mobiliário e materiais relacionados à melhoria no ensino.

 — R$ 1,23 milhão em ações realizadas nas unidades de ensino 
e nos colégios, voltadas ao alcance de objetivos do Desafio 2.

 — R$ 872.785 direcionados a editais de  
fomento interno do ensino, pesquisa e extensão.

 — R$ 283.576 investidos em assistência estudantil,  
contribuindo para a promoção de uma educação 
transformadora.

orçamento Figura 14 – Orçamento do Desafio 2 - Educação Inovadora e Transformadora com Exclência Acadêmica

Fonte: SIAFI.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/


RESULTADOS DA GESTÃO  2020

d2

41

Percentual de cursos com Conceitos de Curso 4 e 5

Faz parte da estratégia da UFSM formar alunos em cursos com níveis de qualidade cada vez 
maiores. O Conceito de Curso (CC) é um indicador da qualidade do ensino para os cursos de 
graduação que não fazem Enade, e são  avaliados por visitas in loco de técnicos do Ministério da 
Educação. Em 2018, a UFSM assumiu o compromisso de ter 96% dos seus cursos, que recebem 
esse tipo de avaliação, com conceito 4 e 5. Comparando os resultados do ano de 2016 com o 
último resultado disponível, 2019, a UFSM conseguiu passar de 92% para 96% o percentual de 
cursos com CC 4 e 5, com base em resultados de 2016, atingindo a meta estipulada (Figura 15).

indicador 1

Figura 15 - Evolução no % de cursos da UFSM com CC 4 e 5

Fonte: MEC. 
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O Conceito Preliminar de Curso – CPC é um indicador de qualidade 
dos cursos de graduação, calculado com base em três aspectos 
originários do Enade: a avaliação de desempenho dos estudantes; 
o índice de diferença de desempenho (IDD), que indica o quanto 
a universidade agregou de conhecimento ao estudante, e na 
avaliação das condições oferecidas pela universidade, em termos 
de infraestrutura, corpo docente e recursos didático-pedagógicos. 
O CPC é um dos indicadores que compõem o IGC – Índice Geral de 
Cursos, por isso, ter bons resultados no CPC contribui diretamente 
para que a UFSM atinja a sua principal meta. Para este indicador, a 
meta era que 85% dos cursos obtivessem conceito CPC 4 e 5, até 
2022. A Figura 16 apresenta a evolução do percentual de cursos 
com CPC 4 e 5, em que se observa o alcance da meta, com os 
resultados de 2019, último ano disponívelquando 89%, dos cursos 
da UFSM  atingiram o conceito 4 e 5.

Percentual de cursos com CPC 4 e 5

indicador 2

Figura 16 - Evolução da UFSM no % de cursos com CPC 4 e 5

Fonte: MEC.
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O Conceito Enade é um indicador de qualidade da graduação, que 
oferece insumos para o CPC, e é calculado com base na prova de 
desempenho dos  estudantes, que avalia a formação geral e  conhe-
cimentos específicos de cada área do conhecimento. A UFSM tem 
como meta que 80% dos seus cursos atinjam os conceitos 4 e 5 no 

Percentual de cursos com Conceito Enade 4 e 5

indicador 3

Figura 17 - Evolução no % de cursos da UFSM com Enade 4 e 5

Enade. Apesar de os resultados da UFSM terem apresentado uma 
importante evolução, desde 2013, os últimos dois ciclos (2017 e 2018) 
foram decrescentes. Em 2019, último ano com resultados disponíveis,  
já é possível observar uma leve retomada nesse indicador, com 69% 
dos cursos obtendo  conceitos 4 e 5 (Figura 17).

Fonte: MEC.
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A Taxa de Conclusão por Vaga Acumulada Geral – TCV resulta 
da divisão entre o número de diplomados pelo número de 
vagas, em “x” anos atrás. Considerando que “x” é o período 
médio previsto de duração do curso, seguindo a tabela do 
Tribunal de Contas da União (TCU). A TCV é um indicador defi-
nido pela UFSM para acompanhar o número de concluintes 
em relação às vagas existentes. Ao mesmo tempo em que 
indica o sucesso dos estudantes de graduação na finalização 
do seu curso, esse indicador representa, também, a entrega de 
profissionais qualificados para atuação na sociedade. A UFSM 
tem como meta atingir uma TCV de 52% até 2022, o que repre-
senta retomar o índice de formação de 2018. No ano de 2019, a 
taxa foi de 50,5%, indicando uma queda, com relação aos dois 
períodos anteriores (Figura 18). Os dados referentes ao ano de 
2020 não estavam disponíveis, devido à alteração do calendário 
 acadêmico, imposta pela pandemia.

Taxa de Conclusão por Vaga Acumulada Geral

indicador 4

Figura 18 - Evolução da TCV

Fonte: MEC.
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A UFSM também oferece à sociedade a oportunidade de qualificação em cursos 
técnicos, e é importante para a instituição que os ingressantes nesse nível de ensino 
também consigam concluir a sua qualificação, e tenham melhores oportunidades no 
mundo do trabalho. A Taxa de Evasão representa o percentual de estudantes que saiu 
do curso em que estava matriculado antes de concluí-lo. Por isso, a UFSM tem como 
meta reduzir a Taxa de Evasão Anual do Ensino Técnico que, atualmente, é de 18,2% 
para 14% em 2022, conforme pode ser observado na Figura 19.

Figura 19 - Evolução da Taxa de Evasão no Ensino Técnico da UFSM

Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico
indicador 5

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.
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Esse indicador tem origem na Pesquisa do Egresso, 
 realizada pela Comissão Própria de Avaliação da UFSM 
- CPA. O percentual de egressos trabalhando na área ou 
cursando  pós-graduação é um indicador que reflete como 
os  pro fissionais formados na UFSM estão sendo inseridos na 
 sociedade, seja no mundo do trabalho, ou na continuidade 
do seu processo formativo, em sua área de formação. Nos 
resultados da última pesquisa, aplicada em 2017, 84,9% dos 
 egressos afirmaram estar trabalhando na área de formação 
ou cursando  pós-graduação (Figura 20). A meta, para 2022, é 
que 95% dos egressos estejam nessa situação.

Percentual de Egressos trabalhando 
na área ou cursando pós-graduação

indicador 6 Figura 20 - Percentual de egressos no mercado de trabalho ou em pós-graduação

Fonte: Pesquisa do Egresso UFSM 2017.

Trabalhando na área ou cursando pós-graduação
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Pontuação geral na dimensão “Satisfação e Pertencimento” da Autoavaliação Institucional

É estratégico para a UFSM promover o sentimento de satisfação e 
 pertencimento entre os estudantes. Para avaliar o alcance desse 
 objetivo, a  instituição utiliza os resultados da Autoavaliação  Institucional, 
promovida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, na qual a 
 dimensão de “ satisfação e pertencimento” é formada por um conjunto 

indicador 7

Figura 21 - Resultado da Autoavaliação Institucional 2019-2020: Dimensão  Satisfação e  pertencimento

de 6 itens, avaliados em uma escala de 1 (discordo totalmente) a 6 
(concordo totalmente) pontos. Na última Autoavaliação  realizada, que 
ocorreu entre o final de 2019 e início de 2020, a UFSM obteve uma 
pontuação média de 5,52, nessa dimensão (Figura 21). A meta é que, 
em 2022, a  pontuação média seja de, no mínimo, 5,80.

Fonte: Autoavaliação Institucional UFSM 2019.
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O Desafio 3 está diretamente relacionado ao objetivo de fortalecer políticas de acesso à 
universidade e reforçar a assistência estudantil com foco na permanência dos estudan-
tes, conclusão dos estudos e bom uso dos recursos. Abrange, ainda, objetivos voltados 
para disseminar uma cultura ética em relação à inclusão social e ao meio-ambiente, e 
preparar o corpo técnico e docente para lidar com os diferentes aspectos da inclusão 
social. A UFSM é referência pelas políticas de inclusão social que adota, tanto para o 
ingresso, quanto para a permanência e formação dos estudantes. Com o objetivo de 
elevar a  eficiência dessas ações, instituiu em seu plano de metas indicadores que focam 
na continuidade e conclusão dos estudos. Dentre os programas internos que têm contri-
buído para esse aumento de eficiência, está o atendimento feito pela Coordenadoria de 
Ações Educacionais (CAED) e, por isso, a principal estratégia para aumentar a eficiência 
dessas ações de inclusão é aumentar a quantidade de estudantes atendidos pela CAED. 
O Quadro 4 apresenta os indicadores e metas definidos para o Desafio 3.

Quadro 4- Plano de metas 2022: Indicadores e metas para o Desafio 3

Objetivos PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

PR-D3-01 - Fortalecer as políticas de assistência 
estudantil com foco na permanência dos 
estudantes, conclusão dos estudos e bom uso 
dos recursos

1 - Tempo de Formação (BSE + Auxílio 
PNAES até 1 semestre) 72,4% 80,0%

PR-D2-04 - Desenvolver estratégias de apoio 
pedagógico que incentivem o aprendizado 
e a conclusão do curso dentro de um prazo 
adequado

2 - Percentual de encaminhamento de 
alunos para a CAED (com critério) 25,0% 50,0%

Inclusão Social

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
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 — R$ 10,1 milhões em bolsas de assistência estudantil para todos 
os níveis de ensino, contribuindo para a permanência e formação 
de estudantes de baixa renda.

 — R$ 7,4 milhões em obras e reformas realizadas em ambientes 
de assistência estudantil, como a casa do estudante e o 
restaurante universitário, e outras voltadas para a inclusão social e 
respeito à diversidade, como os elevadores em diversos prédios. 

 — R$ 2,3 milhões foram investidos nas unidades de ensino e 
colégios com objetivos direcionados à inclusão social.

orçamento
Figura 22 – Orçamento do Desafio 3 - Inclusão Social

Fonte: SIAFI.
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1 Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)

O Tempo de Formação (BSE + Auxílio PNAES até 1 semestre) é um indicador da eficiência dos 
programas de assistência  estudantil promovidos pela UFSM. Representa o percentual de 
estudantes, dentre aquelas cadastrados em programas de Benefício Socioeconômico (BSE), 
que  conseguem concluir o curso em, no máximo, um  semestre além do tempo previsto. 
Atualmente, 72,4% dos  e  studantes que recebem algum tipo de benefício  socioeconômico 
consegue concluir seu curso em até um semestre além do previsto (Figura 23). Foi considerado 
o ano de 2019 para retratar a situação atual, devido ao impacto da pandemia no calendário 
acadêmico. A universidade tem como meta, para 2022, que 80% dos estudantes beneficiários 
de programas de assistência consigam concluir o curso nesse prazo.

Tempo de Formação (BSE + Auxílio PNAES1 até 1 semestre)

indicador 1

Figura 23 - Estudantes formados em até 1 semestre além do previsto

Fonte: SIE.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
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A UFSM oferece uma diversidade de  serviços de apoio pedagógico para estudantes 
que encontram  dificuldades de aprendizagem por meio da Coordenadoria de Ações 
Educacionais – CAED. Um destes serviços, é o acompanhamento  pedagógico de estu-
dantes que ultrapassam mais da metade do tempo previsto para a sua formação, e 
podem ser encaminhados à CAED, pela coordenação de curso, para o cumprimento de 
um Plano de Acompanhamento Pedagógico, que  possibilite a continuidade e conclusão 
do curso de graduação. A Figura 24 mostra que no ano de 2019, 25% dos estudantes, 
que haviam ultrapassado metade do tempo previsto para formação, foi  encaminhado 
para atendimento pela CAED. O ano de 2019 foi adotado como referência, considerando 
as alterações impostas pela pandemia ao contexto universitário. Ciente do impacto 
positivo que essa ação tem na continuidade e conclusão dos  estudos, a UFSM definiu 
como meta, para 2022, que 50% dos estudantes com esse critério, sejam encaminhados 
 acompanhamento  pedagógico na CAED.

Percentual de encaminhamento de alunos para a CAED (com critério)

indicador 2 Figura 24 - Evolução do percentual de estudantes, com critério para encaminhamento, 
encaminhados para a CAED

Fonte: CAED e SIE.
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O Desafio 4 está diretamente relacionado ao pilar de pesquisa da universidade, abrange 
objetivos direcionados a desenvolver e inserir na sociedade tecnologias sociais e a produ-
ção artística e cultural; aumentar a inserção científica institucional, bem como, fortalecer 
a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias para a socie-
dade. A estratégia para este Desafio foca na pesquisa e inovação. Na pós-graduação, ainda 
há espaço para crescimento, ainda que menor do que o havia sido projetado em anos 
anteriores, devido a mudança na política da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
(CAPES). Assim, também faz parte da estratégia continuar aumentando o peso da pós-gra-
duação na instituição, especialmente pela criação de cursos de doutorado em programas 
onde eles ainda não existem.

Quadro 5 - Plano de metas 2022: Indicadores e metas para o Desafio 4

Objetivos PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

AS-D2-01 - Oferecer cursos de 
excelência integrados à sociedade

1 - Proporção da pós-graduação no IGC 42,2% 43,0%

2 - Número de novos cursos de Doutorado - 2

3 - Número de PPGs com conceito 5, 6 e 7 14 20

AS-D4-01 - Aumentar a inserção 
científica institucional 4 - Pilar Citations: QS América Latina 41º 35º

AI-D4-05 - Expandir os ambientes de 
inovação 5 - Empresas incubadas 39 50

Inovação, Geração de Conhecimento 
e Transferência de Tecnologia

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
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Fonte: SIAFI.

 — R$ 4,6 milhões em obras e reformas em ambientes 
relacionados direta ou indiretamente à pesquisa.

 — R$ 926.700 investidos nas unidades de ensino em ações 
 voltadas aos objetivos do Desafio 4.

 — R$ 147.203 em assistência estudantil para estudantes 
 envolvidos com pesquisa e inovação.

orçamento

Figura 25 – Orçamento do Desafio 4 - Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de 
Tecnologia

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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Proporção da pós-graduação no IGC
O Índice Geral de Cursos – IGC é, atualmente, o indicador que repre-
senta o olhar nacional para a principal meta da UFSM, tem influência 
de resultados da graduação e da pós-graduação. A  pós-graduação 
contribui com o IGC, por meio dos seus resultados nas avaliações 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
- CAPES e aumento no número de  matriculados em cursos de 
pós-graduação. Faz parte da estratégia da UFSM elevar a partici-
pação da pós-graduação no IGC. Contribuirão para isso, o aumento 
de cursos com Conceito Capes 5, 6 e 7, e do número de cursos de 
doutorado. A parcela da pós-graduação no IGC da UFSM, vem cres-
cendo, desde 2010. Atualmente, a pós representa 41,4% do IGC, a 
meta é que, em 2022, esse índice seja de 43% (Figura 26).

indicador 1
Figura 26 - Evolução do percentual da pós-graduação no IGC da UFSM

Fonte: INEP.
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Para uma instituição de ensino superior, conseguir oferecer novos cursos de doutorado 
representa a elevação da qualidade dos seus Programas de Pós-Graduação – PPGs, obtida 
por meio da qualificação docente e do  desenvolvimento de  pesquisas de impacto, que 
levam inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologias para a socie-
dade. A Figura 27 mostra que, atualmente, a UFSM conta com 34 cursos de doutorado, a 
meta é que, em 2022, tenha, pelo menos, mais 2 cursos nesse nível, contribuindo também 
para o aumento da representatividade da pós-graduação no Índice Geral de Cursos – IGC, 
um dos  indicadores da principal meta da UFSM.

Número de novos cursos de doutorado

indicador 2

Figura 27 - Percentual de Programas de Pós-Graduação da UFSM com conceito 4 ou mais com Doutorado

Fonte: CAPES.
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2 Conceito A - conceito recebido para cursos novos aprovados pela CAPES que ainda não passaram por 
avaliação

Números de PPGs com conceito 5,6 e 7
A pós-graduação, no Brasil, é avaliada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – CAPES, utilizando critérios adequados a cada área de conhecimento, em 
uma escala de 1 a 7 pontos. Programas de Pós-Graduação - PPGs que atingem os conceitos 
5 e 6 são considerados  consolidados, e programas de conceito 7 são aqueles considerados 
de  excelência. Atualmente, a UFSM conta com 14 PPGs nesses níveis (Figura 28). A meta é, 
em 2022, ter 20 programas com conceito 5, 6 e 7. Para isso, pelo menos, 6, dos 24 programas 
que têm conceito 4, devem subir para o conceito 5, na próxima avaliação CAPES.

indicador 3

Figura 28 - Número de PPGs por Conceito CAPES

Fonte: CAPES2.
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O aumento da inserção científica internacional é outro objetivo estratégico da UFSM. Uma forma de 
avaliar este objetivo é por meio da avaliação de rankings internacionais. O pilar Citation per paper 
do QS Ranking da América Latina considera a citação das pesquisas realizadas pelas  univer sidades, 
 representando o seu impacto. A UFSM definiu como meta estar entre as 35 melhores universidades 
brasileiras no pilar Citation per paper do QS Ranking da América Latina,  atualmente a posição é a 46ª 
(Figura 29), entre as 93  universidades  brasileiras participantes.

Pilar Citations – QS América Latina

indicador 4

Figura 29 - Evolução da posição e pontuação da UFSM no Pilar Citation per Paper no Ranking QS América Latina

Fonte: QS Latin America University Rankings.
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1

3 O indicador empresas incubadas foi originalmente discutida no âmbito do desafio 6, pois tanto as empresas incubadas (startups) como as empresas residentes foram 
objeto de discussão e análise em uma mesma reunião, tendo sido discutido em conjunto. No documento enviado ao Comitê de Governança e ao CONSU, os dois 
indicadores constavam no Desafio 6. Embora tanto empresas incubadas (startups) como empresas residentes sejam importantes vetores do desenvolvimento regional, elas 
possuem características e papéis diferentes entre si. Enquanto empresas residentes possuem relação com a capacidade da instituição em atrair parcerias e investimentos 
do setor produtivo, as empresas incubadas representam o potencial de geração de novas empresas de inovação, as quais passarão a contribuir com o desenvolvimento 
regional à medida que crescerem e se consolidarem. Para fortalecer esta diferença, a meta relacionada a empresas incubadas foi transposta para o desafio 4 no 
documento final do PDI, com o código 4.5. Não houve outra mudança a não ser o simples ajuste na numeração das metas e eventuais referências no texto, onde isso se fez 
necessário

A expansão dos ambientes de inovação forta-
lece as ações de integração com a sociedade, e 
contribui com o seu desenvolvimento, na medida 
em que, propicia a inovação e o empreendedorismo, 
articulando empresas, governo e universidades. 
Atualmente, a UFSM tem 39 empresas incubadas, 
recebendo apoio científico, tecnológico, suporte 
operacional e utilizando a infraestrutura da UFSM para 
desenvolver seus projetos inovadores. Nos últimos 
2 anos, o número de incubadas cresceu em 116% 
(Figura 30). A meta é que, em 2022, a UFSM possa 
oferecer esse suporte para 50 empresas, que terão 
as  orientações e o planejamento necessários para se 
desenvolverem e sobreviverem no mercado.

Empresas incubadas3

indicador 5
Figura 30- Evolução no número de empresas incubadas

Fonte: Relatório anual Agittec.
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O Desafio 5 aborda objetivos relacionados mais diretamente à gestão institucional, como, 
 fortalecer políticas de governança, transparência e profissionalização da gestão; otimizar 
 rotinas administrativas e os sistemas de informação; aumentar a eficiência do processo de 
comunicação institucional, bem como, objetivos voltados ao aumento do orçamento rece-
bido do governo federal e incremento da captação de recursos extraorçamentários. O cenário 
macroeconômico para os próximos anos é desfavorável para as instituições federais de ensino 
 superior, e para enfrentar isso é necessário não apenas dar continuidade ao processo de redu-
ção dos encargos, mas também fortalecer a captação de recursos externos. Além disso, o 
ambiente político do país vem colocando o papel das universidades como destaque em dife-
rentes setores da sociedade. Nesse contexto, manter as pessoas informadas sobre a  instituição 
é cada vez mais necessário, o que faz com que seja especialmente importante melhorar este 
fluxo interno de informações. Por fim, possuir boas práticas de gestão, que sejam ao mesmo 
tempo adequadas e reconhecidas no ambiente universitário também é importante. A UFSM 
passará pelo processo de recredenciamento institucional nos próximos anos, e atingir con-
ceito máximo nesse processo de avaliação também faz parte da estratégia para o período. O 
Quadro 6 apresenta os indicadores estratégicos relacionados ao Desafio 5, para 2022.

Quadro 6 - Plano de metas 2022: Indicadores e metas para o Desafio 5

Desafio Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

SF-D5-03 - Desenvolver uma gestão orçamentária 
transparente, eficiente e alinhada à estratégia 
institucional

1 - Crescimento da captação geral de recursos - 30,0%

SF-D5-02 - Incrementar a Recursos Fundação de 
Apoio extraorçamentários

2 - % de redução dos encargos corrigido pelo 
IPCA - 18,0%

AS-D5-01 - Fortalecer políticas de governança, 
transparência e profissionalização da gestão 3 - Conceito institucional 3 5

PR-D5-03 - Aumentar a eficiência do processo de 
comunicação institucional

4 - % de respostas 5 e 6 na questão "Fico 
sabendo o que acontece na UFSM" 56,1% 75,0%

Modernização e Desenvolvimento 
Organizacional

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
http://c


60
RESULTADOS DA GESTÃO  2020

d5

 — R$ 7,3 milhões foram investidos em ações relacionadas à 
gestão das unidades de ensino e colégios.

 — R$ 3 milhões investidos em equipamentos relacionados à 
modernização e desenvolvimento organizacional.

 — R$ 1 milhão em recursos direcionados à tecnologia da 
 informação e recursos digitais

orçamento

Figura 31 – Orçamento do Desafio 5 - Modernização e desenvolvimento  organizacional

Fonte: SIAFI.
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O aumento da captação de  recursos extraorçamentários é um dos 
objetivos  estratégicos da UFSM. No contexto atual, da economia 
 brasileira, a busca por recursos  financeiros que  complementem 
os valores  repassados pelo governo federal, além de estratégico, 
torna-se uma necessidade para a manutenção da qualidade das 
instituições públicas de ensino superior. Na UFSM, esse incre-
mento pode ocorrer por meio de serviços prestados, bem como, 
pela realização de convênios com empresas, estados e municí-
pios para a realização de pesquisas. Em 2019, a UFSM recebeu, 
em torno de R$ 42,6 milhões, em captação de recursos. Na Figura 
32 é possível observar a evolução de recursos captados somente 
via Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec), fundação 
que detém a maioria da captação de recursos da UFSM.  A meta é 
que, em 2022, a captação via fundações seja 30% maior, projetando 
um impacto de aproximado de R$12,8 milhões a mais em recursos 
extraorçamentários.

Crescimento da captação geral de recursos

indicador 1
Figura 32 - Evolução da captação de recursos via FATEC

Fonte: FATEC.
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Encargo é o nome dado, pela UFSM, para as despesas necessárias à manutenção das 
suas atividades diárias, por exemplo, despesas com energia elétrica; vigilância; limpeza e 
conservação. A correção de um valor pelo IPCA permite identificar a real variação desse 
valor, ao longo do tempo. No intuito de ter maior eficiência na gestão de seus encargos, a 
UFSM se propôs a chegar em 2022 com uma redução real, destes gastos, de 18%, tendo 
como base o ano de 2019. Em 2019, o total de encargos da UFSM foi de R$ 75,4 milhões 
(Figura 33), os principais estão representados na Figura 34. Atingindo a meta, a projeção 
é que, em 2022, UFSM tenha R$ 8,9 milhões a menos de gastos com encargos.

Percentual de redução dos encargos corrigido pelo IPCA

indicador 2

Figura 33 - Evolução dos gastos com encargos

Fontes: SIAFI e IBGE
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Figura 34 - Evolução dos gastos com os principais encargos da UFSM

Fonte: SIAFI.
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O Conceito Institucional resulta do processo de recredenciamento institucional,  realizado pelo Ministério 
da Educação – MEC, pelo qual as  universidades passam em um  intervalo de  aproximadamente 10 anos. 
Para essa avaliação a  universidade responde a 49 itens que  contemplam aspectos de  planejamento 
e  avaliação  institucional;  desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; políticas de gestão e 
infraestrutura (Quadro 7). A última vez que a UFSM passou por esse processo, foi em 2009, e obteve o 
Conceito Institucional 3. Em 2021, a UFSM responderá novamente a essa avaliação, e atingir conceito 
máximo, que é 5, é a nossa meta.

Conceito institucional

indicador 3

Quadro 7 - Composição do instrumento de recredenciamento institucional

Eixos

Planejamento 
e avaliação 

institucional

Desenvolvimento 
institucional

Políticas 
acadêmicas

Políticas de 
Gestão

Infraestrutura

1 2 3 4 5

Peso 10 30 10 20 30

Total de itens 5 7 12 8 17

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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Considerando o ambiente político nacional, que destaca com  frequência 
o papel das universidades em  diferentes setores da sociedade, manter as 
pessoas informadas sobre a instituição é uma necessidade que torna estra-
tégico melhorar o fluxo interno de informações. Com essa intenção, a UFSM 
utilizou os resultados da autoavaliação  institucional, promovida pela Comissão 
Própria de Avaliação - CPA, para identificar como está nesse quesito. Entre 
os itens avaliados que  representam a Comunicação Institucional, foi esco-
lhido como indicador para essa estratégia a resposta dos  servidores para o 
item “Fico sabendo o que acontece na UFSM”. Em 2019, 56,1% dos servidores 
pontuaram esse item com as opções 5 e 6 da escala. A meta é que, em 2022, 
75% dos  servidores tenham os níveis máximos de percepção.

Percentual de respostas 5 e 6 na questão
“Fico sabendo o que acontece na UFSM”

indicador 4 Figura 35 - Resultado para o item "Fico sabendo o que acontece na UFSM" na Autoavaliação 
 Institucional 2019

Fonte: SIE.
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O Desafio 6 está voltado ao relacionamento da Universidade com a sociedade, o foco estra-
tégico está em fortalecer as ações de integração com a sociedade, especialmente por meio 
dos ambientes de inovação e de ações e projetos de extensão nos campi fora de sede, atu-
ando ao mesmo tempo para consolidar ações e programas de extensão de referência em 
todos os oito eixos da extensão. A soma destas iniciativas deve ser utilizada como catali-
zador para aumentar a presença da universidade nas redes sociais, contribuindo para for-
talecer a imagem institucional. No Quadro 8 é possível identificar os  indicadores e metas 
definidos para o Desafio.

Quadro 8 - Plano de metas 2022: Indicadores e metas para o Desafio 6

Objetivo PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

AS-D6-03 - Desenvolver projetos de 
extensão com foco na intervenção, 
transformação e desenvolvimento da 
sociedade

1 - Percentual de municípios das áreas de 
abrangência dos campi fora de sede

 CE: 59% 70%

NO: 54% 70%

2 - Percentual de eixos com programas de referência 87,5% 100,0%

PR-D5-03 - Aumentar a eficiência do 
processo de comunicação institucional

3 - Posição média das redes sociais entre as 
brasileiras - UniRank 45ª 30ª

 AI-D4-05 - Expandir os ambientes de 
inovação 4 - Empresas instaladas no parque 0 4

PR-D2-01 - Fortalecer o aprendizado 
extraclasse, oportunizando atividades 
de extensão, inserção na sociedade, 
empreendedorismo, pesquisa e inovação

5 - Posição no Ranking de Universidades 
Empreendedora 9º 8º

Desenvolvimento local, regional e 
nacional

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/
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 — R$ 12,2 milhões investidos em ações para o enfrentamento 
da Pandemia de Coronavírus, utilizados na compra de materiais 
para a central de UTIs, testes diagnósticos, insumos para 
produção de álcool em gel, confecção de respiradores e 
pesquisas relacionadas ao tema.

 — R$ 4,6 milhões foram aplicados em obras e reformas em 
ambientes que contribuem para objetivos relacionados ao 
desenvolvimento local, regional ou nacional.

 — R$ 517.813 do orçamento foram utilizados pelas unidades de 
ensino e colégios, para objetivos do Desafio 6.

 — R$ 364.044 foram direcionados para editais de fomento 
interno para ações de extensão.

orçamento
Figura 36 – Orçamento do Desafio 6 - Desenvolvimento local, regional e  nacional

Fonte: SIAFI.
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Atualmente, a UFSM desenvolve ações de extensão em todos 
os municípios da região Centro Oeste gaúcha, onde está loca-
lizado o seu Campus Sede, em Santa Maria. Considerando a 
importância primordial de contribuir com o desenvolvimento 
da sociedade ao seu entorno, a UFSM determinou como meta, 
ampliar o percentual de cidades contempladas com ações 
de extensão desenvolvidas nos campi de Cachoeira do Sul, 
Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. A meta é que, 
até 2022, 70% dos municípios das regiões Centro Oriental e 
Noroeste do Rio Grande do Sul tenham ações de extensão da 
UFSM. Atualmente, 59% das cidades do entorno do campus 
de Cachoeira do Sul, contam com ações de extensão univer-
sitária da UFSM. Já, na região Noroeste, 54% dos municípios 
das proximidades de Frederico e Palmeira são contemplados 
com nossas ações extensionistas (Figura 37).

Percentual de municípios das áreas de 
abrangência dos campi fora de sede

indicador 1

Figura 37 - Percentual de municípios em que são desenvolvidas ações de extensão por região

Fonte: SIE.
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As ações de extensão universitária estão distribuídas em 8 
eixos temáticos: comunicação; cultura; direitos humanos; 
educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e trabalho. 
A UFSM possui ações e projetos em todos os eixos e, em 
alguns, possui ao menos um grande programa de refe-
rência, entendido como aqueles de destaque regional e 
que, com apoio e  recursos  institucionais, é fortalecido pela 
atuação em parceria entre diferentes unidades de ensino 
e  departamentos. São exemplos de programas desse tipo 
iniciativas consolidadas, como as Incubadoras, o Festival de 

Percentual de eixos com programas de referência

indicador 2

Inverno e o próprio conjunto de serviços oferecidos pelo 
Hospital Universitário de Santa Maria. São  diferentes inicia-
tivas com viés  institucional que promovem a  inserção da 
universidade na  sociedade, nos diversos eixos da extensão. 
Atualmente, a UFSM conta com, pelo menos, um programa 
de referência em 7, dos 8, eixos da extensão (Quadro 9). A 
meta é, em 2022, ter essa modalidade de programa em 
todos os eixos, o que implica em manter e fortalecer o que já 
temos, e desenvolver, pelo menos, um programa que atenda 
ao eixo da Comunicação.

Quadro 9 - Exemplos de programas de referência por eixo da extensão

Eixos da Extensão com Programas de Referência

Eixo Programa

Comunicação -

Cultura Centro de Convenções e Festival de Inverno.

Direitos humanos e justiça Observatório de Direitos Humanos

Educação REDE na Educação Básica e Alternativa Pré-Vestibular

Meio ambiente Geoparques.

Saúde HUSM.

Tecnologia e produção Incubadora e Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia

Trabalho Incubadora social.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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O UniRank é uma iniciativa que acompanha a presença de universidades na 
internet sob dois aspectos: a relevância do site da instituição e a presença da 
 instituição nas redes sociais. Considerando que a presença nas redes sociais 
pode ser um indicativo do impacto das ações de extensão universitária na socie-
dade, foi escolhido como um dos indicadores do Desafio 6. Atualmente, a posição 
média da UFSM, nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), é 
45ª, entre as brasileiras. A meta é, em 2022, estar entre as 30 brasileiras mais 
bem posicionadas.

Posição média das redes sociais entre as brasileiras (UniRank)

indicador 3

No ano de 2020, a UFSM formalizou, por meio do conselho universitário, a criação 
do seu Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia. O espaço abrigará centros de 
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, incubação e pré-incubação, 
empresas residentes, empresas associadas, setores e projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I) de empresas, espaços temáticos de uso 
compartilhado, espaços para treinamento e capacitação, prospecção e nego-
ciação, apoio e serviços, espaço para feiras e exposições, entre outros. O papel 
estratégico do parque está em fortalecer o relacionamento entre universidade 
e sociedade, na medida em que potencializa a integração entre a pesquisa e o 
ambiente produtivo. A meta é, até 2022, ter 4 empresas instaladas no parque.

Empresas instaladas no parque

indicador 4
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Oportunizar atividades de empreendedorismo durante a formação acadêmica 
está entre os objetivos estratégicos da UFSM. O Ranking de  Universidades 
Empreendedoras une uma pesquisa de percepção dos estudantes, informa-
ções das universidades e dados complementares, para avaliar o empreendedo-
rismo nas instituições de ensino superior. Essa  avaliação se dá, por meio de seis 
dimensões (cultura empreendedora, inovação, extensão, internacionalização, 
infraestrutura e capital financeiro) que foram consideradas, por estudantes, as 
características que mais contribuem para uma universidade ser mais empre-
endedora. Na última edição do ranking, a UFSM atingiu a 9ª posição, entre as 
123 brasileiras ranqueadas (Figura 38). Essa posição colocou a UFSM entre as 
universidades contempladas com um Termo de Execução Descentralizada 
(TED) Inovação no valor de R$ 1 milhão, repassado pelo Ministério da Educação, 
em 2019. O valor está sendo investido na construção de salas inovadoras, 
multiuso, na reforma da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia 
(Agittec) e, em obras na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM). A meta 
é subir pelo menos uma posição até 2022,  conquistando o 8º lugar entre as 
universidades mais empreendedoras do país. 

Posição no Ranking de Universidades Empreendedoras

indicador 5

Figura 38 - Evolução da UFSM no Ranking Universidades Empreendedoras

Fonte: RUE.
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O Desafio 7 está relacionado com a contribuição que a Universidade pode dar à socie-
dade, ao implantar um sistema de gestão ambiental que torne a UFSM modelo no 
 tratamento de questões ambientais, bem como pela formação de indivíduos que tenham 
consciência ambiental. No âmbito deste Desafio, a UFSM já possui um conjunto de ações 
e  práticas que vêm sendo implementadas há alguns anos. O foco para o próximo período 
é buscar o devido reconhecimento daquilo que já fazemos bem, e melhorar aspectos 
nos quais há espaço para desenvolver ações passíveis de reconhecimento, especial-
mente na área de mobilidade e energia. O Quadro 10 apresenta os indicadores e metas 
definidos para o Desafio 7.1

Quadro 10 - Plano de Metas 2022: Indicadores e metas do Desafio 74

Objetivos PDI Indicador Ano de 
referência

Meta 
2022

AI-D5-01 - Possuir uma infraestrutura 
de engenharia e logística adequada, 
respeitando as premissas de acessibilidade 
e respeito ao meio-ambiente

1 - Categoria Mobilidade no GreenMetric Ranking 15º 8º

2 - Categoria Energia e Mudanças Climáticas no 
GreenMetric Ranking 25º 21º

AS-D7-01 - Implantar um sistema de gestão 
ambiental 3 - Desempenho Geral no GreenMetric Ranking 25º 20º

4 No momento da formulação do plano de metas, para os indicadores 1 e 2 deste Desafio, a UFSM 
ainda não tinha os resultados oficiais de sua primeira participação no GreenMetric. Por isso, os dados 
utilizados para o ano de referência destes indicadores foram provenientes de uma simulação realizada 
por: FALCÃO, M.F.S. Avaliação do desempenho sustentável da cidade universitária da UFSM pelos 
indicadores Greenmetric. 2018. 60p. TCC (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental)-UFSM, 
Santa Maria, RS, 2018.

Gestão Ambiental
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 — R$ 1,7 milhão investido em benfeitorias de infraestrutura, 
relacionadas à gestão ambiental, como a rede de água e esgoto e 
a usina fotovoltaica no campus de Cachoeira do Sul.

 — R$ 1,7 milhão de recursos orçamentários utilizado em ações 
realizadas nas unidades de ensino e colégios direcionadas ao 
Desafio 7.

orçamento

Figura 39 – Orçamento do Desafio 7 - Gestão Ambiental

Fonte: SIAFI.
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Na categoria mobilidade, o ranking considera aspectos como o número de 
veículos pela população do campus, serviço interno de transporte, veículos 
zero emissões de poluentes, áreas de estacionamento, programas de mobi-
lidade sustentável e acessibilidade. Considerando a  existência de algumas 
iniciativas, a possibilidade de ampliá-las e retomar outras, relacionadas à 
mobilidade, a UFSM determinou como meta atingir a 8ª posição entre as 
brasileiras, nessa categoria do ranking. Na simulação considerada, a UFSM 
teria atingido, em 2019, o 15º lugar entre as brasileiras.

Mobilidade no GreenMetric Ranking

indicador 1

O GreenMetric World University Ranking mensura o desempenho  sus–
tentável das universidades, do mundo inteiro, por meio de um  instrumento 
composto por 39 indicadores, distribuídos nos eixos: energia e  mudanças 
climáticas; ensino e pesquisa; mobilidade; resíduos; espaço físico e água. 
No intuito de conquistar o reconhecimento de práticas ambientais que 
a UFSM já realiza, e melhorar aspectos nos quais ainda há espaço para 
desenvolver ações passíveis de reconhecimento, como nas áreas de mobi-
lidade e energia, a UFSM adotou os critérios estabelecido no GreenMetric 
World University Ranking para definir seus indicadores e metas relacio-
nados à gestão ambiental, para 2022, tendo sua primeira participação no 
Ranking, no ano de 2020.

Sobre o GreenMetric World University Ranking

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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A categoria energia e mudanças climáticas considera o uso de iluminação 
energeticamente eficiente, o consumo de energia elétrica, a existência de 
edifícios inteligentes e verdes, a geração e o aproveitamento de fontes reno-
váveis de energia, programas de redução de emissão de gases de efeito 
estufa e a pegada de carbono. Nessa área, a UFSM vem desenvolvendo 
importantes ações, como, por exemplo, a instalação de usinas  fotovoltaicas. 
Na simulação considerada, a UFSM teria atingido, em 2019, a 25ª posição. 
A meta da universidade é atingir, pelo menos, a 21ª posição, em 2022.

Energia e Mudanças Climáticas no GreenMetric Ranking
indicador 2

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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O desempenho geral no GreenMetric Ranking considera, além 
dos critérios de mobilidade e energia e mudanças climáticas, 
aspectos  relacionados ao ensino, à pesquisa e orçamento 
voltados para a sustentabilidade, o tratamento de água e resí-
duos, bem como, a distribuição de áreas livres, de vegetação 
e de drenagem, no espaço físico da instituição. No desem-
penho geral da última edição do ranking, a UFSM ficou entre 
as 25 universidades brasileiras mais sustentáveis. A meta é, 
em 2022, estar entre as 20 com melhor  desempenho susten-
tável, no Brasil.

indicador 3
Desempenho Geral no GreenMetric Ranking

Figura 40 – Evolução da UFSM no GreenMetric Ranking

Fonte: GreenMetric World University Ranking.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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5.3 Ações com base no processo de avaliação institucional

A partir do processo de avaliação institucional da 
UFSM, existem dois tipos de ações realizadas. O pri-
meiro são as ações executadas diretamente pelas 
Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) em suas 
próprias unidades, com caráter específico à reali-
dade de cada unidade de ensino, estas ações estão 
relacionadas a situações pontuais que podem ser 
resolvidas dentro do volume de recursos que é 
disponibilizado sob a gestão das próprias CSAs. A 
divulgação do processo de avaliação institucional 
e a implementação de pequenas melhorias iden-
tificadas a partir dos diferentes instrumentos de 
 avaliação, por exemplo, são o foco dessas ações. 

Ações institucionais são aquelas indicadas 
pela CPA à administração  central da reitoria como 
alternativas de caminhos a seguir a partir de uma 
visão macro do processo de autoavaliação, e estão 
apresentadas aqui, conforme o eixo do SINAES aos 
quais se relacionam. 

Com relação aos eixos 1 e 2, de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento institucional, a revi-
são do Plano de Metas Institucionais, realizada no 
ano de 2020 proporcionou um grande avanço. Na 

medida em que, possibilitou a revisão de todos os 
indicadores que a instituição já acompanhava, e 
a proposição de novos indicadores com base em 
resultados de avaliações internas, promovidas pela 
CPA, e externas, para redefinir a estratégia da UFSM 
com o horizonte de 2022. Neste sentido, já foi dado 
início a ações para o alcance das metas propostas, 
uma delas é a mobilização institucional, coorde-
nada pelo Procurador Institucional – PI, para atingir 
o conceito máximo no processo de recredencia-
mento institucional. No âmbito da avaliação, mais 
especificamente, considerando a necessidade de 
reformular a Avaliação do Docente pelo Discente, a 
CPA estruturou um Grupo de Trabalho para elaborar 
um novo instrumento mais direcionado à avaliação 
do processo de ensino-aprendizagem.

Com relação ao eixo 3, de políticas acadêmicas, 
os itens que representaram maiores pontos  fracos, 
na autoavaliação institucional de 2019, foram o apoio 
para as dificuldades de aprendizagem,  preparação 
para os desafios profissionais, bem como, a promo-
ção de uma cultura do empreendedorismo na for-
mação acadêmica. Nestes aspectos, a UFSM definiu 
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é uma meta. E os gestores da área de comunica-
ção institucional estão elaborando seu planeja-
mento e realizando ações institucionais com foco 
no alcance da estratégia estabelecida para 2022.

No eixo 5, de infraestrutura, em termos de 
Tecnologia da Informação, está sendo atualizado 
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 
UFSM – PDTI, com o envolvimento de todos os ges-
tores acadêmicos, no sentido de fazer um planeja-
mento de TI baseado em demandas estratégicas 
para a instituição. Na autoavaliação institucional de 
2019, os principais problemas foram relacionados 
ao acesso à internet. Neste caso, será dada conti-
nuidade ao processo de expansão da rede sem fio, 
com previsão de 30% de ampliação.

como estratégico o encaminhamento de estudan-
tes, que apresentam dificuldades para a conclu-
são do curso de graduação, à Coordenadoria de 
Ações Educacionais - CAED, para a efetivação de 
planos de apoio pedagógico específicos. Em ter-
mos de promoção da cultura empreendedora, a 
UFSM estabeleceu como meta estar entre as uni-
versidades mais empreendedoras do país, em um 
ranking que  considera as dimensões, cultura empre-
endedora; inovação; extensão; internacionalização; 
infraestrutura e capital financeiro, que deverão ser 
alvo de ações institucionais. Além do acompanha-
mento do estudante durante o processo forma-
tivo, saber como os egressos estão sendo inseridos 
na sociedade também foi institucionalizado como 
estratégico para a UFSM, subsidiando ações como 
a formulação de uma política de acompanhamento 
do egresso.

No eixo 4, com relação à política de gestão, no 
relatório de 2019 um dos tópicos identificados como 
críticos foi a comunicação institucional. Na revisão 
do plano de metas, a melhoria da percepção sobre 
a comunicação interna, por parte dos servidores, 
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Tabela 2 - Contratações mais relevants de recursos de TI

Despesa Total

Expansão de Storage IBM R$ 354.000,00

Investimentos em segurança R$ 1.252.860,00

Licenças do Google Workspace Enterprise R$ 260.820,00 

Ativos de rede R$ 631.900,00

Investimentos em serviços de infraestrutura de redes R$ 1.100.000,00

Total R$ 3.599.580,00

Fonte: SIE.

1

5 Informações adicionais no Relatório de Atividades do CPD 2020 
(https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2021/05/Relatorio-de-Gestao-2020.pdf)

Conformidade Legal
O Centro de Processamento de Dados, no papel de unidade gestora de TI 
na Universidade, tem buscado garantir a conformidade legal da gestão de TI 
por meio da aplicação das normativas estabelecidas pelo Governo Federal, 
órgãos de controle, padrões internacionais para a manutenção dos serviços 
de TI, além de obedecer às normas estabelecidas em normativos internos.

Modelo de Governança de TI 
O modelo de governança de TI da UFSM segue a proposta do Guia de 
Governança de TIC do  SISP, versão 2.0. A governança de TIC está represen-
tada pelo Comitê Gestor de Tecnologias de  Informação e Comunicação, insti-
tuído pela portaria 87.556, de 26 de janeiro de 2018. As  atribuições do Comitê 
Gestor de TIC estão definidas em regimento próprio, aprovado pela  Resolução 
nº 032/2016. O Centro de Processamento de Dados da UFSM, por sua natu-
reza,  exerce a função de gestão de TIC no âmbito da Universidade. 

6.1 Gestão da Tecnologia da Informação5

Tabela 3 - Montante de recursos em TI

Despesa Total

Diárias R$ 676,80

Passagens R$ 1.540,60

Bolsas R$ 264.400,00

Serviços R$ 697.842,55

Contratos R$ 34.261,45

Material de Consumo R$ 1.057.306,78

Equipamentos e Material Permanente R$ 2.545.297,39

Total R$ 4.601.325,57

Fonte: SIE.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2021/05/Relatorio-de-Gestao-2020.pdf


CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO  2020
81

Figura 41 - Principais Iniciativas (sistemas e projetos) de 2020
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Segurança da informação
Em 2020, as ações relacionadas à segurança da informação envolveram diversas atividades tanto relacionadas ao trabalho remoto quanto à evolução da 
segurança da rede da UFSM:

 – Aquisição de um firewall do tipo NGFW (Next Generation Firewall),  
 representando uma grande evolução na segurança da rede da UFSM, 
possibilitando a implantação de controle de acesso à rede cabeada 
(exigido pelo Marco Civil da Internet), evolução da VPN, mitigação de 
ransomwares, prevenção de ameaças, entre outros

 – Atualização e evolução da adequação à Lei Geral de Proteção 
de Dados na UFSM. Os próximos desafios são a criação do comitê 
de segurança de acordo com a Política Nacional de Segurança da 
Informação e a criação da ETIR

 – Criação de uma VPN (Virtual Private Network) para permitir que os 
usuários da UFSM realizassem o trabalho remoto de forma segura

 – Ações de segurança relacionadas ao uso da plataforma GSuite 
envolvendo treinamentos e configuração constantes de diretrizes de 
segurança

 – Ampliação das campanhas de conscientização sobre Segurança da 
Informação, focadas principalmente na educação e divulgação de alertas 
e avisos relacionados à segurança no trabalho remoto

 – Ações para garantir a segurança da rede, como análises de 
vulnerabilidades em ativos da rede, tratamento de incidentes de 
segurança da  informação, acompanhamento de notícias relacionadas a 
vulnerabilidades e ataques cibernéticos, monitoramento de tráfego na 
rede e   implementação de regras e políticas de segurança no firewall da 
UFSM
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Principais desafios e metas não alcançadas
Já são identificados alguns desafios estratégicos e dificuldades para a evolução da  Governança 
e Gestão de TIC na UFSM. 

 – Promover a integração das ações entre o Comitê de Governança, Riscos e  Controle, 
o Comitê Gestor de Tecnologias de Informação e Comunicação e o  Comitê Gestor de 
Segurança da Informação

 – Ampliar a capacitação do quadro de servidores de TI da Universidade, tanto do  CPD, 
quanto das Unidades de Tecnologia da informação existentes nas  Unidades de Ensino da 
UFSM

 – Promover a maior integração entre o Centro de Processamento de Dados e as  Unidades de 
Tecnologia da Informação lotadas nas Unidades de Ensino

 – Balizar as ações da alta administração para a TI com planejamento de médio prazo e com  
orçamento definido

As principais dificuldades em relação à gestão de TI na UFSM estão relacionadas às limita-
ções orçamentárias impostas à Universidade, que colocam em risco a adequada  execução dos 
projetos de TIC que contribuem com a atingimento das metas  estabelecidas no PDI 2016-2026, e 
ao déficit de pessoal em relação às demandas por  soluções de TI da Comunidade Universitária.  
Salienta-se também que o Plano de Diretor de TI está em elaboração e deve ser encaminhado no 
decorrer de 2021.
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Governança e Gestão de TI
Adotar como princípio fundamental a busca da melhoria da eficiência dos  processos 
de TI, como forma de avançar em direção à melhoria do nível de  maturidade da 
governança de TI da UFSM. A UFSM vem realizando ações  voltadas à implantação 
da governança e crescimento do nível de maturidade da TI, tendo alcançado o nível 
de maturidade (iGovTI) inicial segundo o relatório Governança de TI 2018 do TCU e 
com evolução em relação a 2020, conforme visualizado na Figura 42. 

Para a busca da garantia da qualidade dos bens e serviços de TI oferecidos à 
comunidade UFSM, é necessária uma gestão ativa com foco no  acompanhamento e 
melhoria do processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação em 
conformidade com a Instrução normativa 01, incluindo as fases de  levantamento de 
necessidades, planejamento, licitação,  contratação,  execução, avaliação e melhoria 
dos indicadores de disponibilidade dos recursos. Em 2020, as ações relacionadas 
à segurança da informação foram  focadas em avaliar as estruturas da UFSM para 
atender às normativas do DSIC,  principalmente a Instrução Normativa GSI Nº01 de 
13 de junho de 2008 e suas normas  complementares. Também iniciou o trabalho 
de avaliação aos dados tratados com o objetivo de adequar o  trabalho da UFSM 
em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ainda em 2020, foram rea-
lizadas ações para a recriação do Comitê Gestor de Tecnologias de Informação e 
Comunicação, por meio da Resolução 005/2020, de 06/04/2020 e a Portaria 98979 
de 30/11/2020.

Figura 42 - Gestão de TI

Fonte: iGovTI.
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6.2 Gestão de Custos

Sistema de Identificação de Custos da UFSM (SIC-UFSM)
Os métodos de custeio são técnicas – ou modelos – utilizados para a determinação dos 
custos de produtos e serviços, no sentido de possibilitar uma base para a sua precifica-
ção e a apuração dos resultados, de forma segregada, ao final dos períodos.

Uma das responsabilidades dos gestores é o gerenciamento dos custos, visando, no 
desenvolvimento de suas ações, satisfazer os clientes ao menor custo. Além disso, os 
métodos de custeio direcionam os esforços rumo a formulação das estratégias gerais, 
ao apreçamento de produtos e serviços, ao controle de custo e a disponibilidade das 
informações. Após a estruturação do modelo conceitual de identificação de custos nos 
exercícios anteriores, atualmente a Pró-reitoria de Planejamento está trabalhando com 
os dados disponíveis nos sistemas de governo (Tesouro Gerencial, SIAFI, outros), de 
forma a estruturar relatórios de apoio a tomada de decisão e para prestação de contas.

O Sistema de Identificação de Custos da UFSM – SIC-UFSM está estruturado em 
três subsistemas: o baseado em projetos e atividades (gestão  estratégica de custo), o 
baseado em centros de responsabilidade (visão matricial) e o de identificação do gasto 
(visão orçamentária), conforme ilustrado na Figura 43.



CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO  2020
86

Figura 43 - SIC - UFSM

Fonte: elaborado por COPLEC/PROPLAN.

A determinação dos custos no exercício de 2020 segue a metodologia proposta 
na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4 – Metodologia de Determinação de custos do SIC-UFSM

Categoria de despesas Despesas Correntes

Estágio de despesa Despesas liquidadas no exercício 2020

Método de custeio Custeio Direto

Dotação considerada Dotação executada, independentemente da origem, na Unidade Gestora 
Executora 153164 – UFSM

Outras informações

As informações de custos de natureza patrimonial não estão computadas no 
modelo. Os custos indiretos não foram apropriados ou rateados nos Centros de 
Responsabilidade, devendo ser rateados por método de absorção nas etapas 
seguintes da implementação do SIC-UFSM

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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SIC-UFSM no exercício 2020 sob a perspectiva da Estratégia dos Custos

Figura 44 – Informações de custos sob a perspectiva estratégica

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

De acordo com a Tabela 5, sintetizada6, o principal custo apurado dentre os 
projetos e atividades foi o de pessoal ativo (48,16%), seguido de aposentadorias e 
pensões (33,34%) e contribuições ao regime de previdência (10,24%). Os denomi-
nados encargos gerais, que são os gastos gerais da instituição com terceirizações, 
energia e outras despesas indivisíveis, foram o quarto maior custo do exercício, 
representando 3,84%.

Tabela 5 – Informações de custos sob a perspectiva estratégica

Plano Interno Plano Interno - Título Liquidado % Total Tipo de Ação

M20TPN01D5N Pessoal - Ativos-Gestão Administrativa 564.592.077,26 48,16% Atividade

M0181N01D5N Aposentadoria e Pensões 390.890.500,57 33,34% Atividade

M09HBN01D5N Contribuições - Regime de Previência-
Gestão Administrativa 120.009.261,57 10,24% Atividade

MMGA1N01D2N Encargos Gerais-Gestão Administrativa 45.059.237,12 3,84% Atividade

M2012N01D5N Auxílio-Alimentação aos Sevidores Civis 20.328.122,49 1,73% Atividade

Total - 1.172.328.092,58 100,00% -

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Sob a perspectiva da estratégia, o SIC-UFSM se encontra resumido na Figura 44, 
contemplando quais as ações e a sua classificação como projeto ou atividade. O 
maior montante de custo apropriado no exercício de 2020 referiu-se às atividades 
(98,82%), que são ações que asseguram a continuidade da atuação da instituição. 
Nesse tipo de ação, apurou-se mais de R$ 1,15 bilhão. Por sua vez, os projetos, que 
são ações que impactam na melhoria da atuação da instituição, representaram 
1,18%, totalizando R$ 13,79 milhões.

1 

6 Para visualização completa dos dados, acesse (colocar link aqui).
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SIC-UFSM no exercício de 2020 sob a perspectiva dos Centros de 
Responsabilidade (Matricial)
O SIC-UFSM sob a perspectiva dos Centros de Responsabilidade é demonstrado na Tabela 6, apresentada resu-
midamente7 para conter as despesas mais significativas. Com o SIC-UFSM implementado, sob a perspectiva matri-
cial, busca-se adotar medidas gerenciais visando melhorar a eficiência e eficácia do custo no âmbito dos centros 
de responsabilidade. O principal Centro de Responsabilidade foi o relacionado a gestão de pessoas, seguido dos 
Encargos Gerais e da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, principal unidade responsável pelo gerenciamento da 
assistência estudantil.

Tabela 6 – SIC-UFSM sob a Perspectiva Matricial

Unidade Gestora Liquidado % Liquidado

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 1.106.259.386,92 95,26%

Encargos Gerais da UFSM 43.684.273,21 3,76%

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM 5.160.001,69 0,44%

Restaurante Universitário da UFSM 2.128.086,66 0,18%

Reitoria da UFSM 2.001.882,13 0,17%

Coord. Obras - Proinfra 1.100.380,05 0,09%

Pró-Reitoria de Pós-Gradução e Pesquisa - UFSM 1.020.100,36 0,09%

Total 1.161.354.111,02 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

O SIC-UFSM, portanto, permite uma visão vertical e horizontal dos custos da UFSM, e também um menor ou 
maior detalhamento dos mesmos, de acordo com a perspectiva ou análise a ser realizada. O objetivo é possibili-
tar a adoção de medidas voltadas ao aumento da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, bem como a 
transparência no uso e aplicações dos recursos públicos sob a responsabilidade da UFSM.

1 

7 Para visualização completa dos dados, acesse (colocar link aqui).
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6.3 Gestão de Pessoas

Conformidade legal

Principais normas internas e mecanismos de controle adotados na gestão de folha 
de pagamentos e na gestão de pessoas

 – Lei no 8.112/1990;
 – Normativas do Ministério da Economia
 – Normativas do Ministério da Educação
 – Normas de Auditoria do TCU e da CGU

Normativas internas

 –  Resolução N. 031/2020-UFSM (critérios para avaliação de docentes da carreira do MS - 
promoção para Classe E, Professor Titular)

 –  Resolução N. 032/2020-UFSM (critérios para a promoção à classe D, Professor Associado, e a 
progressão entre níveis na classe D, Professor Associado, de docentes da carreira do MS)

 –  Resolução N. 005/2012-UFSM (ponto eletrônico)
 –  Resolução N. 008/2019-UFSM (horário especial para servidor estudante)
 –  Resolução N. 018/2019-UFSM (atividades do Magistério Federal na UFSM)
 –  Resolução N. 030/2013-UFSM (concurso docente Magistério Superior)
 –  Resolução N. 025/2016-UFSM (concurso docente EBTT)
 –  Resolução N. 016/2014-UFSM (substituto MS e EBTT)

 –  Resolução N. 003/2020-UFSM (concessão de afastamentos para participação em ações de 
desenvolvimento e afastamentos eventuais)

 –  Portaria N. 87.931-UFSM (remoção e redistribuição docente)
 –  Portaria N. 87.932-UFSM (remoção e redistribuição de técnico-administrativo)
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Avaliação da força de trabalho

Distribuição por áreas e/ou subunidades ou unidades vinculadas; principais categorias

 – Força de Trabalho: O quadro de pessoal da Universidade Federal de Santa Maria abrange diversos cargos de Técnico-Administrativos em Educação e Docentes. 
 – Dados com Ativos, Ativos transitórios e Exercício Provisório.

Total de Servidores: 4.664

Figura 45 – Força de trabalho

Fonte: SIAPE.
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Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas, situação de 
servidores com condições de aposentadoria

Estratégias de recrutamento e alocação de pessoas

Carreiras:

 – Docentes

•  Magistério Superior
•  Ensino Básico Técnico e Tecnológico

 – Técnico-administrativos em Educação

Recrutamento e seleção:

 – Concurso público
 – Seleção pública
 – Remoções e redistribuições

Planejamento:

 – Docentes: ocorre em conjunto com as Unidades, estabelecendo-se cronogramas mensais de 
abertura de concursos e seleções públicas, cronogramas para prorrogação de contratos, além de 
nomeações e contratações de acordo com as demandas do calendário acadêmico da instituição

 – TAEs: a cada vacância é solicitado o preenchimento de um formulário com o detalhamento das 
atividades que o futuro servidor irá desempenhar
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Limites e Gerenciamento de vagas: 

O gerenciamento das vagas disponíveis às Instituições Federais de Ensino 
Superior – IFES está limitado ao estabelecido pelo governo federal em decretos 
relativos ao quadro de pessoal docente (Dec. 7.485/2011) e técnico-administrativo 
e educação (Dec. 7.232/2010).

 –  Docente - Banco de Professor Equivalente (BPEq). Desde 2017, não há 
aumento no quantitativo de vagas;

 –  TAEs - Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos 
(QRSTA). Desde 2016, não há aumento no quantitativo de vagas.

Tecnológico, bem como o quantitativo de ingressos de Técnico-Administrativos em 
Educação, de todas as classes (C, D e E) durante o período de 10 anos,  compreendidos 
entre os anos 2010 e 2020.

Figura 46 - Preenchimento de vagas - Docentes e TAEs

Fonte: SIAPE, março/2021.

Em relação aos Técnicos-Administrativos em Educação, a média anual de 
ingressos no órgão, durante o período considerado, é de 139 servidores. Tal quan-
titativo vem sendo reduzido, e ficando abaixo da média do período, em especial a 
partir do ano de 2018. 

Os procedimentos operacionalmente adotados envolvem o conhecimento 
das atribuições do cargo em questão, visando à adequação das atividades desen-
volvidas ao previsto no plano de carreira dos servidores das IFES, minimizando 
 possíveis desvios de função e adequando a alocação o servidor, sempre que possí-
vel, de acordo com as suas competências profissionais. Para isso, a cada vacância é 
solicitado o preenchimento de um formulário com o detalhamento das atividades 
que o futuro servidor irá desempenhar para que seja feita análise das  demandas 
e atividades da unidade em relação às atribuições do cargo. Caso necessário, 
são realizadas trocas de cargos do QRSTA junto ao MEC para adequação e aten-
dimento de demandas institucionais. Além disso, é realizada entrevista quando 
do ingresso do servidor, visando identificar o perfil do novo servidor e a correta 
 alocação do mesmo a partir de suas competências.

Em relação ao histórico do provimento de pessoal na UFSM, a Figura 46, a 
seguir, demonstra o quantitativo de provimentos na instituição, relativo ao cargo de 
Docente da carreira de Magistério Superior e da carreira de Ensino Básico, Técnico e 
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As legislações restritivas referentes à extinção e vedação de reposi-
ção de cargos dos quadros de pessoal da administração pública federal, 
a partir de 2018, podem ser fatores explicativos para a redução observada.  

Embora outras legislações, anteriormente publicadas, já tivessem 
imposto restrições ao quadro de pessoal, destacam-se, mais recente-
mente, nos anos de 2018 e 2019, os Decretos Presidenciais nº 9.262, de 
09/01/2018, publicado no Diário Oficial da União em 10/01/2018, e o 
Decreto Presidencial nº 10.185, de 20/12/2019, publicado no DOU em 
20/12/2019, os quais extinguiram cargos efetivos vagos e que viessem a 
vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal, e veda-
ram a abertura de concurso público e provimento de vagas adicionais 
para os cargos especificados em anexos dos referidos Decreto. 

No que tange aos cargos constantes no Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, estruturado 
mediante a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, os decretos supra-
mencionados impactaram em um total de 50 cargos vedados e 16 cargos 
extintos, conforme  demonstrado no Quadro 11, ao lado:

Quadro 11 – Cargos vedados e extintos por Decretos publicados em 2018 e 2019

Legislação Vedou Extinguiu Classe

Decreto nº 9.262/2018

- 6 B

- 1 A

11 - C

4 - D

4 - E

Decreto nº 10.185/2019

- 4 C

- 2 D

- 3 E

4 - C

22 - D

5 - E

Total 50 16 -
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Importante ressaltar que desde agosto/2016, mês de publicação da Portaria 
do Ministério da Educação nº 934, publicada no DOU em 22/08/2016, contendo 
novos códigos de vaga de cargos de Técnico-Administrativos em Educação, a 
UFSM não recebe novos códigos de vagas e, por consequência, não tem aumen-
tos em seus quantitativos (limites) previstos no Quadro de Referência dos Técnico-
Administrativos em Educação (QRSTA). Assim, desde o período mencionado, os 
provimentos ocorridos na Instituição foram decorrentes de reposições de vacân-
cias, conforme as hipóteses previstas no Art. 33, da Lei nº 8.112/1990.

No que se refere aos docentes, a média anual de ingressos no período com-
preendido entre o ano de 2010 e o ano 2020 foi de 110 servidores. Assim, por 
meio da análise do Gráfico 1, observa-se que a variabilidade dos provimentos 
no período considerado não é tão expressiva quando comparada aos cargos de 
 técnico-administrativos. Um dos fatores a ser considerado é que no período em 
estudo não foi publicada nenhuma legislação restritiva em relação à vedação ou 
extinção dos cargos docentes.

No entanto, é imperioso destacar que desde o ano de 2018, os provimentos de 
docentes na UFSM são decorrentes, apenas, de reposição de vacâncias de cargos 
efetivos. Logo, o limite previsto no seu Banco de Professor Equivalente (BPEQ) não 
sofre aumento desde a publicação da Portaria nº 316, de 09/10/2017, que destinou 
novos códigos de vagas docentes à UFSM, referentes às pactuações para criação 
de novos cursos e campi.

Em relação ao ano de 2020, os quantitativos de provimentos de servidores 
Docentes e Técnico-Administrativos na UFSM foi bastante reduzido devido, em espe-
cial, à Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, publicada no DOU em 28/05/2020, 
a qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19) e alterou a Lei Complementar nº 101/2000. Neste contexto da 
pandemia de Covid-19, as nomeações somente puderam ser retomadas no mês 
de setembro/2020, a partir do Parecer SEI nº 13.053, de 28/08/2020, do Ministério 
da Economia, o qual revogou parcialmente o Parecer SEI nº 10.970/2020/ME.
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Figura 47 - Histórico do nº de servidores - 2008 a 2020

No ano de 2020, em função da suspensão das atividades presen-
ciais na UFSM, o processo de ingresso de novos servidores precisou 
ser reformulado em alguns aspectos. Inicialmente, as nomeações e, 
inclusive, as posses dos candidatos já nomeados, foram suspensas, 
permanecendo liberadas apenas para os cargos da área da saúde. A 
partir de 09/09/2020, foram retomados os prazos de posse e a pos-
sibilidade de novas nomeações. Em relação ao processo de ingresso, 
para evitar aglomerações, as informações gerais sobre a vida funcional, 
que o empossado recebia presencialmente, passaram a ser enviadas 
por e-mail. As entrevistas de perfil, realizadas antes das posses dos 
Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) para, dentro do possível, 
adequar o perfil do ingressante com as demandas institucionais, pas-
saram a ser realizadas por videoconferência.

 A alocação de novos servidores TAEs também pode envolver a 
remoção de outro servidor que tenha manifestado interesse prévio em 
trocar de setor, visando sempre adequar às necessidades institucionais 
com o perfil e competências dos servidores. Já a alocação dos docen-
tes obedece ao disposto no edital de abertura do concurso, que indica 
o Departamento Didático de origem da vaga, exceto nos casos onde 
há aproveitamento do banco de aprovados por outros Departamentos 
Didáticos ou, até mesmo, por outros campi da UFSM, trazendo, também, 
economia de recursos públicos ao se utilizar o aproveitamento do banco 
de aprovados, diminuindo a necessidade de realização de novos con-
cursos públicos.

 A UFSM publica relatórios semanais com a situação do preenchi-
mento das vagas utilizadas para nomeação dos candidatos aprovados 
em seus concursos públicos, oferecendo transparência à comunidade.  

Fontes: SIAPE e MEC.
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de 17 de março de 2020 (em decorrência da pandemia de COVID-19 no país). Com 
isso, houve redução na contratação de Professores Substitutos, diminuindo os gas-
tos de folha com essa força de trabalho em aproximadamente R$ 2,6 milhões em 
comparação a 2019. Além disso, servidores que percebem adicionais ocupacionais 
e que passaram a exercer seu trabalho unicamente de forma remota (ou ficaram 
impedidos de trabalhar), deixaram de receber o benefício. Somente na rubrica de 
Adicional de Insalubridade, por exemplo, a redução foi de 3,7 milhões de reais; ou 
seja, 15,72% menor do que no ano anterior.

 O maior valor da despesa de pessoal dos servidores ativos concentrou-se 
no Campus Sede (72,75%). Servidores que trabalham no HUSM responderam por 
18,93% dos gastos no ano de 2020 – a segunda maior despesa.

Quadro 12 – Despesas de pessoal por local de exercício

Local de Exercício Despesa (R$) Percentual
Campus Sede 529.809.279,81 72,75%

HUSM 137.843.812,98 18,93%

Campus da UFSM em Frederico Westphalen 23.293.840,95 3,20%

Campus da UFSM em Palmeira das Missões 21.642.548,74 2,97%

Campus da UFSM em Cachoeira do Sul 15.689.070,48 2,15%

Total 728.277.552,96 100,00%

Detalhamento das despesas de pessoal (ativo, inativo e pensionista), evolução dos últimos anos e justificativa para 
o aumento/diminuição

No ano de 2020, o total gasto com a folha de pagamentos da UFSM totalizou 
R$1.182.841.352,98 - sendo destes, aproximadamente, 728 milhões com servidores 
ativos, 384 milhões com servidores aposentados e 70,5 milhões com  pensionistas. 
Na comparação com o ano anterior (2019), houve um acréscimo nas despesas com 
pessoal na ordem de 0,97%. Se comparado com os gastos de 2016 (cinco anos 
atrás), o aumento foi de 23,49%.

Tabela 7 – Gastos com folha de pagamento – Ativos, Aposentados e Pensionistas – anos 
selecionados – em R$

Situação Funcional 2017 2018 2019 2020

Ativos 700.895.481,14 715.202.168,02 731.105.809,12 728.277.552,96

Aposentados 328.863.329,19 350.199.471,10 372.827.043,60 383.879.934,52

Pensionistas 57.237.440,06 61.122.517,57 67.527.710,78 70.683.865,50

Total 1.086.996.250,39 1.126.524.156,69 1.171.460.563,50 1.182.841.352,98

Fonte: DW Siape e Relatórios Gerenciais/SIAPE.

Servidores ativos representaram a maior parcela dos gastos com folha de paga-
mento da Instituição (61,57%), seguido dos servidores aposentados (32,45%) e pen-
sionistas (5,98%). Na comparação com 2019, houve uma diminuição dos gastos de 
folha com os servidores ativos. As maiores reduções ocorreram nos valores aloca-
dos com Professores Substitutos, Temporários e Visitantes (Situações Funcionais 
CDT-12, CDT-52 e CDT-53). Essa diminuição nos gastos com Ativos se deve, em 
grande medida, à suspensão das atividades presenciais no âmbito da UFSM a partir 
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Seguindo a Orientação Normativa n. 5, de 21 de fevereiro de 2013, em 2020 
também foram devolvidos ao erário o montante de R$ 1,78 milhão - originado de 
processos administrativos instaurados para reposição de valores recebidos inde-
vidamente por servidores ativos, aposentados e pensionistas. Foram 77 servidores 
com devolução parcelada, em folha de pagamento e 33 que optaram pela resti-
tuição via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Quadro 13 – Relevância financeira da folha de pagamento na economia local

Local de Exercício Servidores Valor Anual (R$)

Campus Sede Santa Maria 667.653.092,79

Campus da UFSM em Frederico Westphalen 23.293.840,95

Campus da UFSM em Palmeira das Missões 21.641.548,74

Campus da UFSM em Cachoeira do Sul 15.689.070,48

Outro dado relevante diz respeito ao aumento progressivo dos gastos com ser-
vidores aposentados e pensionistas nos últimos anos. Em 2016, as despesas de folha 
com esses dois grupos representaram 35,01% do total. Em 2020,  corresponderam 
a 38,53%.

Figura 48 – Percentual dos gastos

Fonte: SIAFI.
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Figura 49 - Processo de trabalho das ações de desenvolvimento de pessoas na UFSM

Fonte: PDP 2021 da UFSM.

Estratégias de valorização por desempenho

A Avaliação de Desempenho consiste no processo de mensuração e acom-
panhamento do servidor técnico-administrativo em educação no exercício 
do seu cargo, possibilitando o desencadeamento de ações que permitam o 
desenvolvimento e/ou aprimoramento das competências necessárias ao bom 
desempenho de suas funções. 

Na UFSM, o processo tem previsão de realização anual, por meio de fer-
ramenta online disponível no Portal do RH. No ano de 2020, em função da 
suspensão das atividades presenciais na UFSM por conta da Pandemia de 
Coronavírus, o processo foi suspenso, tendo previsão de acontecer no ano de 
2021, sendo cumulativo ao exercício de 2019 e 2020.

Estratégias de levantamento de necessidades de treinamento

A UFSM realiza periodicamente um Levantamento de Necessidades de 
Capacitação institucional, contudo, em função da pandemia do COVID-19, ape-
sar de haver do Plano de Desenvolvimento de Pessoas previsto para ser exe-
cutado em 2020, houve a necessidade de adaptar a previsão dos cursos no 
sentido de promover ações formativas para o exercício de atividades remotas, 
em especial as atividades docentes, bem como formação gerencial e temas 
relevantes para o desenvolvimento de competências nesse novo contexto.

O fluxo de trabalho em relação às ações voltadas ao desenvolvimento de 
pessoas é inspirado no ciclo PDCA, por ser este um método mundialmente 
reconhecido como uma ferramenta de melhoria contínua.
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Estratégias de valorização do ambiente e das condições de trabalho

Com a pandemia de COVID 19, a UFSM precisou adequar e modernizar inúmeros pro-
cessos, visando manter em andamento, via trabalho remoto, a grande maioria das 
demandas institucionais. Além da utilização de novas ferramentas/aplicativos para 
a comunicação entre os servidores, inúmeros processos de trabalho, antes físicos e 
manuais, tornaram-se processos eletrônicos no ano de 2020, atendendo aos desa-
fios da Modernização e Desenvolvimento Organizacional e da Inovação, Geração de 
Conhecimento e Transferência de Tecnologia, previstos no PDI.

Entre as ações voltadas a garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados, 
pode-se citar:

1.  Utilização de novas ferramentas/aplicativos para a comunicação entre os 
servidores (D4 e D5 do PDI)
2.  Transformação de processos de trabalho, antes físicos e manuais, em processos 
eletrônicos (D4 e D5 do PDI)
3.  Promoção, em conjunto com outras unidades, de inúmeras capacitações e 
treinamentos, visando qualificar e aperfeiçoar os servidores na utilização de 
ferramentas e aplicativos necessários à nova realidade de trabalho (D4 e D5 do PDI)
4.  Redução da utilização de papel com a extinção significativa de processos físicos 
(D7 do PDI)
5.  Mapeamento de processos (D5 do PDI)
6.  Mobilização das equipes e utilização da técnica de Brainstorming para o 
atendimento de demandas atípicas
7.  Manutenção dos sistemas institucionais existentes para o atendimento dos novos 
atos normativos publicados pelo Governo Federal
8.  Revisão e atualização das páginas institucionais (site PROGEP/UFSM)

Ações planejadas e não executadas

 –  Implementação de Gestão por Competências
 –  Aplicação da Avaliação de Desempenho utilizando as competências 

desenvolvidas pela Comissão de Gestão por Competências

Dentro do planejamento que consta no PDP/2020, várias ações não foram realiza-
das em função da pandemia de COVID 19, como alguns cursos que seriam promovidos 
pela instituição, afastamentos para Treinamentos Regularmente Instituídos e afasta-
mento para participar em programa de pós-graduação stricto sensu tanto no Brasil 
como no Exterior.
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Figura 51- Capacitações externas por tipo de evento

Fonte: PROGEP.

Ressalta-se que foram realizadas 56 ações, no âmbito da UFSM, com um total de 3.249 
servidores aprovados. Tais ações envolveram Cursos, Encontros, Oficinas, Palestras e 
Seminários, e encontram-se distribuídas conforme gráfico ao lado:

Figura 52 - Capacitações internas por tipo de evento

Fonte: PROGEP.

Política de Capacitação e Treinamento de Pessoal
A política de capacitação de servidores, na UFSM, contempla capacitações pro-
movidas pela própria Instituição, no âmbito da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGEP), e capacitações externas, por meio do pagamento de taxa de inscrição. 
O recurso financeiro total recebido pela UFSM para promoção da capacitação do 
servidor encontra-se assim distribuído:

Figura 50 - Capacitação de servidores

Fonte: PROGEP.

No ano de 2020, houve a participação de servidores em 464 ações de capaci-
tação externas, sendo que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM financiou, 
por meio do pagamento de taxas de inscrições externas, 440 taxas de inscrições. 
O investimento se deu na participação dos servidores em Cursos, Congressos, 
Simpósios, Conferências, Encontros, Seminários, entre outros, nacionais e inter-
nacionais. No gráfico abaixo são apresentados os totais de participação por tipo 
de evento.
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Qualificação da Força de Trabalho
Em relação à qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, 
pode-se observar no gráfico abaixo o grau de escolaridade de todos os servidores 
pertencentes à UFSM:

Figura 53 - Qualificação de servidores

Fonte: PROGEP.

Avaliação de Desempenho
A Avaliação de Desempenho consiste no processo de mensuração e acompanha-
mento do servidor técnico-administrativo em educação no exercício do seu cargo, 
possibilitando o desencadeamento de ações que permitam o desenvolvimento e/
ou aprimoramento das competências necessárias ao bom desempenho de suas 
funções. 

Os instrumentos de avaliação de desempenho utilizados, na UFSM, são: 

 – Autoavaliação: o servidor fará a sua avaliação baseado em competências 
fundamentais para o desenvolvimento de suas funções

 – Avaliação pela chefia imediata: o servidor será avaliado por sua chefia 
imediata, que utilizará os mesmos fatores da autoavaliação, considerando as 
suas funções

 – Avaliação da chefia imediata: o servidor realizará a avaliação da chefia 
imediata, utilizando os fatores de avaliação constantes do formulário e 
considerando suas funções

 – Avaliação do Usuário: o usuário avalia os serviços prestados
 – Instrumento de feedback (retroalimentação): o servidor e a chefia realizam 

em conjunto pressupondo objetividade, confiança, autocrítica, senso de justiça 
e ética por parte de ambos

Na UFSM, o processo tem previsão de realização anual, por meio de ferramenta 
online disponível no Portal do RH. No ano de 2020, em função da suspensão das 
atividades presenciais na UFSM por conta da Pandemia de Coronavírus, o processo 
foi suspenso, tendo previsão de acontecer no ano de 2021, sendo cumulativo ao 
exercício de 2019 e 2020.
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Figura 54 – Homologação de estágios probatórios por categoria

Fonte: PROGEP.

Ainda, no ano de 2020, no âmbito da UFSM, foi criada comissão especial 
para auxiliar na avaliação do estágio probatório do servidor deficiente. A Equipe 
Multidisciplinar de Acompanhamento aos Servidores com Deficiência em Estágio 
Probatório está composta pelos seguintes profissionais: um médico, uma psicó-
loga, uma técnica em segurança do trabalho, uma terapeuta ocupacional, uma 
tradutora intérprete de linguagem de sinais e uma professora do magistério supe-
rior. Destaca-se, que no ano de 2018, a equipe auxiliou na avaliação dos estágios 
probatórios, tendo  acompanhado 10 (dez) servidores com deficiência.

Estágio Probatório

Em 2020, em função da suspensão das atividades presenciais na UFSM por conta 
da Pandemia de Coronavírus, inicialmente, o envio dos formulários de avaliação de 
estágio probatório dos servidores ficou suspenso. Para podermos retomar as ativi-
dades e não prejudicar a avaliação dos servidores, passou-se a utilizar o Processo 
Eletrônico Nacional, o PEN/SIE, para o envio dos formulários de avaliação às 
Unidades, o que permitiu a retomada integral dessa atividade e possibilitou mais 
agilidade ao processo. Para tanto, o formulário de avaliação de estágio probatório 
dos servidores passou a ser eletrônico, facilitando o preenchimento dos mesmos. A 
experiência com o Processo Eletrônico foi satisfatória e, portanto, está sendo defi-
nido um fluxo estruturado para esse tipo de processo. Sendo assim, continuará a 
ser utilizado mesmo após o retorno das atividades presenciais.

Foram realizadas 3 (três) reuniões de acompanhamento dos servidores em 
Estágio Probatório com as chefias/comissões ou mesmo com o próprio servidor, 
seja por demanda espontânea, seja por análise das fichas de avaliação. 

O total de servidores que se encontram em estágio probatório na UFSM é 407 
(quatrocentos e sete), sendo que destes, 199 (cento e noventa e nove) são técni-
co-administrativos em educação e 208 (duzentos e oito) são docentes, tanto da 
carreira do magistério superior quanto do ensino básico, técnico e tecnológico.

Concluíram o estágio probatório, no ano de 2020, 184 (cento e oitenta e qua-
tro) servidores, que adquiriram estabilidade, conforme previsto pela Lei 8.112/90. 
A Figura 54 demonstra a homologação de estágios probatórios por categoria. 
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Mobilidade de Servidores – igualdade de oportunidades

No que se refere à mobilidade dos servidores, a UFSM, visando tornar o processo 
transparente e normatizado, e buscando oferecer oportunidades iguais a todos 
interessados, adotou os seguintes instrumentos que regem o assunto: 

 – Portaria 87.932/2018: dispõe sobre a remoção entre Campi da UFSM e a 
redistribuição de Servidores Técnico-Administrativos em Educação para a 
UFSM

 – Portaria nº 87.931/2018: dispõe sobre a remoção entre Campi da UFSM e a 
redistribuição de Servidores Docentes para a UFSM

Ainda, começou-se a trabalhar com o Banco de Intenções de Remoção, a partir 
de um fluxo pré-estabelecido, dando maior possibilidade às pessoas que desejam 
trocar de setor buscarem uma oportunidade mais alinhada ao seu perfil e aos seus 
anseios, o que contribui diretamente para a eficiência do trabalho. 

Assim como as Avaliações de Estágio Probatório dos servidores, a mobilidade 
no âmbito da UFSM migrou para o PEN/SIE, trazendo mais agilidade, transparên-
cia e eficiência no serviço público. Foi uma experiência iniciada pela necessidade 
da retomada dessa atividade que também ficou suspensa no começo da pande-
mia, mas irá permanecer dessa forma, após o retorno das atividades presenciais.

No ano de 2020, a mobilidade dos servidores pertencentes ao quadro da UFSM 
encontra-se demonstrada ao lado.

Visando adequar o perfil dos servidores às demandas institucionais, foram rea-
lizadas 40 (quarenta) reuniões de remoção, seja através de atendimentos com os 
interessados em remoções, suas respectivas chefias/direções e reuniões com a 
equipe de saúde da UFSM.
.
FIgura 55 – Homologação de estágios probatórios por categoria

Fonte: PROGEP.
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Principais desafios e ações e perspectivas para os próximos exercícios
Decretos que extinguem cargos, impossibilitando novos preenchimentos para vagas que venham a desocupar. Os últimos Decretos de extinção de cargos foram 

o n. 9.262/2018 e o n. 10.185/2019;

 –  Normativas que restringem e condicionam a abertura de novos concursos 
públicos, como o Decreto n. 9.739/2019 e a Instrução Normativa n. 2/2019, 
do Ministério da Economia, dificultando ou impedindo a gestão e reposição 
automática de vagas já prevista em Decretos anteriores

 –  Limites de provimento de cargos anuais, considerando o recurso 
orçamentário disponível, restringindo ainda mais o quantitativo de cargos que 
podem ser preenchidos

 –  Em relação aos cargos TAEs, há ainda a dificuldade de conseguir a troca 
de cargos junto ao MEC, que está com falta de códigos de vaga em diversos 
cargos

 –  Implementação da Gestão por Competências
 –  Aplicação da Avaliação de Desempenho adaptada ao contexto atual 

utilizando as competências desenvolvidas pela Comissão de Gestão por 
Competências

 – Regulamentar o trabalho remoto na UFSM, com base na IN 65 de 30 de 
julho de 2020/Ministério da Economia

 –  Acompanhar as mudanças na legislação de forma efetiva e eficiente, 
regulamentando internamente de acordo com as especificidades da 
Instituição

 –  Ampliar as ações relacionadas à saúde mental, de forma a dar apoio aos 
servidores frente ao contexto que se apresenta.Manter e aprimorar o Painel da 
Situação de trabalho dos servidores da UFSM, disponibilizado no link

 –  Aplicar novamente a pesquisa acerca do trabalho no contexto da pandemia, 
disponível no link

https://www.ufsm.br/coronavirus/funcionamento-dos-setores-e-situacao-dos-servidores/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDE0Yzg3NDEtNmNkNS00MDk1LWFjNWEtOWEwMjQ2OTQzOWVkIiwidCI6Ijk3OTAyMGQ1LTQ5NTAtNGY0My1hOTk0LTg4ZDY4M2VhYjQ3MyJ9 


CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO  2020
105

6.4 Gestão de Licitações e Contratos

Contratações mais relevantes
Destacam-se as contratações relativas ao enfrentamento a COVID-19, como a retomada da 

obra da central de UTI’s e aquisição de equipamentos, estativas e mobiliários para a Central 

de UTI’s, aquisição de equipamentos e insumos para atender as demandas da pandemia no 

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), criação de um laboratório de fabricação de 

álcool em gel e realização de exames da COVID-19 no HUSM e Campus de Palmeira das 

Missões, bem como à contratação de serviços de locação de mão-de-obra com dedicação 

exclusiva, como: serviços de vigilância, vigia e motoristas. Contratação de usinas fotovoltaicas, 

Aquisição de next generation firewall e equipamentos para aulas à distância (Sistema REDE). 

Além de número significativo de licitações de reformas prediais nos diversos Campi da UFSM.

Compras e contratações sustentáveis
Em 2020, as licitações estabeleceram critérios sustentáveis de acordo com as particulari-
dades de cada objeto, como por exemplo: logística reversa de embalagens de agrotóxicos, 
lâmpadas, pilhas e cartuchos de impressoras, exigências de embalagens recicláveis e menor 
volume possível para o acondicionamento de equipamentos, normas e certificações da ABNT 
e INMETRO para aquisição de equipamentos e mobiliários, aquisições de produtos reutilizá-
veis e recicláveis, locações de impressoras com opções frente e verso, equipamentos com 
eficiência energética, lâmpadas Led, ecobags, observância na legislação na retirada de resí-
duos da construção civil nos editais de obras e reformas de engenharia.
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Resumo dos valores de contratações
Classificadas  pelos principais tipos de serviço ou bens, bem como com a indicação das 
áreas da organização favorecidas com a aquisição – Relatório, em anexo. Neste relató-
rio estão os valores envolvidos nas contratações realizadas no ano de 2020 ( licitações 
tradicionais e registro de preços).

Justificativas referentes às contratações
Necessidade urgente de finalizar a obra e equipar a nova central de UTI’s do HUSM 
para o atender os pacientes da região principalmente para o enfrentamento a COVID-
19, oferecer a infraestrutura adequada ao funcionamento das atividades funcionais 
da UFSM, garantir o ambiente de dados digitais e segurança das informações e atua-
lização das soluções de processamento de dados neste momento de suspensão de 
atividades presenciais na Instituição, bem como a utilização de fontes de energias 
alternativas buscando melhorar a eficiência energética e a redução dos custos com 
utilização de energia elétrica convencional.

Conformidade legal
Dentre as contratações efetuadas, os principais enquadramentos são:

 –  Dispensa de licitação – Lei 8.666/93, artigo 24, Incisos XXIV e Lei 13.979/2020
 –  Pregão Eletrônico – Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019
 –  Regime Diferenciado de Contratações: Lei no 12.462/2011.

Resumo dos valores de contratações
A execução orçamentária cada vez mais necessita ser otimizada para o atendi-
mento das necessidades da UFSM, principalmente com escassez de liberação 
de recursos à Instituição. Dessa forma, as boas práticas e a proatividade na 
gestão de licitações e contratos visam criar condições para que os objetivos 
estratégicos finalísticos da Instituição possam ser plenamente alcançados. 
O planejamento das contratações públicas é essencial para a otimização do 
uso dos recursos orçamentários, e é considerado um dos principais desafios 
no âmbito da UFSM, aliado aos riscos na gestão das contratações, especial-
mente nas questões atuais da pandemia, como a instabilidade econômica que 
impacta diretamente nas contratações da Instituição. Necessita permanen-
temente a qualificação dos servidores nas áreas de compras e contratações. 
Neste sentido, o DEMAPA tem realizado reuniões sobre o planejamento das 
licitações e orientações constantes e permanentes sobre a execução orça-
mentária atinentes às licitações e contratações. O maior desafio é a implan-
tação do processo eletrônico nas contratações que será por meio de sistema 
próprio da UFSM o qual tornará os processos mais ágeis e com maior trans-
parência para comunidade interna e sociedade em geral.
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6.5 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

Conformidade legal

Principais normas internas e mecanismos de controle adotados na gestão de folha de pagamentos e na gestão de pessoas

Principais investimentos de capital (infraestrutura e equipamentos), avaliação do 
custo benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos:

O principal investimento realizado no exercício de 2020 foi o trabalho com os mate-
riais permanentes adquiridos para a Central de UTI´s do Hospital Universitário. O 
valor dos bens adquiridos foi de aproximadamente 9 milhões e 500 mil reais.

Além disso, várias outras aquisições de material permanente para contribuir no 
combate à pandemia da Covid-19, como equipamentos para a usina de fabricação 
de álcool em gel, entre outros.

Quadro 14 – Bens permanentes adquiridos para a UFSM

Atividades desenvolvidas 2019 2020

Plaquetamento e Cadastro de novos patrimônios 12.196 6.644

Valor total de bens cadastrados entre empenhos, 
material de projetos e doações, e notas encaminhadas 
para pagamento

R$ 18.296.186,45 R$18.088.622,73

Essas aquisições contribuem para que se atinja os objetivos ligados ao Desafio 
5 do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM, mais detalhes no link.

Legislação:

 – Lei 4.320/1964
 – Lei º 12.677/2012
 – IN 205/1988 – Sedap
 – Decreto 9.373/2018
 – Decreto 9.764/2019

Normas internas:

 – Resolução 16/1996 UFSM

Mecanismos de controle:

 – Inventário patrimonial
 – Auditoria patrimonial realizada pela AUDIN
 – Portal Patrimônio
 – Pagamento de notas fiscais somente com o devido cadastro patrimonial e 

assinatura pelo responsável pelo material; entrada centralizada e única de 
compras provenientes de projetos

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/352/2021/02/Relatorio_atividades_Demapa_2019-2020.pdf
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Desfazimento de ativos:

Em obediência ao Decreto nº 9.373/2018, a UFSM realiza licitações para alienação 
mediante venda de sucatas. Também, leilões e a adesão ao Programa SUSTENTARE 
do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2020 foram aproximadamente 34 mil kg de 
sucata destinada. Além disso, doações para instituições públicas que solicitam 
bens para realizar suas atividades. Para os bens que estão ociosos nos setores, os 
Classificados UFSM auxiliam no reaproveitamento interno dos bens.

Locações de imóveis e equipamentos:

No ano de 2020 não houve locação de imóveis e equipamentos.

Principais Desafios:

 – Conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da correta 
gestão patrimonial, da preservação dos bens e melhor aproveitamento destes, 
otimizando os recursos públicos

 – Migração dos bens da UFSM para o Sistema SIADS do governo federal
 – Modernização e aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão patrimonial 

da UFSM

Ações futuras:

 – Disponibilizar informação em tempo real aos usuários dos serviços da 
Divisão de Patrimônio

 – Evidenciação e consolidação do processo de inventário da UFSM aos órgãos 
de controle interno e externos, bem como à sociedade
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6.6 Sustentabilidade Ambiental

Critérios de sustentabilidade
A UFSM conta com o Setor de Planejamento Ambiental (SPA) que normatiza os critérios 
ambientais para os processos de contratação pública da UFSM, no intuito de viabilizar o 
cumprimento das políticas voltadas à educação ambiental institucional e a importância 
de uma gestão ambiental, que busque diagnosticar, gerenciar e monitorar a Universidade 
no tocante à preservação, à conservação e ao uso racional dos recursos naturais. Para 
isso, conta com as seguintes normativas:

 – Gestão de Resíduos da Construção Civil em Licitações de Obras e Reformas 
 – Boas Praticas Ambientais para adoção em editais e termos de referência de 

serviços de cozinha, alimentação e lancheria
 – Impactos ambientais e medidas mitigatórias e Checklist para licenciamento em 

editais da UFSM

Ações para redução do consumo de recursos naturais 
O Setor de Planejamento Ambiental delimitou todas as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) do campus da UFSM, resultando em um projeto para a recomposição de 37 hecta-
res de APPs, com o plantio adequado de 41.000 indivíduos de espécies nativas da região. 
As APPs têm a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-
bilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,  proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Redução de resíduos 
Resíduos recicláveis
Na UFSM, os resíduos recicláveis são separados e destinados e  conformidade ao 
Decreto Nº 5.940/2006, que estabelece a Coleta Seletiva Solidária nos órgãos e enti-
dades da administração pública federal, com a devida destinação destes matérias às 
associações e cooperativas dos catadores de matérias recicláveis.

 – Em 2020, aproximadamente 25 Toneladas de material reciclável foi coletado 
e destinado às associações habilitadas para receber o material segregado na 
universidade, todas da cidade de Santa Maria

 – A rede de coleta, composta por conjuntos de lixeiras e contêineres, foi 
readequada, com a aquisição de 50 conjuntos de lixeiras e 15 contêineres novos, 
contando atualmente com 150 e 80 pontos de coleta respectivamente

Resíduos Especiais e Perigosos
Em 2020, como resultado de novas regras de contratação, a UFSM registrou importante 
diminuição do quantitativo e custo de destinação de resíduos especiais e perigosos, 
como resíduos infectantes, tóxicos e perigosos químicos Classe I, atingindo uma des-
tinação média de 7,3 ton de todos os  resíduos perigosos. 

Outros resíduos

A gestão de resíduos da UFSM ainda abrange uma série de outros materiais, tais como os 
resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos de construção civil, coleta de óleo de cozinha, etc.
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 Gestão orçamentária e financeira

A gestão orçamentária e financeira da UFSM pode ser analisada no âmbito das duas 
Unidades Gestoras Executoras (UG Executora) que a compõe e que fazem parte da 
 Unidade Orçamentária (UO) 26247. À UFSM é atribuído o código de UG Executora 
153164, e ao Hospital Universitário (HUSM), o código 153610. Em 2020, a execução 
 orçamentária foi segmentada a nível de grupo de despesas se conforme dados da 
Tabela 88.1

Tabela 8 – Execução Orçamentária UFSM e HUSM por GD e UG Executora

UG Executora UFSM UFSM-HUSM Total

Grupo de Despesa Empenhado % Empenhado % Empenhado %

Pessoal e Encargos Sociais 1.106.116.047,03 86,56% 200.361.012,17 93,12% 1.306.477.059,20 87,50%

Outras Despesas Correntes 110.311.544,18 8,63% 14.792.929,40 6,88% 125.104.473,58 8,38%

Investimentos 61.498.657,25 4,81% - - 61.498.657,25 4,12%

Total 1.277.926.248,46 100% 215.153.941,57 100% 1.493.080.190,03 100%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

O valor aplicado pela instituição totalizou R$ 1,49 bilhão entre as duas UG  Executoras, 
com a concentração da maior parte das despesas – 87,50% – no grupo Pessoal e 
 Encargos Sociais (gastos com pessoal ativo, inativo,  pensionistas e  benefícios como os 
auxílios transporte,  pré-escolar, alimentação, assistência médica, odontológica etc.). 
Despesas com pessoal, encargos e benefícios, de natureza obrigatória nos termos da 
LDO 2020, compuseram cerca de 86,56% das despesas  realizadas na UFSM e 93,12% 
das despesas realizadas no HUSM.

8 A categoria Pessoal e Encargos Sociais considerou também despesas empenhadas a título de 
verbas indenizatórias, como auxílio alimentação, auxílio transporte e outros benefícios, reduzindo o 
valor total alocado na categoria Outras Despesas Correntes.

As despesas correntes definidas como discricionárias pela LDO 2020, 
 representaram cerca de 8,38% das despesas realizadas por UFSM e HUSM. Em 
relação ao total das despesas, os R$ 110,31 milhões empenhados pela UFSM repre-
sentam 7,39%, enquanto os R$ 14,8 milhões empenhados pelo HUSM respondem 
por menos de 1%. Os investimentos realizados representaram um percentual 4,81% 
do montante empenhado na UFSM e 4,12% do total empenhado.

Importante ressaltar que nesses valores estão incluídas as descentralizações 
recebidas, que serão especificados nos quadros que se sucederão. Também, para 
fins de apuração do resultado, foi incluído o crédito extraordinário recebido pela 
universidade para aplicação em ações de combate à pandemia ocasionada pelo 
COVID-19 – R$ 12 milhões, com R$ 11 milhões em investimento e R$ 1 milhão em 
custeio – a serem detalhadas posteriormente.2

Na Tabela 9, a seguir, a matriz demonstra a execução orçamentária por fonte 
de financiamento, com estratificação por grupo de despesa e origem da dotação 
(recursos da Lei Orçamentária9 e recursos recebidos por meio de  descentralizações).

Por meio da diversificação das fontes de financiamentos foi possível, em meio 
à pandemia, atender às demandas dos alunos matriculados nos diversos níveis de 
ensino que não puderam realizar as atividades acadêmicas de forma presencial, 
visando minimizar o impacto na qualidade do ensino e mitigar o  prejuízo às  atividades 
de pesquisa e extensão. Existe um intenso trabalho a ser realizado visando aprimo-
rar os indicadores de resultados, a diversificação das fontes de financiamento e a 
sustentabilidade a médio e longo prazos, especialmente  neste momento de crise 

9 Adotada a sistemática de considerar como recursos da LOA todas as dotações identificadas 
pela Unidade Orçamentária 26247.
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sanitária e no cenário pós-pandemia. Com esse propósito, esforços institucionais estão 
sendo dispensados para a integração entre os  Sistemas de Gestão com vistas ao ade-
quado planejamento, à eficiência na alocação dos recursos e à obtenção de resultados.

Tabela 9 – Execução orçamentária UFSM e HUSM por Grupo de Despesa e Fonte

Grupo Despesa e Fonte Recursos Descentralizações Lei Orçamentária Total

Investimentos 18.595.731,98 42.902.925,27 61.498.657,25

  Receita própria - 1.166.317,51 1.166.317,51

  Receita própria - Anos Anteriores - 449.961,00 449.961,00

  Tesouro 18.595.731,98 41.286.646,76 59.882.378,74

Outras Despesas Correntes 20.839.098,07 141.350.857,35 162.189.955,42

  Receita própria - 2.991.063,96 2.991.063,96

  Receita própria - Anos Anteriores - 3.506.434,73 3.506.434,73

  Tesouro 20.839.098,07 134.853.358,66 155.692.456,73

Pessoal e Encargos Sociais - 1.269.391.577,36 1.269.391.577,36

  Tesouro - 1.269.391.577,36 1.269.391.577,36

Total 39.434.830,05 1.453.645.359,98 1.493.080.190,03

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

A partir da demonstração das despesas por Fontes de Financiamento, é  possível 
constatar que em 2020 apenas cerca de 3,18% da execução orçamentária foi obtida por 
meio da Receita Própria e de Termo de Execução Descentralizada (TED). Se comparado 
ao exercício anterior, em que esse percentual representava apenas cerca de 2% do total 
empenhado, verifica-se um aumento de aproximadamente 59%, decorrente principal-
mente do montante de recursos recebidos por meio de TED, já que houve redução na 
receita própria. Com isso, o recurso do Tesouro Nacional previsto na LOA foi responsável 
pelo pagamento de 96,82% das despesas.

Quando se faz a especificação por Grupo de Despesa, tem-se que R$ 1,27 bilhão10 

se referiu às despesas com pessoal e encargos sociais. O grupo das  despesas cor-
rentes (para esta análise, incluídos os benefícios de natureza  obrigatória pela LDO 
2020) representou R$ 162,19 milhões, dos quais R$ 20,83 milhões foram custeados 
por meio de TED. Os investimentos alcançaram a  quantia de R$ 61,5 milhões, dos 
quais R$ 18,6 milhões foram obtidos por meio de TED. O aumento considerável no 
valor dos investimentos em relação ao exercício de 2019 se deu, majoritariamente, 
em razão do crédito extraordinário destinado a ações de combate a pandemia, e 
também das alterações orçamentárias de grupo de despesas para aplicação em 
infraestrutura e equipamentos, visando adaptar o  funcionamento da universidade 
à realidade que se apresentou.3 

Sob o ponto de vista do Identificador de Resultado da Lei de Diretrizes 
 Orçamentárias, conforme a Tabela 10, tem-se que as despesas obrigatórias 
 integrantes da LOA alcançaram 1,16 bilhão, referindo-se basicamente aos grupos 
de Pessoal e Benefícios. Convém destacar que as despesas discricionárias são 
aquelas sobre as quais se reserva aos gestores nos diversos níveis hierárquicos da 
UFSM, o poder da avaliação e decisão segundo a conveniência e oportunidade. Em 
2020, somadas, as fontes Tesouro Nacional e Receita Própria (exercício corrente e 
decorrente de superávit apurado em exercícios anteriores) representaram 9,86% 
do total executado, o que significa cerca de R$ 147,17 milhões. Assim, no exercí-
cio encerrado, essa foi a parcela que a gestão teve o dever e a  responsabilidade 
de tomar as decisões, visando o melhor alcance dos resultados  institucionais. 
Cabe também   apontar, preliminarmente, o aumento na execução dos recursos 
 recebidos por descentralização. Em 2019, esses valores representaram cerca de 
1,58% do orçamento total (R$ 22,74 milhões), passando para 2,64% em 2020 – cerca 
de R$ 39,43 milhões.

10 Valores obtidos considerando apenas o item Grupo de Despesa. Por essa razão, os 
benefícios pagos aos servidores a título de auxílios ficaram enquadrados em Outras Despesas 
Correntes do Tesouro.
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Tabela 10 – Execução orçamentária UFSM e HUSM por Fonte de Recursos e Identificador de Resultado

Origem Dotação/Fonte/Indicador de Resultado Empenhado % do Total

Investimentos 1.453.645.359,98 97,63%

  Tesouro 1.445.531.582,78 96,82%

     Primário Obrigatório 1.162.002.147,23 77,83%

     Financeiro 144.468.805,56 9,68%

     Primário Discricionário 139.060.629,99 9,31%

  Receita própria 4.157.381,47 0,28%

     Primário Discricionário 4.157.381,47 0,28%

  Receita própria - Anos Anteriores 3.956.395,73 0,26%

     Primário Discricionário 3.956.395,73 0,26%

Descentralizações 39.434.830,05 2,64%

  Tesouro 39.434.830,05 2,64%

     Primário Discricionário 25.585.266,60 1,71%

     Desp. Disc. Decorrente de Emenda Dir. Geral Ploa, Exc. Ordem Tec. 13.674.441,16 0,92%

     Despesa Discricionária Decorrente de Emenda Individual 169.015,88 0,01%

     Primário Obrigatório 6.106,41 0,00%

Total 1.493.080.190,03 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

A Figura 56 apresenta o montante de receitas próprias auferidas pelo órgão no  período 
entre 2016 e 2020. A análise dos últimos cinco exercícios demonstra que a receita da  instituição 
tem sofrido constantes quedas. Em decorrência do contexto econômico do país no ano de 
2020, diretamente afetado pela crise sanitária global, houve uma considerável redução dos 
serviços prestados pela UFSM. Se comparado ao ano anterior, verifica-se uma redução na 
arrecadação na ordem de 36,6%.

Figura 56 – Receita arrecadada total por exercício

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Ainda em relação à arrecadação, são apresentados na Tabela 11 os valores 
captados em cada uma das naturezas de receita. Extrai-se da tabela que as 
três principais fontes de receitas que viabilizaram a execução das  atividades 
da Universidade no ano de 2020 foram serviços administrativos e comerciais 
gerais, aluguéis (cessão de área física), e remuneração de depósitos  bancários. 
Em 2020, juntas, as três naturezas citadas responderam por aproximadamente 
93% da arrecadação.
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Tabela 11 – Receita realizada por Natureza

Natureza Receita Natureza Receita - Descrição Lei Orçamentária Total

16100111 Serv. Adminstrat. e Comerciais Gerais - Princ. 3.018.050,73 66,34%

13100111 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 845.400,47 18,58%

13210011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 367.162,24 8,07%

16100211 Inscr. em Conccursos e Proc. Seletivos - Principal 268.197,00 5,90%

19220111 Restituições de Convênios - Primárias - Principal 33.999,42 0,75%

19229911 Outras Restituições - Principal 9.224,29 0,20%

13100112 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros 4.207,23 0,09%

19220611 Rest. Despesas Exerc. Ant. Fin. Fte. Prim. - Princ. 1.028,00 0,02%

16909911 Outros Serviços - Principal 955,72 0,02%

16100112 Serv. Administrat. e Comercias Gerais - Mul. Jur. 860,02 0,02%

18000000 Receitas Correntes a Classificar 297,00 0,01%

Total - 4.549.382,22 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

As Tabelas 12 e 13 trazem o detalhamento da despesa em nível de ação orça-
mentária, com a primeira compreendendo apenas os recursos disponibilizados via Lei 
Orçamentária, e a segunda com o orçamento recebido por meio de  descentralizações. 
Em relação ao orçamento da LOA, constata-se que as três principais ações  orçamentárias 
do exercício de 2020 foram as relacionadas a pessoal, quais sejam 20TP – Ativos civis 
da União, 0181 – Aposentadorias e pensões civis da União, 09HB – Contribuição da 
União, de suas autarquias e fundações. Por sua vez, a ação de  funcionamento da UFSM 
(20RK), ocupou a quarta posição em termos de execução orçamentária. Dentre as ações 
 referidas, apenas esta última compreende despesas de caráter discricionário.

Tabela 12 – Execução orçamentária UFSM e HUSM por Ação de Governo (Recurso da LOA)

Ação Ação - Título Empenhado % do 
Total

20TP Ativos Civis da União 683.253.663,23 47,00%

0181 Aposentadoreias e Pensões Civis da União 441.669.108,57 30,38%

09HB
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para 
o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos 
Federais

144.468.805,56 9,94%

20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 68.282.634,23 4,70%

212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes 28.092.361,91 1,93%

8282 Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de 
Ensino Superior 27.358.688,54 1,83%

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior 19.309.885,24 1,33%

21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância 11.999.113,17 0,83%

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, 
Pesquisa e Extensão 9.406.333,58 0,65%

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus Dependentes 8.828.251,16 0,61%

20RL Funcionamento das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica 8.713.434,90 0,60%

2994 Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica 1.700.859,00 0,12%

4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 241.639,62 0,02%

00PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de 
Programação Específica 159.573,36 0,01%

0563 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de 
Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais 158.762,36 0,01%

00OQ Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de 
Programação Específica 2.245,00 0,00%

Total - 1.453.645.359,98 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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No que tange à execução dos recursos recebidos de outros órgãos, merecem destaque as descentralizações efetuadas pelo Ministério da Educação em favor da uni-
versidade para apoio às residências médica e multiprofissional (ação 00P1), bem como para expansão, reestruturação e modernização das IFES (ação 15R3). Essas ações, 
somadas ao valor disponibilizado pelo Comando do Exército para implantação do sistema ASTROS 2020 (14LW), totalizaram quase R$ 26,5 milhões, representando 67% do 
valor aplicado oriundo de descentralizações.

Tabela 13 – Execução orçamentária UFSM e HUSM por Unidade Orçamentária de origem e Ação de Governo (Descentralizações)

Unidade Orçamentária de Origem Ação Ação - Título Empenhado % do Total

Ministério da Educação 00P1 Apoio à Residência em Saúde 14.784.751,23 37,49%

Ministério da Educação 15R3 Apoio à Expansão, Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior 8.711.532,18 22,09%

Comando do Exército 14LW Implantação do Sistema de Defesa Estratégico Astros 2020 2.959.180,00 7,50%

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 4086 Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais 2.570.587,49 6,52%

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 21C0 Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 2.120.647,64 5,38%

Instit. Nac. de Colonização e Reforma Agrária 211A Consolidação de Assentamentos Rurais 2.089.590,73 5,30%

Fudn. Coord. de Aperf. de Pessoal Nível Superior 0487 Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior 1.665.613,04 4,22%

Instit. Nac. de Colonização e Reforma Agrária 21B6 Assistência Técnica e Estensão Rural 1.095.958,02 2,78%

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 20RX Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais 1.007.586,72 2,56%

Ministério da Saúde 20G8 Reestruturação dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários Federais 
(Financiamento Partilhado - REHUF) 976.747,50 2,48%

Ministério da Cidadania 20JP Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 314.255,20 0,80%

Ministério do Desenvolvimento Regional 214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas 244.567,50 0,62%

Agência Espacial  Brasileira - Aeb 20VB Pesquisa, Desenvolvimento Tecnólogico e Formação de Capital 190.224,00 0,48%

Ministério da Cidadania 20GG Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza 177.770,45 0,45%

Ministério da Cidadania 215F Fomento e Foralecimento da Economia Solidária 169.015,88 0,43%

Fudn. Coord. de Aperf. de Pessoal Nível 20RJ Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica 163.387,08 0,41%

Minist. da Agricul., Pecuária e Abastecimento 210T Promoção da Educação do Campo 145.200,00 0,37%

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 16.492,18 0,04%

Ministério do Desenvolvimento Regional 6553 Apoio a Implantação de Infraestrutura Complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira 12.500,00 0,03%

Fundação Universidade Federal do Pampa 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 8.439,66 0,02%

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 00PI Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (Pnae) 6.106,41 0,02%

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 20VT Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão de Conhecimento 2.704,48 0,01%

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 1.972,66 0,01%

Total - - 39.434.830,05 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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Com relação à execução das despesas por Grupo e Elemento, as Tabelas 
14a e 14b  apresenta o detalhamento dos valores totais por estágio da despesa 
(empenho,  liquidação e  pagamento) do montante aplicado do orçamento de 2020. 
 Reforça-se aqui, como mencionado  anteriormente, que as despesas mais repre-
sentativas estão  relacionadas a pessoal, encargos sociais e benefícios. Nessa 
linha,  observa-se também que, dentre as despesas de caráter  discricionário, a 
mais representativa foi a do elemento 37 – Locação de mão-de-obra.

Tabela 14a – Execução orçamentária por Grupo e Elemento de Despesa

Grupo e Elemento de Despesa Empenhado Liquidado Pago

Pessoal e Encargos Sociais 1.269.391.577,36 1.269.311.240,65 1.160.128.819,04

  Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 667.273.995,30 667.273.995,30 589.527.243,67

  Aposent. Rpps, Reser. Remuner. e Refor. Militar 368.513.717,09 368.434.380,38 343.956.869,64

  Obrigações Patronais 146.162.761,89 146.162.761,89 146.162.761,89

  Pensões do Rpps e do Militar 66.200.741,23 66.200.741,23 60.995.326,61

  Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil 8.018.762,74 8.018.762,74 7.367.178,87

  Sentenças Jurídicas 7.347.988,06 7.347.988,06 6.718.270,16

  Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.239.058,56 3.239.058,56 2.956.110,31

  Contribuição à Entidade Fechada Previdência 2.237.199,91 2.236.199,91 2.047.705,31

  Despesas de Exercícios Anteriores 379.408,27 379.408,27 379.408,27

  Indenizações e Restituições Trabalhistas 17.944,31 17.944,31 17.944,31

Outras Despesas Correntes 162.189.955,42 118.170.793,50 114.028.065,78

  Locação de Mão-de-Obra 37.344.073,91 30.502.596,59 30.502.596,59

  Outros Serviços de Terceiros Pj - Op. Int. Orc. 36.239.776,93 16.995.048,47 16.995.048,47

  Auxílio-Alimentação 24.398.161,70 24.396.342,17 22.367.715,83

  Material de Consumo 15.674.674,00 4.692.608,33 4.692.608,33

  Auxílio Financeiro a Estudantes 13.066.196,10 9.915.862,38 9.914.612,38

  Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 12.559.942,68 12.321.942,68 11.406.038,87

  Indenizações e Restituições 10.360.905,71 10.358.905,71 9.597.235,18

  Outros Benef. Assist. do Servidor e do Militar 2.974.824,75 2.972.932,30 2.761.419,40

  Obrigações Tributárias e Contribuitivas 2.591.108,50 2.570.692,59 2.570.692,59

  Outros Serviços de Terceiros - P. Física 1.945.460,55 364.494,01 320.743.95

  Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj 1.563.792,96 386.989,01 386.989,01

  Despesas de Exercícios Anteriores 1.392.342,62 1.390.630,87 1.390.630,87

Tabela 14b – Execução orçamentária por Grupo e Elemento de Despesa (continuação)

Grupo e Elemento de Despesa Empenhado Liquidado Pago

  Contratação por Tempo Determinado - Pes. Civil 612.492,67 612.492,67 554.276,39

  Passagens e Despesas com Locomoção 482.524,88 76.742,49 76.742,49

  Diárias - Pessoal Civil 294.010,03 181.993,03 79.796,35

  Auxílio Financeiro a Pesquisadores 250.640,00 - -

  Contribuições 171.822,57 163.288,34 163.288,34

  Pensões Especiais 158.762,36 158.762,36 145.525,83

  Auxílio-Transporte 102.363,09 102.363,09 95.998,50

  Material, Bem ou Seriviço para Dist. Gratuita 6.106,41 6.106,41 6.106,41

Investimentos 61.498.657,25 12.519.478,04 12.396.278,04

  Equipamentos e Material Permanente 35.276.250,89 4.781.868,38 4.658.668,38

  Obras e Instalações 23.497.336,52 5.460.651,82 5.460.651,82

  Auxílio Financeiro a Pesquisadores 1.036.200,00 1.036.200,00 1.036.200,00

  Outros Serviços de Terceiros Pj - Op. Int. Orc. 707.170,00 707.170,00 707.170,00

  Auxílio Financeiro a Estudantes 318.00,00 318.00,00 318.00,00

  Serviços de Tecnologia da Inormação e Comunicação - Pj 285.889,84 4.719,84 4.719,84

  Outros Serviços de Terceiros - P. Física 274.800,00 117.768,00 117.768,00

  Diárias - Pessoal Civil 83.500,00 83.500,00 83.500,00

  Material de Consumo 19.510,00 9.600,00 9.600,00

Total 1.493.080.190,03 1.400.001.512 1.286.553.162,86

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Com base nas Figuras 57 e 58, que demonstram o montante de despesas 
 discricionárias empenhadas e liquidadas (somente com recursos da LOA na pri-
meira, e somente recursos recebidos por descentralização, na segunda), observa-
-se que o orçamento empenhado nas despesas discricionárias vem decrescendo 
nos últimos anos devido à redução de gastos adotada pelo Governo Federal. As 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como gestão, não têm sofrido pre-
juízo devido à  melhoria na eficiência da liquidação nos últimos anos, crucial para 
a sustentabilidade financeira da instituição no longo prazo. Entretanto, os exercícios 
de 2019 e 2020 trouxeram uma grande particularidade cada um, o que  impossibilitou 
a  manutenção do percentual médio de liquidação. Em 2019, esta foi afetada em 
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grande parte pelo  contingenciamento e liberação tardia de recursos por parte do  Governo. Já 
em 2020, o  contexto da pandemia ocasionou a suspensão parcial das atividades presenciais, 
com consequente redução de despesas em algumas áreas. Isso proporcionou a realocação 
de recursos principalmente mediante alterações orçamentárias de despesas de custeio para 
investimento. Nesse sentido, a UFSM traçou uma estratégia de investimento em  i nfraestrutura 
(obras, reformas), equipamentos de TIC e laboratoriais visando a adequação de seus espa-
ços para quando do retorno das atividades presenciais, o que gerou um grande número de 
processos licitatórios, alguns deles conclusos apenas no mês de dezembro. Afetou também 
negativamente a liquidação, o fato de  determinados  fornecedores enfrentarem dificuldades 
na aquisição de matérias-primas  decorrente da oscilação de preços no mercado, exigindo 
negociações pontuais entre UFSM e empresas para evitar cancelamento de empenhos.

Figura 57 – Evolução da dotação discricionária Empenhada e Liquidada, e Liquidação Percentual (LOA)

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Figura 58 – Evolução da dotação discricionária empenhada e liquidada, e liquidação 
 percentual  (Recursos de Descentralizações)

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

A Figura 59 apresenta os valores totais das despesas discricionárias11 

empenhados por grupo (investimento e outras despesas correntes), consi-
derada a UG Executora 153164 – UFSM.4

11 Identificador de resultado igual a 2 – Primário Discricionário.
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Figura 59 – Despesas discricionárias empenhadas por Grupo

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Verifica-se que, do total de despesas discricionárias empenhadas no exercício 2020, 
quase 33% foram destinadas para investimentos. Isso representa um grande salto em rela-
ção ao ano de 2019, em que esse valor ficou na casa de 12 pontos percentuais. As  despesas 
de custeio, onde estão incluídas as despesas com manutenção geral, representam cerca 
de 106 milhões ou 67,32% da dotação discricionária executada em 2020.

A Tabela 15 demonstra as matrizes orçamentárias que financiaram os  investimentos, 
matrizes estas que consistem na subdivisão das ações orçamentárias em  grupos 
 menores para atendimento de áreas específicas dentro da instituição. Além do  crédito 

 extraordinário recebido para aplicação em ações de combate à pandemia, 
 destacam-se três matrizes como sendo responsáveis pela maior parte do investi-
mento, a saber: descentralizações – TED (R$ 8,72 milhões), Obras (R$ 7,87 milhões), 
e Reformas (aproximadamente R$ 7,59 milhões). Juntas, estas matrizes responde-
ram por aproximadamente 46,8% dos investimentos. Obras e Reformas  integram a 
LOA de 2020; por sua vez, as descentralizações são provenientes de transferências 
de créditos recebidas de outros órgãos, especialmente do MEC. Ao  considerar o 
crédito extraordinário, da ordem de R$ 12 milhões, dos quais R$ 11 milhões  liberados 
no grupo de despesas Investimento, passa-se a ter 68,13% do investimento total 
oriundo de apenas quatro matrizes.

Tabela 15 – Matrizes orçamentárias que financiaram Investimentos

Origem da Dotação/Matriz Orçamentária Empenhado % do Total

Lei Orçamentária 42.902.925,27 83,11%

  Ações de Combate COVID-19 10.999.829,49 21,31%

  Obras 7.866.457,14 15,24%

  Reformas 7.581.618,43 14,69%

  Equipamentos Institucionais 4.681.162,92 9,07%

  CONDETUF - Colégios 3.542.073,45 6,86%

  IDR - Unidades de Ensino 3.529.369,98 6,84%

  PNAES 1.302.595,84 2,52%

  Centro de Processamento de Dados 1.260.505,00 2,44%

  Receita Própria 1.164.678,51 2,26%

  Projetos 485.043,56 0,94%

 Biblioteca 450.000,00 0,87%

  Avaliaçõ Institucional 30.611,11 0,06%

  Reitoria 8.979,84 0,02%

Descentralizações 8.718.901,85 16,89%

  Descentralizações 8.718.901,85 16,89%

Total 51.621.827,12 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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A consolidação dos dados em nível de elemento de despesa permite verificar que a dota-
ção de investimentos foi distribuída da seguinte forma, conforme exposto na Tabela 16, a seguir:

Tabela 16 – Distribuição dos Investimentos por Elemento de Despesa

Origem da Dotação/Matriz Orçamentária Empenhado % do Total

Lei Orçamentária 42.902.925,27 83,11%

  52 - Equipamentos e Material Permanente 26.943.826,08 52,19%

  51 - Obras e Instalações 15.673.209,35 30,36%

  40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj 285.889,84 0,55%

Descentralizações 8.718.901,85 16,89%

  52 - Equipamentos e Material Permanente 4.159.074,21 8,06%

  51 - Obras e Instalações 2.120.647,64 4,11%

  20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores 1.036.200,00 2,01%

  39 - Outros Serviços de Terceiros Pj - Op. Int. Orc. 707.170,00 1,37%

  18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 318.000,00 0,62%

  36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física 274.800,00 0,53%

  14 - Diárias - Pessoal Civil 19.510,00 0,16%

  30 - Material de Consumo 19.510,00 0,04%

Total 51.621.827,12 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

A partir desses dados, verifica-se uma distribuição bastante  heterogênea entre os inves-
timentos nos diversos elementos de despesa, em especial nos recursos recebidos mediante 
descentralização. As dotações dessa origem foram aplicadas primordialmente nos elemen-
tos 52 e 51 – Equipamentos e Obras, respectivamente – assim como também os recursos da 
LOA. Os investimentos em Equipamentos e Material permanente são demonstrados de forma 
pormenorizada na Tabela 17 (considerados tanto recursos da LOA quando descentralizações). 
Os objetos que representaram maior vulto nas aquisições foram os aparelhos e equipamentos 
médicos, odontológicos e hospitalares, com 44% do total empenhado, principalmente com 
o destaque orçamentário do crédito extraordinário para ações de combate à pandemia. Na 
sequência, o segundo maior valor aplicado foi em computadores (20,62%), dada a necessidade 
da instituição em renovar parte de seus ativos de TI e readequar sua infraestrutura lógica para 

enfrentar novos desafios do ensino tanto no contexto pandêmico quanto no 
caso do retorno integral das atividades acadêmicas presenciais.

Tabela 17 – Investimentos aplicados em Equipamentos e Material Permanente

Origem da Dotação/Matriz Orçamentária Empenhado % do Total

Apar. Equip. Utens. Med., Odont., Labor. Hospit. 12.697.128,40 44,04%

Equipamentos de TIC - Computadores 6.412.583,61 20,62%

Mobiliário em Geral 3.828.606,82 12,31%

Equipamentos de TIC - Ativos de Rede 1.680.497,43 5,40%

Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.359.262,67 4,37%

Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 964.745,76 3,10%

Coleções e Materiais Bibliográficos 475.556,80 1,53%

Aparelhos de Medição e Orientação 455.385,10 1,46%

Máquinas, Utensílios e Esquipamentos Diversos 393.257,48 1,26%

Máquinas e Equipamentos Energéticos 350.284,61 1,13%

Equip. e Utensílios de Hidráulicos e Elétricos 310.798,89 1,00%

Maq., Ferramentas e Utensílios de Oficina 244.033,36 0,78%

Equipamentos de TIC - Servidores/Storage 207.500,00 0,67%

Equipamentos de TIC - Impressoras 197.785,70 0,64%

Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 158.868,17 0,51%

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 153.000,00 0,49%

Material de TIC (Permanente) 66.909,65 0,22%

Aparelhos e Equip. para Esportes e Diversões 49.409,64 0,16%

Máquinas e Equip. Agrícolas e Rodoviários 44.509,20 0,14%

Embarcações 29.200,00 0,09%

Semoventes e Equipamentos de Montaria 14.433,00 0,05%

Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial 4.400,00 0,01%

Máquinas e Equipamentos Gráficos 2.124,00 0,01%

Instrumentos Musicais e Artísticos 950,00 0,00%

Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório 670,00 0,00%

Total 31.102.900,29 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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Ainda na análise dos investimentos, cabe detalhar a aplicação dos valores em 
obras e reformas no exercício de 2020. Na Tabela 18 são demonstrados as obras 
e reformas atendidas e os respectivos montantes aplicados, levando-se em conta 
apenas os recursos com identificador de resultado igual a 2 (Primário Discricionário). 
São identificadas 33 demandas nas quais houve uma alocação de recurso da ordem 
R$ 17,79 milhões, com destaque para duas obras de suma importância em anda-
mento. A primeira delas é a intitulada Reforma do Prédio 10 – CT/UFSM, um pavi-
lhão que agrega diversos laboratórios na área de tecnologia, entre eles o Núcleo 
de Automação e Processos de Fabricação, atendendo a diversos cursos não só do 
Centro de Tecnologia, com investimento na faixa de R$ 4,63 milhões. A segunda, 
identificada pelo Plano Interno (PI) NO200000000, é a obra da Central de UTIs, 
demanda que passou a ser ainda mais prioritária no cenário da pandemia. Juntos, 
os montantes aplicados nessas duas obras representaram 37,91% do valor total 
aplicado no elemento de despesa 51 – Obras e Instalações. É relevante mencionar 
que os valores empenhados em obras e reformas podem impactar negativamente 
o percentual de liquidação do exercício, uma vez que os desembolsos ocorrem por 
etapas. Ademais, em razão da natureza do objeto, a execução física tende a apre-
sentar prazos mais dilatados.

Tabela 18 – Obras atendidas e valores aplicados (Identificador de Resultado Primário 2)

Plano Interno - Título Empenhado % do Total

Refoma do Prédio 10 - CT/UFSM 4.625.152,58 25,99%

No20000000 2.120.647,64 11,92%

Usina Fotovoltaica Campus Cachoeira do Sul 1.546.500,00 8,69%

Construção RU Campus Cachoeira do Sul 1.318,277,58 7,41%

Benfeitorias no Campus Cachoeira do Sul 890.765,10 5,01%

Salas de Aula da Medicina 831.994,12 4,68%

Rede Água e Esgoto Campus Cachoeira do Sul 810.054,99 4,55%

Construção Pavilhão Pós-Colheita Campus Cachoeira do Sul 723.542,66 4,07%

Benfeitorias em Diversos Locais 650.757,10 3,66%

Lab. Model. Anim. e Ciência Tecn. Alim. - Mod. 5 590.799,21 3,32%

Pavilhão Área Nova Colégio Politécnico 547.837,20 3,08%

Obra do Labortório de Humanidades 437.261,90 2,46%

Laborat. de Fisiologia de Peixes - Mod. 4 435.331,17 2,45%

Benfeitorias nas Casas do Estudante 273.199,25 1,54%

Benfeitorias no CCR 237.130,41 1,33%

Construção do Prédio do Nudema Campus UFSM 180.105,64 1,01%

Pnaes - BSE - Assist. Estudantil/Permanência 164.148,49 0,92%

Construção da Cozinha Industrial do RU 153.087,92 0,86%

Benfeitorias no CCS 130.259,64 0,73%

Museu do Conhecimento - Scientiah 124.187,80 0,70%

Centro de Pesquisa em Fármacos - Campus UFSM 121.168,57 0,68%

Reformas no Politécnico 117.590,45 0,66%

Elevador Prédio 40-A - Letras 104.467,99 0,59%

Elevador Bloco 6 Campus Paimeira 104.000,00 0,58%

Elevador Bloso 5  Campus FW 103.850,00 0,58%

Elevador Prédio 09-E - INRI 98.650,00 0,55%

Elevador Bloco Básico Campus Cachoeira do Sul 97.990,00 0,55%

Benfeitorias no Restaurante Universitário 82.393,78 0,46%

Benfeitorias no CCSH 65.412,13 0,37%

Central de UTIS - Extensão 42.830,12 0,24%

Construção Pav. Alvenaria - Bloco 5 Finep - CA 29.384,80 0,17%

Produção de Álcool Gel para Combate ao Covid-19 18.155,17 0,10%

Prédio Central de Laborat. BI: A, B, C, D - Cs 16.923,58 0,10%

Total 31.102.900,29 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.



122INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS  2020

Ainda em relação ao elemento de despesa 51, houve execução de recursos 
com outros dois identificadores de resultado: 6 – Primário, decorrente de programa-
ções incluídas ou acrescidas por emendas individuais, e 9 – Primário discricionário, 
decorrente de emendas de relator-geral do PLOA. A Tabela 19 resume a aplicação 
desses recursos, a seguir.

Tabela 19 – Obras atendidas e valores aplicados (Demais Identificadores de Resultado)

Plano Interno - Título Empenhado % do Total

Adequações de PPCI na Casa do Estudante UFSM 1.997.793,25 35,03%

Museu do Conhecimento - Scientiah 1.475.990,42 25,88%

Construção dos Laboratórios de Humanidades 969.079,67 16,99%

Laboratório de Farmacologia 651.169,18 11,42%

Obra Nudema CCNE - Migração do Colégio Agrícola 609.447,01 10,69%

Total 5.703.479,53 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.

Como mencionado anteriormente, em decorrência da crise da saúde mundial 
causada pelo COVID-19, a UFSM foi contemplada com um crédito extraordinário 
para aplicação exclusiva em ações de combate à pandemia, no montante total de 
R$ 12 milhões. Na Tabela 20 se encontra o detalhamento da aplicação destes recur-
sos nas ações consideradas prioritárias. A partir dos dados expostos, evidencia-se 
a prioridade da instituição em expandir sua infraestrutura de tratamento intensivo 
dentro do Hospital Universitário. Do valor total empenhado, aproximadamente 85% 
foi aplicado em infraestrutura e equipamentos para a Central de UTIs.

Tabela 20 – Aplicação do crédito extraordinário para ações de combate à pandemia por COVID-19

Plano Interno - Título Investimentos Outras Despesas 
Correntes Total

Central de UTIS - Extensão 4.446.607,02 22.905,63 4.469.512,65

Central de UTI's-Aquisição de Materiais, Mobiliário e 
Equipamentos 5.737.737,57 - 5.737.737,57

Confecção de Respiradores - Extensão 26.500,00 696,00 27.196,00

Covid-19: Conhecimentos Compartilhados - Extensão - 9.797,15 9.797,15

Despesas Emergenciais Covid-19 - Extensã0 - 145.049,71 145.049,71

Observatório Covid-19 - Bolsas - 8.000,00 8.000,00

Produção de Álcool Gel para Combate ao Covid-19 156.790,17 82.737,21 239.527,38

Testes e Diagnósticos - Campus PM - Extensão 398,694,73 101.265,95 499.960,69

Testes e Diagnósticos - Extensão 233.500,00 628.832,03 862.332,03

Total 5.703.479,53 999.283,68 11.999.113,17

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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Declaração do Contador e Notas Explicativas – 4o trimestre
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Nota 01 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2020, o Órgão 26247 – Universidade Federal de Santa Maria apresentou 
um saldo em aberto de R$ 635.278,44 relacionados com fornecedores e contas a 
pagar de obrigações a curto prazo. 

A seguir, apresenta-se a Tabela 21, segregando-se essas obrigações, entre fornece-
dores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Tabela 21 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição

 31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Circulante 635.278,44 887.397,97 -28,41%

Nacionais 635.278,44 887.397,97 -28,41%

Estrangeiros 0,00 0,00 -

Não Circulante 0,00 0,00 -

Nacionais 0,00 0,00 -

Estrangeiros 0,00 0,00 -

Total 635.278,44 887.397,97 -28,41%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

A composição dos fornecedores e contas pagar do curto prazo se refere aos forne-
cedores nacionais, representando 100% do total a ser pago em 31/12/2020. 

Na continuação, apresenta-se a Tabela 22 relacionando-se as unidades gestoras 
contratantes com posição de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2020.

Tabela 22 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante

31/12/2020 AH (%)

Unidade Gestora UFSM (UG 153164) 635.278,44 100%

Unidade Gestora HUSM (UG 153610) 0,00 0%

Total 635.278,44 100%

Fonte: SIAFI, 2020.

A unidade gestora 153164 – Universidade Federal de Santa Maria é responsável 
por 100% do total a ser pago.  

Na Tabela 23 apresentada a seguir, relacionam-se os seis fornecedores mais 
 significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2020.

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor (R$)

31/12/2020 AH (%)

INSTALL INSTALADORA ELETRICA EIRELI 326.824,20  51,44 %

GOMES E PEIXOTO PROJETOS CONSTRUCOES LTDA 176.001,72 27,70 %

MONTEIRO ANTUNES –INSUMOS HOSPITALARES LTDA 115.992,80  18,26 %

SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 4.421,25 0,70 %

ASMS ENGENHARIA LTDA  4.390,00 0,69 %

AT ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 4.199,12 0,66 %

Demais (UFSM ) 3.449,35 0,54 %

Total 635.278,44 100%

Fonte: SIAFI, 2020.
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Abaixo, relaciona-se os fornecedores mais significativos, detalhando a atividade prin-
cipal de cada um:

 – Install Instaladora Elétrica EIRELI: Construção de edifícios.

 – Gomes e Peixoto Projetos e Construções Ltda: Construção de edifícios

 – Monteiro Antunes – Insumos hospitalares Ltda: Comércio atacadista de 
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

 – Sulclean Serviços Ltda: Prestação de serviços de limpeza, em áreas públicas da 
UFSM Campus Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Silveira 
Martins e Cachoeira do Sul.

 – ASMS Engenharia Ltda.: Incorporação de empreendimentos imobiliários.

 – AT Arquitetura Sociedade Simples Ltda.: Serviços de arquitetura.

Nota 02 – Obrigações Contratuais

Em 31/12/2020, o Órgão 26247 possuía um saldo de R$ 421.867.840,89, relacionado 
às obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos que serão executados 
no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se as Tabela 24 e 25, segregando-se essas obrigações, de acordo 
com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 24 – Obrigações Contratuais – Composição (R$) 

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Aluguéis 270.297,71 273.649,00 -1,22%

Fornecimento de Bens 18.203.464,03 11.036.242,49   64,94%

Seguros 7.459,78 4.277,37  74,40%

Serviços 403.386,619,37 380.311.787,35     6,07%

Total 421.867.840,89 391.625.956,21 7,72%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

As obrigações contratuais relacionadas com Contratos de Serviços represen-
tam 95,62 % do total das obrigações assumidas pela Universidade Federal de Santa 
Maria ao final de 31/12/2020.

Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as unidades gestoras 
contratantes com valores mais expressivos na data base de 31/12/2020.

Tabela 25 – Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante (R$) 

31/12/2020 AH (%)

153164 – UFSM 413.871.819,99 98,11%

153610 – HUSM 7.988.561,12 1,89%

Total 421.860.381,11 100%

Fonte: SIAFI, 2020.
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A unidade gestora 153164 (UFSM) é responsável por 98,11% do total contratado. Por 
se tratar da Reitoria, são firmados nesta UG, os contratos de serviços continuados de 
terceirizados, algumas obras de engenharia e contratos da FATEC.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os 7 (sete) contratados mais significa-
tivos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2020.

Tabela 26 – Obrigações Contratuais – Por Contratado1

31/12/2020 AH (%)

Contratado A: FATEC11 291.269.191,65 69,13%

Contratado B: CORSAN 48.874.578,58 11,60%

Contratado C: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 16.162.692,05 3,89%

Contratado D: AES SUL ENERGIA SA 7.741.647,50 1,84%

Contratado E: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO 4.832.785,89 1,15%

Contratado F: DRANGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.211.453,18 1,00%

Contratado G: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI. 4.054.567,50 0,96%

Demais 37.037.477,26 10,43%

Total    R$  421.319.774,31 100%

Fonte: SIAFI, 2020.

O Contratado A: FATEC12 refere-se a vários contratos, sendo que os mais expressivos 
estão destacados no quadro ao lado:

12 Ressalta-se que no caso dos contratos da FATECIENS (FATEC), não há execução orçamentária ou 
financeira por parte da UFSM, pois os projetos são financiados com recursos arrecadados diretamente 
pela Fundação. Esses registros têm a finalidade de fornecer uma visão mais ampla dos atos passíveis 
de ocorrência em exercícios futuros.

Quadro 15 – Contratos – Principais Transações

Contrato Objeto
Saldo em 
31/12/2020

R$
AV (%) Validade

FATEC
Contrato 
011/2020

Projeto: Pesquisa e desenvolvimento de 
motores de combustão interna para aumento 

de eficiência e redução de emissões de 
poluentes e gases de efeito estufa.

27.898.650,00 9,58% 29/01/2020 a 
29/01/2025

FATECIENS 
Contrato 
012/2016

Projeto: Prevalência de microtoxinas em 
matérias-primas e alimentos destinados 
ao consumo humano e animal no Brasil: 

mapeamento, regionalização e modelagem de 
um programa de gerenciamento de controle.

14.786.858,44 5,08% 08/10/2020 a 
07/10/2021

FATECIENS 
Contrato 
025/2016

UFSM - Assessoria em Processos Seletivos. 14.680.000,00 5,04% 11/04/2016 a 
01/01/2021

FATEC
Contrato 
082/2020

Gestão financeira e administrativa do Projeto: 
“Educação em Saúde: desenvolvimento de 

ações e transferência de tecnologia para 
prevenção de doenças infecciosas”.

12.256.500,00 4,21% 01/10/2020 a 
30/09/2025

FATECIENS 
Contrato 
131/2016

Orquestra Sinfônica de Santa Maria: A 
orquestra da UFSM em seus 50 anos 11.740.026,50 4,03% 18/10/2016 a 

08/08/2021

FATEC
Contrato 
094/2017

Projeto: Tecnologias dos Materiais – Fase 01 8.602.620,00 2,95% 27/09/2017 a 
31/12/2021

Fontes: DEMAPA, Setor de Convênios UFSM, SIAFI 2020.
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O Contratado B: CORSAN - Companhia Rio-Grandense de Saneamento S/A, repre-
senta 11,60% do total a ser pago em obrigações contratuais e refere-se a contratos de 
Fornecimento de água tratada, Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário, 
para os diversos campi da UFSM.

O contrato mais expressivo é 145/2013 e se refere a Fornecimento de água tratada, 
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário, processo: 12809/2013-50 com 
vigência de 12/11/2013 a 04/11/2043 (30 anos), com saldo de R$ 48.435.952,04 em 
31/12/2020.

O Contratado C: SULCLEAN Serviços LTDA, representa 3,89% do total das obriga-
ções contratadas, sendo que a empresa presta serviços terceirizados, de limpeza, mão 
de obra, motoristas, entre outros. O saldo de R$ 16.162.692,05 é representado por 6 
(seis) contratos (27/2013, 27/2016, 102/2018, 14/2019, 16/2019 e 17/2019), sendo os mais 
expressivos discriminados no quadro abaixo:

Quadro 16 – Contratos SULCLEAN Serviços LTDA. - Principais transações

Contrato Objeto
Saldo em 
31/12/2020

R$
AV (%) Validade

Contrato 
016/2019

Prestação de serviços de conservação, 
manutenção e serviços de apoio para os 

diversos campi da UFSM.
10.359.957,28 63,29% 01/03/2020 a 

28/02/2021

Contrato 
017/2019

Prestação de serviços para atividade de 
motoristas. 3.971.619,73* 24,26% 01/08/2020 a 

29/09/202013

Contrato 
014/2019

Prestação de serviços de jardinagem, 
conservação e manutenção de áreas verdes – 

Campus CS
1.512.129,56 9,24% 01/03/2020 a 

28/02/2021

Fontes: SIAFI 2020.1 

13 O valor do saldo será baixado, devido a mudança de contratado para prestar este serviço.

O Contratado D: AES SUL ENERGIA S.A. representa 1,84% do total das obriga-
ções contratadas e se refere à serviço de fornecimento de energia elétrica. O saldo 
de R$7.741.647,50 é representado pelos contratos 35/2014, 090/2015 e 52/2016, 
sendo mais expressivo o Contrato 090/2015, com a vigência de 02/12/2019 a 
01/12/2020.

O Contratado E: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO representa 1,15% 
do total das obrigações contratadas e se refere à prestação de serviço de distribui-
ção de publicidade legal. O saldo de R$ 4.832.785,89 é representado pelo contrato 
106/2017, vigência de 23/12/2017 a 22/12/2022.

O Contratado F: DRANGER IND. E COMERCIO LTDA representa 0,96% do total 
das obrigações contratadas e se refere à aquisição de equipamentos para a cen-
tral de U.T.I’s do Hospital Universitário de Santa Maria. O saldo de R$ 4.211.453,18 é 
representado pelo contrato 041/2020 (vigência de 15/06/2020 a 11/11/2020). O 
saldo do referido contrato está em fase de liquidação.

O Contratado G: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI representa 0,96% do total das 
obrigações contratadas e se refere à prestação de serviços técnicos de remanu-
fatura de cartuchos de equipamentos (impressoras e multifuncionais) de proprie-
dade da UFSM, destinados ao Almoxarifado Central. O saldo de R$ 4.054.567,50 é 
representado pelo contrato 079/2017 (vigência de 30/08/2020 a 29/08/2021.
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Nota 03 – Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados 
com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva 
conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante 
acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida 
útil por redução ao valor recuperável (impairment).

A instituição não possui ativos intangíveis gerados internamente, sendo assim não são 
reconhecidos como variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos. E ainda, não 
possui ativos intangíveis obtidos a título gratuito. 

Em 31/12/2020, o Órgão 26247 (Universidade Federal de Santa Maria) apresentou um 
saldo de R$ 2.180.843,62 relacionados ao Intangível. Na tabela a seguir, é apresentada a 
composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios de 2020 e 2019.

Tabela 27 – Intangível – Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Software com Vida Útil Definida 2.359.909,81 2.225.022,44 6,06%

Software com Vida Útil Indefinida 40.189,00 - -

Marcas, Direitos e Patentes - Vida Útil Definida 104.195,51 104.195,51 0,00%

Marcas, Direitos e Patentes – Vida Útil Indefinida - - -

Direito de Uso de Imóvel - Prazo Determinado - - -

Direito de Uso de Imóvel - Prazo Indeterminado - - -

Amortização Acumulada (323.450,70) (256.246,96) 26,23%

Redução ao Valor Recuperável de Intangível - - -

Total 2.180.843,62 2.072.970,99 5,20%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

No intangível, destaca-se o item Software com Vida Útil Definida, que repre-
senta 94,23% do grupo. O item Marcas, Direitos e Patentes – Vida Útil Definida 
consta com R$ 104.195,51 de saldo que se refere à Concessão de Direto de Uso 
de Comunicação (conta contábil 124210102). O mesmo será regularizado, pois não 
 representa a realidade da instituição.

Cabe destacar, que o item Amortização Acumulada teve um acréscimo de 
26,23% em relação ao 4º trimestre/2019, em decorrência do início dos lançamentos 
de amortização em dez/2016.  Até então, a instituição não efetuava a  amortização. 
O método utilizado é de cotas constantes.

Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment
O Órgão 26247 não realiza avaliações dos ativos intangíveis, sendo realizados 
apenas os lançamentos de amortizações dos bens com vida útil definida. Ao 
longo do ano de 2021 será implantado a metodologia de reavaliação e de redu-
ção ao valor recuperável destes bens, considerando os itens adquiridos nos 
últimos 3 (três) anos.



140INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS  2020

Nota 04 – Imobilizado
O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente 
com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento 
inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida 
útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor 
do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de 
gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são 
reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2020, a Universidade Federal de Santa Maria – Órgão 26247 - apresentou 
um saldo de R$ 915.002.978,49 relacionados ao Imobilizado.

Na Tabela 28, a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para 
os exercícios de 2020 e 2019.

Tabela 28 –  Imobilizado – Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Bens Móveis - - -

            (+) Valor Bruto Contábil 276.577.610,47 263.720.812,44 4,87%

            (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis (60.238.257,46) (58.809.006,25) 2,43%

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - - -

Bens Imóveis - - -

            (+) Valor Bruto Contábil 710.528.979,41 682.506.297,06 4,10%

            (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (11.865.353,93) (11.530.565,90) 2,90%

           (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - - -

Total 915.002.978,49 875.887.537,35 4,47%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

Bens Móveis
Os Bens Móveis do Órgão 26247 em 31/12/2020 totalizavam R$ 276.577.610,47 

milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado na 
Tabela 29, a seguir.

Tabela 29 –  Bens Móveis – Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 149.267.826,53 145.940,891,85 2,28%

Bens de Informática 58.155.098,33 52.990.258,33 9,75%

Móveis e Utensílios 42.355.518,88 39.192.552,21 8,07%

Material Cultural, Educacional e de Comunicação 12.159.226,10 11.200.621,23 8,56%

Veículos 9.349.405,42 9.311.008,42 0,41%

Peças e Conjuntos de Reposição - - -

Bens Móveis em Andamento                                                               1.518.650,90 1.313.596,09 15,61%

Bens Móveis em Almoxarifado - - -

Armamentos 212,14 212,14 0,00%

Semoventes e Equipamentos de Montaria 15.180,05 15.180,05 0,00%

Demais Bens Móveis 3.756.492,12 3.756.492,12 0,00%

Redução ao Valor Recuperável - - -

Total 276.577.610,47 263.720.812,44 4,87%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 
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O grupo Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas representa 53,97% dos 
bens móveis do Órgão, o qual é composto conforme Tabela 30, a seguir.

Tabela 30 – Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas – Composição R$ milhares

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Aparelhos de Medição e Orientação 27.773.435,44    27.654.901,54 0,43%

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação    2.269.453,47 2.261.733,47 0,34%

Equipamentos/Utensílios Médicos/Odontológicos, Lab. E 
Hospitalares 96.485.188,99 94.235.816,00 2,39%

Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversão 774.864,25 725.824,81 6,76%

Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 1.546.779,47 1.420.785,82 8,87%

Máquinas e Equipamentos Industriais 77.671,57 73.271,57 6,00%

Máquinas e Equipamentos Energéticos 3.478.373,68 3.103.772,35 12,07%

Máquinas e Equipamentos Gráficos 1.168.549,82 1.162.879,82 0,49%

Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 4.621.782,21 4.597.096,90 0,54%

Equipamentos de Montaria 14.433,00 0,00 -

Equipamentos, Peças e Acessórios. 184.865,00 184.865,00 0,00%

Equipamentos de Proteção e Vigilância 6.301,65 6.301,65 0,00%

Máquinas e Utensílios Agropecuários/Rodoviários 4.827.195,88 4.808.901,12 0,38%

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 2.392.432,99 2.374.540,78 0,75%

Máquinas e Equipamentos Eletroeletrônicos 10.069,16 6.986,80 44,12%

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 3.394.264,69 3.139.950,46 8,10%

Outras Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 239.165,26 183.263,76 30,50%

Total 149.264.826,53  145.940.891,85 2,28%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da Instituição em 31/12/2020 totalizavam R$ 710.528.979,41 
milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demons-
trado na tabela a seguir.

Tabela 31 –  Bens Imóveis – Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Bens de Uso Especial Registrados 659.629.800,27 631.337.473,42 4,48%

Bens de Uso Especial Não Registrado - - -

Bens Imóveis em Andamento 50.248.252,76 50.802.912,43 (5,55%)

Instalações 406.648,18           114.073,01 256,48%

Demais Bens Imóveis 244.278,20 251.838,20 3,00%

Benfeitorias em Propriedade de Terceiros - - -

Redução ao Valor Recuperável - - -

Total 710.528.979,41 682.506.297,06 4,10%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019. 

De acordo com a Tabela 31, os Bens de Uso Especial Registrados e Bens Imóveis 
em Andamento correspondem a 99,91% de todos os bens imóveis reconhecidos 
contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26247, perfazendo o montante de 
R$ 710.528.979,41 milhões em 31/12/2020 a valores brutos.

Em síntese, os Bens de Uso Especial Registrados mais relevantes na compo-
sição do patrimônio imobiliário da Universidade Federal de Santa Maria são cons-
tituídos de Imóveis de Uso Educacional (R$ 457.445.140,37), Fazendas, Parques e 
Reservas (R$ 103.862.423,67) e Autarquias e Fundações (R$ 46.384.109,86).
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Tabela 32 – Bens de Uso Especial - Composição

31/12/2020 31/12/2019 AH (%)

Fazendas, Parques e Reservas 103.862.423,67 103.862.423,67 -

Terrenos, Glebas 29.105.010,55 29.105.010,55 -

Imóveis Residenciais e Comerciais 4.582.021,10 4.582.021,10 -

Imóveis de Uso Educacional 457.445.140,37 431.163.006,02 6,10%

Edifícios 13.120.607,90 13.120.607,90 -

Imóveis de Uso Recreativo 233.400,00 233.400,00 -

Museus e Palácios 4.194.773,73 4.194.773,73 -

Estacionamentos e Garagens 702.313,09 702.313,09 -

Autarquias e Fundações 46.384.109,86 44.373.917,36 4,53%

Bens de Uso Especial não Registrados - - -

Total 659.629.800,27 631.337.473,42 4,48%

Fonte: SIAFI, 2020 e 2019.

Reavaliação
Segundo a Portaria Conjunta STN/SPU nº 703/2014 os valores dos bens imóveis 
de uso especial da União, autarquias e fundações públicas federais deverão ser 
reavaliados: aqueles nos quais seja aplicado, a título de benfeitoria, valor per-
centual igual ou superior ao estipulado pela SPU; aqueles em que houver alte-
ração de área construída, independentemente do valor investido e, aqueles em 
que seja comprovada a ocorrência de quaisquer sinistros, tais como incêndio, 
desmoronamento, desabamento, arruinamento, dentre outros. 

A Universidade Federal de Santa Maria emitiu portaria designando servidores para 
compor Comissão de Reavaliação e de Baixa Patrimonial de Bens Móveis da UFSM, 
nº 80.916, de 1º de setembro de 2016 e Comissão de Acompanhamento, Avaliação/
Realização dos Imóveis da UFSM, registrados no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), nº 90.925, de 14 de setembro de 2018.

A Comissão de Acompanhamento, Avaliação/Realização dos Bens Imóveis já 
começou os trabalhos e as atualizações estão acontecendo no SIAFI. Quanto à 
Comissão de Reavaliação e de Baixa Patrimonial de Bens Móveis, os trabalhos ainda 
não foram iniciados.

Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depre-
ciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, suas autar-
quias e fundações tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 
101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os procedimentos contábeis estão 
descritos, de maneira mais detalhada, no Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, 
disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014. 
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Precatórios

Quadro 17 –  Precatórios de Curto Prazo

ORGÃO 26247 – UG 153164 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Conta Contábil - 14/2020 14/2019

211110300 Precatórios de Pessoal R$ 13.316.757,30 R$ 22.201.644,29

Total - R$ 13.316.757,30 R$ 22.201.644,29

Fonte: Tesouro Gerencial.

Quadro 18 –  Precatórios de Longo Prazo

ORGÃO 26247 – UG 153164 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Conta Contábil - 14/2020 14/2019

899910403 Precatórios a Pagar R$ 15.014.816,79 R$ 24.247.907,37

Total - R$ 15.014.816,79 R$ 24.247.907,37

Fonte: Tesouro Gerencial.

Restos a pagar
Em 31/12/2020, a UFSM apresentou os seguintes saldos de Restos a Pagar:

 – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar (631100000):             

• R$ 6.412.835,87 (UG153164)
• R$ 81.258,40 (UG153610)

 – Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar (631300000):

• R$ 109.497,54 (UG153164)

 – Restos a Pagar Processados a Pagar (632100000):

• R$ 2.968.379,64 (UG153164)
• R$ 1.170,67(UG153610)

 – Restos a Pagar Processados Pagos (632200000):

• R$ 76.550.528,79 (UG153164)

• R$ 13.386.062,54 (UG153610)
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Despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade 
pública decorrente da COVID-19

Para o enfrentamento da COVID-19, foi repassado à UFSM o montante de               
R$ 12.000.000,00, diretamente pelo Ministério da Educação e R$ 2.120.647,64, 
pela EBSERH/MEC, via destaque orçamentário.

Deste montante, foram destinados R$ 934.661,33 para aquisição de materiais 
e R$ 56.622,35 para a contratação de serviços, os quais foram aplicados na pro-
dução de álcool em gel, confecção de respiradores, testes e diagnósticos, bolsas 
estudantis e outras despesas emergenciais. 

Por outro lado, em investimentos foram destinados R$ 2.181.632,93 na obra de 
conclusão da Central de UTIs e R$ 10.938.844,20 na aquisição de equipamentos e 
mobiliários para equipar a Central de UTIs do Hospital Universitário de Santa Maria.

Do total empenhado até dezembro de 2020, foi inscrito o montante de                         
R$ 9.810.906,36 em Restos a Pagar Não Processados e, conforme justificativa 
 apresentada à Secretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, este valor será 
executado em sua totalidade nos primeiros meses de 2021, conforme a demanda 
de fornecimento e prazos de entrega previstos nos contratos. Em Restos a Pagar 
Processados, foi inscrito o valor de R$ 123.200,00 correspondente a equipamentos 
em registro patrimonial

Desta forma, a Universidade Federal de Santa Maria aplicou durante o ano 
de 2020, o total de R$ 14.119.760,81, em ações para enfrentamento da Pandemia 
da COVID-19.

Despesas relacionadas ao enfrentamento à calamidade pública o da COVID-19, foram 
repassados a esta UFSM o montante de R$ 509.111,83 para as despesas de custeio, 
dos quais R$ 295.766,86 destinados ao material de consumo e    R$ 213.344,97 para 
as despesas com serviços, sendo devolvidos por sua não utilização R$ 55.636,47 e 
R$ 79.537,75, respectivamente. 

Por outro lado, as receitas de capital totalizaram R$ 184.591,02, das quais foram 
devolvidos R$ 19.669,40 por sua não utilização. Das despesas correntes empenha-
das até dezembro de 2020 correspondentes ao montante de R$ 373.937,61, 62,87% 
foram liquidadas e pagas. Ao passo que dos R$ 164.921,62 empenhados em despesa 
de capital, 95,88% foram devidamente liquidadas e pagas. Desta forma, tivemos a ins-
crição em Restos a Pagar não processados para o exercício de 2021 da ordem de 37,13%                      
(R$ 138.825,80) e de 4,12% (R$ 6.800,00) referentes às despesas de custeio e de capital, 
respectivamente.
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