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A Universidade Federal de Santa 
Maria vem vivendo um ciclo de qua-
lificação e de crescimento, especial-
mente nestes últimos oito anos. O ano 
de 2021, seguindo o planejamento, foi 
o oitavo ano de mudanças estruturan-
tes na UFSM. Talvez por isto os resul-
tados estejam mais visíveis. Seguimos 
cumprindo as metas estabelecidas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e no Plano de Gestão (PG), ape-
sar de ainda vivenciar um ciclo de con-
tínua restrição orçamentária, enquanto 
a inflação e os custos operacionais das 
universidades crescem na mesma pro-
porção, porém em sentido contrário. Em 
oito anos a UFSM e por  consequência 
a sua região de abrangência e o estado 
inteiro do Rio Grande do Sul, por conta 
da deliberada política de sufocamento 
da educação pública e da ciência, dei-
xaram de receber algo em torno de 500 
milhões de reais para investimento em 
sua estrutura e em apoio a estudantes 
de baixa renda.

Trata-se de um prejuízo silencioso 
para a economia regional, mas prin-
cipalmente um prejuízo na formação 
profissional de milhares de jovens e 
um prejuízo na geração do conheci-
mento através da ciência, já que as 

 universidades federais são responsá-
veis por, pelo menos, 85% da pesquisa 
realizada no Brasil.

Sob tais condições e sob os efeitos 
de 2 anos da pandemia de  Covid-19, 
2021 foi marcado pelo reconhecimento 
externo da UFSM nos mais diferentes 
campos de atuação. Foi um ano em que 
a Universidade conquistou espaços, 
manteve posição e avançou nos mais 
diversos rankings de excelência nacio-
nais, regionais e internacionais, o que 
poderá ser visualizado com detalhes 
neste relatório. Todas as ações cons-
tantes deste documento foram condu-
zidas seguindo as determinações do 
Plano de Metas e do PDI 2016-2026, 
com seus 7 desafios institucionais, 
aprovados pelo Conselho Universitário.
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O PDI 2016-2026 contempla um Plano de Metas com 32 indicadores que são 
estratégicos para a UFSM e para os quais há metas previstas para serem atingidas 
até o ano de 2022. Das 32 metas estabelecidas, 8 já foram cumpridas e outras 9 
estão bem encaminhadas para serem atingidas em 2022. Portanto, mais da metade 
delas, ou estão cumpridas ou serão alcançadas em 2022. Nitidamente, o principal 
empecilho para que o cumprimento das metas seja antecipado ao prazo de 2026 
está, exatamente, na crônica falta de recursos que mencionamos. Mas o trabalho e 
o compromisso não cessam, e encontraremos os meios e os caminhos para, inclu-
sive, rediscutir o plano de metas para indicadores mais arrojados, não só cumprindo 
o estabelecido, como também ampliando o leque de realizações para garantir um 
futuro sólido e seguro para a UFSM e para o Brasil.

 Isto tudo foi possível pela responsabilidade e pelo comprometimento da 
equipe de gestão em todos os níveis e pela compreensão e engajamento da 
comunidade diante do papel de uma instituição como a UFSM, no âmbito do 
desenvolvimento social e econômico da região e do país.

Este seria o ano para a UFSM  alcançar a faixa do conceito 5 (máximo) na ava-
liação do Ministério da Educação. Porém, as restrições já referidas adiaram a pre-
sença da instituição na elite das universidades de excelência para 2022. Todos os 
indicadores apontam que estamos a um passo desse objetivo. De acordo com 
os resultados da última edição (2019) do Índice Geral de Cursos Avaliados da 
Instituição (IGC), a Universidade Federal de Santa Maria está entre as 2,4% institui-
ções mais bem avaliadas do país, considerando as 2.070 instituições que partici-
param do processo. 

Forte na vocação de parceira no desenvolvimento regional, a UFSM vem avan-
çando a cada ano, incluindo a expansão dos ambientes de inovação em seu recém-
-criado Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia (PICT). Esta universidade pública 
tem experimentado o fortalecimento dos laços regionais com diversos setores de 
produção, com a criação de programas de referência nos eixos da política nacional 
de extensão e com presença contínua nos municípios das regiões onde a universi-
dade tem seus 4 campi: Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões 
e Cachoeira do Sul. 
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A liderança no projeto Geoparque 
da Quarta Colônia e do Geoparque 
Caçapava, bem como a parceria no 
projeto Geoparque Raízes de Pedra 
dão conta do compromisso institucio-
nal com esta vocação de promotora do 
desenvolvimento econômico e social 
da sua região de abrangência. Os dois 
primeiros já em fase de reconheci-
mento pela UNESCO, inclusive sendo 
os dois únicos nesta condição no Brasil 
em 2021.

Mais uma vez atendendo ao seu PDI 
e à sua vocação, a UFSM se faz forte na 
inclusão social, buscando constante-
mente garantir a assistência estudan-
til, com moradia, alimentação, trans-
porte, saúde e apoio pedagógico, a 
mais de 5 mil estudantes que fazem jus 
ao benefício socioeconômico. Falamos 
de uma instituição pública pioneira na 
implantação das políticas de ações 
afirmativas.

Na busca e na construção da ciên-
cia, a instituição vem fortalecendo e 
alcançando metas na área da pes-
quisa e da pós-graduação, com estra-
tégias e ações inteligentes, em apoio 
aos programas das diferentes áreas 
do conhecimento. Esta diversidade e 
a busca do equilíbrio entre áreas vêm 

se constituindo, na linha da atenção 
à diversidade e à oportunidade, em 
importante fator no seu crescimento. A 
internacionalização, para além da gra-
duação, através do CAPES PRINT e da 
integração com a Secretaria de Apoio 
Internacional (SAI), vem proporcio-
nando qualificação importante para a 
melhoria dos indicadores em pós-gra-
duação e pesquisa. A SAI, integrada 
demais estruturas da UFSM, cumpre 
metas para atender ao desafio número 
1 do PDI, que é exatamente o da inter-
nacionalização. A pós-graduação coor-
dena, juntamente com a gestão de pes-
soas, os editais de contratação de pro-
fessores pesquisadores estrangeiros, 
num esforço que vem rendendo resul-
tados que poderão ser  observados no 
presente relatório.
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Muitos esforços vêm sendo conduzidos igualmente na responsabilidade e 
gestão ambiental, proporcionando indicadores históricos. 

No entanto, a UFSM, em todos os desafios e metas do PDI,  tem consciência de 
que há um longo caminho a percorrer e necessita do comprometimento cada vez 
maior de estudantes, de docentes, da equipe técnico-administrativa e da comu-
nidade, que olha para a instituição com atenção, cuidado e crítica, mas evidente-
mente com um sentimento cada vez maior de pertencimento a uma instituição 
que é seu patrimônio, por pública que é.

Este relatório está sendo apresentado como uma prestação de contas a todas 
e todos, não somente para cumprir formalidades, mas especialmente por consi-
deração e respeito à sociedade para qual a universidade foi criada e existe.

Paulo Afonso Burmann
Reitor

Luciano Schuch 
Vice-Reitor
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A Universidade de Santa Maria (USM) 
foi criada pela Lei N.3.834-C, de 14 
de dezembro de 1960, como uma 
Instituição Federal de Ensino Superior, 
constituída como Autarquia Especial 
vinculada ao Ministério da Educação. 
A sua federalização ocorreu através da 
Lei N. 4.759, de 20 de agosto de 1965, 
quando passou a ser denominada 
como Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 

A regulamentação das suas ativi-
dades 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; 
pelo Regimento Geral, aprovado na 
722ª Sessão do Conselho Universitário, 
e pelo Parecer N. 031/2011, de 15 de 
abril de 2011. 

A Universidade Federal de Santa Maria

A UFSM atua em todas as áreas de 
conhecimento, oferecendo cursos pre-
senciais e a distância nas modalidades 
de  educação básica, técnica e tecno-
lógica, graduação e  pós-graduação. 
Além do campus em Santa Maria, 
onde está a maior parte das atividades 
acadêmicas e administrativas, a UFSM 
possui outros três campi fora de sede: 
um em Frederico Westphalen, um 
em Palmeira das Missões e outro em 
Cachoeira do Sul.

A UFSM conta com o Hospital Uni-
versitário 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).
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Estrutura organizacional e de governança

A estrutura organizacional da UFSM é o sistema formal de hierarquização funcio-
nal que evidencia como os diferentes setores coordenam as suas ações para o 
cumprimento da missão institucional e a realização dos objetivos estratégicos 
definidos no PDI 2016-2026, sendo representada graficamente por organogramas. 
Já a estrutura de governança da UFSM é composta pelo Conselho de Curadores, 
pelo Conselho Universitário (CONSU), pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) e pela Auditoria Interna, 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.

Organogramas: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/organogramas/

Órgãos colegiados: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/orgaos-colegiados

Principais documentos institucionais: https://www.ufsm.br/principais-documentos

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/organogramas/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/orgaos-colegiados
https://www.ufsm.br/principais-documentos
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Cadeia de valor e modelo de negócios

A Cadeia de valor representa o conjunto de atividades que a UFSM realiza a fim de 
cumprir sua missão institucional e gerar valor para a sociedade.

Figura 1 - Cadeia de valor da UFSM

Fonte: http://processos.ufsm.br/

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 
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Programas e ações orçamentárias executadas na UFSM em 2021 que representam 
as diferentes políticas públicas do governo e seus objetivos que visam atender as 
necessidades da sociedade.

Quadro 1 - Programas orçamentários executados na UFSM em 2021.

Programas Orçamentários

1. Educação de qualidade para todos 12. Agropecuária sustentável

2. Educação superior - graduação, pós-graduação, 
ensino, pesquisa e extensão 13. Programa espacial brasileiro

3. Programa de gestão e manutenção do Poder 
Executivo 14. Educação básica de qualidade

4. Operações especiais: outros encargos especiais 15. Programa de gestão e manutenção do 
Ministério da Educação

5. Promoção do trabalho decente e economia 
solidária 16. Vigilância em saúde

6. Educação profissional e tecnológica 17. Atenção especializada à saúde

7. Defesa nacional 18. Esporte

8. Brasil na fronteira do conhecimento 19. Inclusão produtiva de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social

9. Governança fundiária 20. Desenvolvimento regional, territorial e urbano

10. Operações especiais: gestão da participação em 
organismos e entidades nacionais e internacionais

21. Produção de dados e conhecimento para o 
aprimoramento de políticas públicas

11. Fortalecimento e dinamização da agricultura 
familiar

Fonte: Portal Transparência.

Políticas e programas de governo
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Quadro 2 - Ações orçamentárias executados na UFSM em 2021.

Ações Orçamentárias

1. Funcionamento de instituições federais de 
ensino superior 20. Promoção da educação do campo

2. Concessão de bolsas de estudo no ensino 
superior

21. Contribuições a entidades nacionais sem 
exigência de programação específica

3. Aposentadorias e pensões civis da União 22. Assistência técnica e extensão rural

4. Enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
coronavírus

23. Consolidação de assentamentos rurais

5. Apoio à residência em saúde
24. Apoio à consolidação, reestruturação e 
modernização das instituições federais de ensino 
superior

6. Reestruturação e modernização das instituições 
federais de ensino superior

25. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
formação de capital humano para o setor espacial

7. Funcionamento das instituições da rede federal 
de educação profissional, científica e tecnológica

26. Funcionamento e gestão de instituições 
hospitalares federais

8. Assistência ao estudante de ensino superior 27. Apoio à ações de formação inicial e continuada 
para a educação inicial

9. Benefícios e pensões indenizatórias decorrentes 
de legislação especial e/ou decisões judiciais

28. Reestruturação e modernização dos hospitais 
universitários federais - REHUF

10. Capacitação de servidores públicos federais em 
processo de qualificação e requalificação

29. Vigilância sanitária de produtos, serviços e 
ambientes

11. Fomento às ações de graduação, pós-graduação, 
ensino, pesquisa e extensão

30. Reestruturação dos serviços ambulatoriais e 
hospitalares prestados pelos hospitais universitários 
federais (financiamento partilhado - REHUF)

12. Ativos civis da União 31. Apoio à alimentação escolar na educação básica 
(PNAE)

13. Contribuição da União, de suas autarquias e 
fundações para o custeio do regime de previdência 
dos servidores públicos federais

32. Desenvolvimento de atividades e apoio a 
projetos e eventos de esporte, educação, lazer e 
inclusão social

14. Assistência médica e odontológica aos 
servidores civis, empregados, militares e seus 
dependentes

33. Promoção da inclusão produtiva de pessoas em 
situação de pobreza

15. Fomento e fortalecimento da economia 
solidária

34. Estruturação e dinamização de atividades 
produtivas - Rotas de integração nacional

16. Benefícios obrigatórios aos servidores civis, 
empregados, militares e seus dependentes

35. Produção e disseminação de dados para gestão 
de políticas do Ministério da Cidadania

17. Implantação do sistema de defesa estratégico 
Astros 2020

36. Assistência técnica e extensão rural para 
reforma agrária

18. Pesquisa, desenvolvimento científico, difusão 
do conhecimento e popularização da ciência nas 
unidades de pesquisa do MCTI.

37. Polos de agricultura irrigada

19. Assistência aos estudantes das instituições 
federais de educação profissional e tecnológica

Fonte: Portal Transparência.
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Projetos e convênios

Os diversos instrumentos de parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria 
e instituições públicas e/ou privadas atuam como mecanismo de integração e 
desenvolvimento da UFSM proporcionando o alcance de objetivos comuns à 
sociedade. Convênios e acordos têm proporcionado à comunidade acadêmica 
oportunidades de estágio, intercâmbio, desenvolvimento de projetos de ensino, 
pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional em parceria com instituições 
congêneres, organismos nacionais e internacionais.

Coordenadoria de Projetos e Convênios: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/coproc/

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/coproc/
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Relação com o ambiente externo

O quadro a seguir apresenta os principais fatores externos que impactaram a gestão 
da UFSM em 2021 e afetaram a sua capacidade de gerar valor para a sociedade.

Quadro 3 - Relação com o ambiente externo.

Ambiente externo

Fatores externos Impacto

1. Econômicos

Orçamento 
UFSM 2021

Redução de 0,99% no orçamento da UFSM para investimentos e despesas correntes em 2021. São R$ 
14,83 milhões a menos em relação a 2020. Este resultado, definido pelo governo federal, mantém a 
tendência de redução orçamentária da UFSM nos últimos anos.

2. Sociedade

Pandemia 
Covid-19

Dado o período de pandemia de Covid-19, a UFSM seguiu adotando as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional. Desta forma, as atividades presenciais 
continuaram suspensas e os servidores e discentes da UFSM estiveram atuando remotamente em 
2021. 

Neste cenário de pandemia de Covid-19, a UFSM desenvolveu diversas ações para combatê-la, tais 
como: aquisição de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares; captação 
de recursos por meio de projetos; ampliação da produção de álcool gel, sabão e outros produtos de 
sanitização; campanhas de sensibilização da sociedade referentes ao tema Covid-19 e imunização da 
população; atuação conjunta entre UFSM, HUSM-EBSERH, prefeituras municipais, Ministério Público 
do Trabalho, Ministério Público Federal e 4ª Coordenadoria Regional de Saúde para aplicação de 
testes Covid-19 na população; entre outras iniciativas.

Outro ponto que merece destaque é a parceria entre a UFSM e a Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) para a realização da pesquisa epidemiológica. Nesta ação conjunta, foi estimado o percentual 
da população gaúcha infectada pela Covid-19 e o ritmo de avanço da pandemia no Rio Grande do Sul. 
Os resultados serviram de base para o projeto de enfrentamento da Covid-19, elaborado pelo Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Igualdade de 
gênero

Em 2021, a UFSM foi protagonista em aprovar a Política de Igualdade de Gênero da Universidade. 
O objetivo desta ação é a promoção da equidade em todas as instâncias institucionais através do 
fomento a ações de educação e de respeito ao ser humano. Entre as iniciativas previstas está a criação 
do Comitê de Igualdade de Gênero e do Espaço Multiprofissional “Casa Frida Kahlo”, um lugar de 
acolhimento às pessoas em situação de violência.

3. Meio ambiente

Sustentabilidade 
ambiental

A UFSM busca implementar um conjunto de ações e práticas que tratam das questões ambientais, 
bem como a formação de indivíduos que tenham consciência ambiental. Neste contexto, um 
exemplo da efetividade e contribuição destas ações é o desempenho geral da UFSM no ranking 
mundial de sustentabilidade GreenMetric Ranking. Nele são considerados critérios de mobilidade, 
energia, mudanças climáticas, aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e ao orçamento voltados 
para a sustentabilidade, o tratamento de água e resíduos, assim como a distribuição de áreas livres, 
de vegetação e de drenagem no espaço físico da instituição. A UFSM subiu sete posições no ranking 
mundial, saltando de 524º de 911 instituições ranqueadas em 2020 para 517º de 956 instituições em 
2021. Já entre as universidades brasileiras, a UFSM subiu duas posições, passando de 25º de 38 em 
2020 para 23º de 40 em 2021.

No âmbito das universidades brasileiras, a UFSM obteve avanços significativos em dois eixos de 
avaliação do ranking. No eixo água, cujo objetivo é a diminuição do uso de água, aumentar o programa 
de conservação e proteger o meio ambiente, a UFSM subiu 22 posições e passou de 33º para 11º 
colocada. Já no eixo Ambiente e Infraestrutura, cujo objetivo é estimular o oferecimento de mais 
espaço para a vegetação e a preservação do meio ambiente, além de desenvolver energia sustentável, 
a UFSM avançou 16 posições e passou de 33º para 17º colocada. Para o ano de 2022, a UFSM assume o 
desafio de melhorar o seu desempenho no GreenMetric Ranking e a principal meta é chegar ao top 
20 das universidades mais sustentáveis do Brasil.

Fonte: POPLAN.



GOVERNANÇA E
ESTRATÉGIA 
INSTITUCIONAL



24GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL | 2021

No âmbito da administração pública a governança é conjunto de mecanismos 
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade. A relação entre a estrutura de governança e 
o processo de planejamento estratégico da UFSM é apresentada no Manual de 
Estruturas Organizacionais da Universidade Federal de Santa Maria.

Em relação ao processo de planejamento estratégico da UFSM, este é cons-
tituído de dois instrumentos complementares: o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI 2016-2026) e o Plano de Gestão 2018-2021. O PDI 2016-2026 é o 
documento que contém o planejamento de longo prazo da UFSM, buscando nor-
tear o caminho a ser seguido pela Universidade no cumprimento de sua missão 
institucional no período de 10 anos. Este plano também serve como instrumento 
de divulgação junto à comunidade e a órgãos externos dos principais objetivos e 
metas traçados. Já 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.

PDI 2016-2026: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/500/2021/04/VFinal-
DocumentoPDI-TextoBaseCONSU_TextoComPlanoDeMetas2022.pdf

Plano de Gestão: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2018/07/plano-de-
-gest%C3%A3o-2018-2021.pdf

Governança e planejamento estratégico

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2021/01/Manual-de-Estruturas-UFSM-vrs-1.1-revisado.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2021/01/Manual-de-Estruturas-UFSM-vrs-1.1-revisado.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/500/2021/04/VFinal-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU_TextoComPlanoDeMetas2022.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/500/2021/04/VFinal-DocumentoPDI-TextoBaseCONSU_TextoComPlanoDeMetas2022.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2018/07/plano-de-gest%C3%A3o-2018-2021.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/344/2018/07/plano-de-gest%C3%A3o-2018-2021.pdf
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Correição

A Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) é um 
órgão de assessoramento, acompanhamento e execução das atividades correi-
cionais da UFSM, tendo como  missão garantir a profissionalização e a correção da 
atividade processual administrativa, bem como a centralização única das comis-
sões de inquérito. Adicionalmente, possui a atribuição de executar as sindicâncias 
no âmbito da Reitoria e os Processos Administrativos Disciplinares (PAD).

Em relação às principais ações de supervisão, controle e de correição  adotadas 
pela UFSM para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transpa-
rência na  aplicação dos recursos públicos destaca-se a instauração de 5 (cinco) 
novas  sindicâncias, 12 (doze) processos administrativos disciplinares (PAD), 01 
(um) PAD de rito sumário e 25 (vinte e cinco) investigações preliminares sumárias 
(IPS). Também houve a celebração de 5 (cinco) termos de ajustamento de con duta 
(TACs) e a elaboração de 57 (cinquenta e sete) notas técnicas, como demonstra o 
quadro a seguir:

Quadro 4 - Principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela COPSIA/
UFSM em 2021.

Principais processos Quantidade

Comissão de Sindicância Investigativa - SINVE 8

Novas Sindicâncias 5

Processo Administrativo Disciplinar - PAD 12

Processo Administrativo Disciplinar Rito Sumário 1

Investigação Preliminar Sumária - IPS 25

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 5

Notas Técnicas 57

TOTAL 113

Fonte: COPSIA.
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Esta seção apresenta os resultados da estratégia institucional que foi traçada 
para o período de 2021 a 2022. O planejamento estratégico da UFSM é direcio-
nado pelo seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), e tem como base 7 
Desafios institucionais, que representam o compromisso da instituição não só com 
os pilares universitários, de ensino, pesquisa e extensão, e com a gestão. Além 
destes, estão representados no PDI outros 3 desafios de relevância social, com 
os quais a instituição se comprometeu, o da internacionalização, inclusão social e 
gestão ambiental.

Os Desafios 2, 4 e 6 possuem relação direta com o tripé ensino, pesquisa e 
extensão, enquanto os Desafios 1, 3 e 7 representam  aspectos que, junto aos 
 primeiros, foram definidos no PDI 2016-2026 como direcionadores do desen-
volvimento institucional. Todos esses são suportados pelo quarto pilar das 
 universidades, a gestão universitária,   representada pelo Desafio 5.

A Figura 2 apresenta um resumo da estratégia institucional para o período, 
considerando cada um dos 7 desafios institucionais  previstos no PDI 2016-2026.

Análise de dados e informações com base no PDI
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Figura 2 - Resumo da estratégia Institucional

 Fonte: COPLAI.

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-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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Resumo da atual situação dos indicadores
O PDI 2016-2026 contempla um Plano 
de Metas com 32 indicadores que são 
estratégicos para a UFSM e para os 
quais há metas previstas para serem 
atingidas até o ano de 2022. O quadro 
da Figura 3 apresenta uma análise da 
situação atual de cada uma dessas 
metas e indicadores. Das 32 metas 
estabelecidas, 8 já foram cumpridas 
e outras 8 estão enfrentando proble-
mas ou dificuldades para terem seus 
índices atingidos¹. Há ainda 9 metas 
que estão bem encaminhadas para 
serem atingidas em 2022 e outras 4 que 
requerem atenção. Por fim, há também 
4 metas para as quais ainda não se tem 
medições atualizadas e para as quais 
não é possível ter um indicativo claro 
da situação atual.

As duas metas principais da UFSM 
para 2022, relacionadas ao posicio-
namento em rankings nacionais e 
 internacionais (MP01 e MP02), estão 
bem encaminhadas para serem atingi-
das no ano de 2022. No Desafio 5 estão 
as duas metas que envolvem recursos 
financeiros. Por um lado, a redução dos 

encargos (M5.1) foi atingida em função 
do período de  pandemia, que reduziu 
custos administrativos em função das 
atividades remotas. Já a captação de 
recursos (M5.2) teve avanços durante 
o último ano, mas os números oficiais 
ainda precisam ser fechados para se 
ter uma análise mais conclusiva. Em 
situação semelhante está o nível de 
informação que os servidores da UFSM 
julgam ter a respeito da universidade 
(M5.3) Por outro lado, um outro indi-
cador de qualidade da instituição, o 
Conceito Institucional (CI), está bem 
encaminhado para atingir o seu nível 
máximo durante o  processo de recre-
denciamento pelo qual a UFSM deverá 
 passar durante o ano de 2022. 

No Desafio 2, embora o resultado 
do ENADE (M2.3) ainda esteja abaixo 
dos índices desejados pela UFSM, as 
duas principais metas de qualidade 
estão atingidas (M2.1 e M2.2). Ao mesmo 
tempo, as metas relacionadas à taxa de 
conclusão dos cursos de graduação 
(M2.4, com dificuldades para ser atin-
gida) e taxa de evasão dos  cursos téc-

1 Dentre as metas atingidas ou com dificuldades há uma diferenciação. As que estão marcadas com o ícone em cor lilás indicam que 
a situação que levou ao cumprimento ou problema no cumprimento da meta está relacionada ao momento excepcional criado pelo 
período de pandemia. Por exemplo: em um extremo, a redução do custo com encargos (M5.1) só foi atingida em função das ativida-
des remotas, que implicaram redução em custos como os de limpeza, terceirizados e energia elétrica. No outro extremo, a taxa de 
conclusão dos alunos de graduação (M2.4) foi prejudicada pelas dificuldades geradas para que os alunos concluíssem seus cursos.
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nicos (M2.5, atingida) sofreram impacto 
direto do período de  pandemia, e 
devem ser analisados  dentro desse 
contexto. A medição envolvendo a 
empregabilidade dos egressos e a 
satisfação dos alunos será realizada 
em pesquisa a ser aplicado durante o 
ano de 2022 e ainda não é possível ter 
um indicativo sobre o resultado.

No âmbito do Desafio 4, que tem 
foco na pós-graduação, pesquisa 
e inovação, as metas relacionadas 
ao maior número de Programas de 
 Pós-Graduação com conceito CAPES 
5, 6 e 7 (M4.3) e ao aumento de cur-
sos de doutorado (M4.2) estão bem 
 encaminhadas. No entanto, a represen-
tatividade da pós-graduação no IGC 
(M4.1), que é afetada não só pela quali-
dade da  pós-graduação, mas  também 
pelo número de alunos matriculados, 
precisa de atenção. O mesmo ocorre 
com a meta relacionada às  citações 
e impacto das pesquisas realizadas 
na UFSM (M4.4) e com uma meta vol-
tada para a inovação, representada 
pelo número de empresas startups 
 incubadas (M4.5).

O Desafio 6 aborda aspectos de 
 relacionamento com o desenvolvi-
mento local, regional e nacional e a 

integração da UFSM com a sociedade. 
Neste desafio temos duas metas atin-
gidas, sendo uma representada pelo 
alcance da universidade nas redes 
sociais (M6.1) e a outra voltada à expan-
são dos ambientes de inovação (M6.3), 
 contexto em que a UFSM possui 5 
empresas com operações de P&D ins-
taladas no seu  recém-criado Parque de 
Inovação, Ciência e Tecnologia (PICT). 
Duas outras metas também relacio-
nadas a uma atuação mais direta da 
UFSM na comunidade estão bem 
encaminhadas para serem atingidas 
dentro do prazo previsto. Uma delas é 
a existência de programas de referên-
cia nos eixos da política nacional de 
extensão (M6.4). A outra é a presença 
de ações de extensão nas cidades do 
entorno dos campi fora de sede (M6.2). 
Já na meta  relacionada à promoção do 
empreendedorismo a UFSM apresen-
tou um recuo significativo no Ranking 
das Universidades Empreendedoras 
(M6.5), mas por outro lado foi conside-
rada uma das 5 melhores universida-
des do país em dos eixos da pesquisa: 
a cultura empreendedora.

A inclusão social está represen-
tada no Desafio 3, e é um tema em 
que a UFSM é destaque na América 
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Latina. Ainda assim, esse reconheci-
mento internacional não foi suficiente 
para suportar os impactos causa-
dos pelo contexto da pandemia, que 
 influenciaram negativamente as duas 
metas institucionais voltadas para 
esse aspecto. Uma das metas busca o 
maior número de estudantes beneficiá-
rios da assistência estudantil formados 
com no máximo 1 semestre de atraso 
(M3.1), enquanto a outra busca aumen-
tar o encaminhamento de estudantes 
com atraso no seu processo formativo 
para a área de apoio pedagógico (M3.2) 
da instituição. Em ambos os casos a 
necessidade de adaptação e as restri-
ções necessárias para manter a segu-
rança sanitária dos estudantes, docen-
tes e servidores impactou diretamente 
nos resultados destes indicadores.

No âmbito da Internacionalização, 
Desafio 1 do PDI, a UFSM já conseguiu 
atingir 2 de suas metas. A primeira é a 
de publicações com coautoria interna-
cional (M1.1), o que indica maior inser-
ção científica internacional da UFSM 
e aumento na efetividade das rela-
ções com pesquisadores estrangeiros. 
A outra meta atingida é a de ter uma 
maior parcela de estudantes estrangei-
ros (M1.4), oportunizando maior troca 

de experiências internacionais para os 
alunos. Ainda no intuito de oportuni-
zar experiências de internacionaliza-
ção aos estudantes, a UFSM busca a 
elevação de professores estrangeiros 
no quadro de pessoal docente (M2.3), 
mas a análise da evolução desse indi-
cador sugere atenção para alcance da 
meta. A qualificação docente no exte-
rior (M1.2) foi outro indicador bastante 
prejudicado pela pandemia, devido às 
restrições de mobilidade. Entretanto, 
é possível que com a reabertura das 
fronteiras internacionais esta meta 
possa ser atingida.

No Desafio 7, que representa a 
Gestão Ambiental, a UFSM adotou o 
GreenMetric World University Ranking 
e duas de suas categorias como forma 
de reconhecer as ações voltadas à 
sustentabilidade. Nesta área, estamos 
bem encaminhados em direção a atin-
gir a meta da posição geral no ranking 
(M7.3), mas apresentamos dificuldades 
para cumprir o estabelecido para as 
categorias de mobilidade (M7.1) e de 
energia e mudanças climáticas (M7.2).
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Figura 3 - Resumo da atual situação dos indicadores

Fonte: COPLAI.

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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Indicadores e resultados relacionados à visão 
institucional

A visão institucional da UFSM é: “Ser reconhecida como uma instituição de 
excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com 
o desenvolvimento da sociedade, de modo inovador e sustentável”. Neste 
sentido, a grande meta é consolidar-se como uma universidade de excelência, 
o que está representado, no plano de metas para 2022, com um olhar nacio-
nal, pelo principal indicador universitário do país, o Índice Geral de Cursos (IGC), 
e um olhar internacional, tomando como referência os rankings universitários 
reconhecidos no exterior.

Quadro 5 - Plano de Metas 2022 - Indicadores e metas relacionados à visão institucional.

Visão institucional Indicador Ano de 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Ser reconhecida como uma 
instituição de excelência 

na construção e difusão do 
conhecimento, comprometida 

com o desenvolvimento da 
sociedade, de modo inovador 

e sustentável

IGC 4 4 5

QS Rankings América Latina 25º 22º 20º

Fonte: COPLAI.
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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 avaliações 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 conceito 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. Desde 2016 a UFSM apresenta uma evolução no 
conceito contínuo do IGC. No último resultado disponível, que se refere ao ano de 
2019, a UFSM se manteve com o IGC 4, apresentando um IGC contínuo de 3,907.

Gráfico 1 - Evolução no Índice Geral de Cursos

Fonte: COPLAI.
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QS Rankings 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 22º lugar entre as 
brasileiras participantes do ranking. A meta, para 2022, é estar entre as 20 melhores 
brasileiras colocadas no QS Ranking da América Latina. Apesar da queda em duas 
edições anteriores, na última edição, a UFSM apresentou uma importante recupera-
ção de posições, resultado dos esforços institucionais que serão mantidos, uma vez 
que a UFSM é ciente da importância do processo de internacionalização e da geração 
de conhecimento de impacto.

Gráfico 2 - Evolução no Ranking QS América Latina

Fonte: COPLAI.
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Indicadores e resultados dos Desafios 
Institucionais

Desafio 1 – Internacionalização
Este Desafio abrange objetivos direcionados ao aumento da inserção científica 
institucional, bem como ao desenvolvimento de ações relacionadas a proporcionar 
experiências de internacionalização aos alunos, incentivar a realização de convê-
nios 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 
países definidos como prioritários pela CAPES. O conjunto de metas para o perí-
odo contempla esses aspectos, e o quadro a seguir apresenta os indicadores e os 
índices atuais da UFSM, bem com as metas para o ano de 2022.

Quadro 6 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 1.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 1 - 
Internacionalização

M1.1 Posição entre as brasileiras no 
pilar internacionalização do Ranking 
QS América Latina

21º
(2020)

20°
(2022)

20º

M1.2 Pesquisadores em qualificação 
no exterior em países priorizados pela 
CAPES

75,9%
(2020)

64,7%
(2021)

85,0%

M1.3 Docentes estrangeiros na UFSM
1,59%
(2019)

1,60%
(2021)

1,80%

M1.4 Estudantes estrangeiros na UFSM
0,61%
(2019)

0,80%
(2021)

0,70%

Fonte: COPLAI, disponível aqui.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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M1.1. Posição entre as brasileiras no pilar internacionalização do QS 
Rankings América Latina
A dimensão internacionalização do QS Rankings América Latina avalia o grau de 
abertura internacional, por meio das publicações em coautoria com pesquisa-
dores estrangeiros. Entendendo a importância de desenvolver 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 Rankings América Latina. Este 
indicador contribui diretamente para a meta de estar em 20º lugar geral, entre 
as brasileiras, no ranking QS América Latina. O Gráfico 3 mostra que, desde a 
primeira edição em que participou do ranking, a UFSM ganhou 11 posições no 
pilar  internacionalização, conseguindo atingir a meta, na última edição, quando 
alcançou a 20ª posição entre as brasileiras. Este resultado corrobora a  importância 
 institucional dada à estratégia traçada.

Gráfico 3 - Evolução da UFSM no Pilar Internacionalização do Ranking QS América Latina

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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M1.2. Pesquisadores em qualificação no exterior em países 
priorizados pela CAPES
O direcionamento da qualificação docente para países priorizados pela CAPES é 
estratégico para a UFSM, na medida em que contribui para desenvolver parcerias 
com pesquisadores e instituições internacionalmente reconhecidas e instiga a 
ultrapassar fronteiras, fomentando o aumento da inserção científica institucional. 
No ano de 2021, 64,7% dos docentes da UFSM em qualificação no exterior estavam 
em países priorizados pela CAPES. Se comparado com o ano anterior, o percentual 
reduziu, possivelmente influenciado pela dificuldade de mobilidade gerada pela 
pandemia do coronavírus. A meta é que, em 2022, 85% dos docentes em proces-
sos de qualificação internacional estejam realizando sua qualificação em países 
considerados prioritários pela CAPES.

Gráfico 4 - Evolução no % de pesquisadores em qualificação em países priorizados pela CAPES

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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M1.3 e M1.4 Docentes e Discentes estrangeiros na UFSM
Um dos objetivos estratégicos da UFSM é oferecer experiências de internaciona-
lização aos estudantes. Uma forma de conseguir isso é através do contato com 
professores e alunos vindos do exterior. Essa prática oferece aos nossos estudan-
tes, além do contato com outra língua, experienciar outros hábitos e culturas. 
Em 2021, 1,6% dos 2.023 professores da UFSM eram estrangeiros. A meta, para 
2022, é que do total de professores, 1,8% sejam oriundos do exterior. No contexto 
dos estudantes, em 2021, a UFSM contava com 265 estrangeiros, de um total de 
32.688 estudantes, em todos os níveis de ensino, representando 0,8% desse total, 
ultrapassando a meta definida para 2022, de que 0,7% dos estudantes da UFSM 
sejam estrangeiros, e representando um aumento absoluto de 99 estudantes com 
naturalidade internacional.

Gráfico 5 - Evolução no percentual de docentes e discentes estrangeiros na UFSM

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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Orçamento
Gráfico 6 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 1

Fonte: COPLIN.

• Em 2021, aproximadamente R$2,4 
milhões foram direcionados à 
internacionalização.
• R$ 1,5 milhões representa o total 
de gastos com itens necessários à 
manutenção das atividades diárias 
(energia elétrica, água, vigilância, 
terceirizados em geral), relaciona-
das à internacionalização.
• Nas Unidades de Ensino, aproxi-
madamente R$ 372.047 foram des-
tinados a ações relacionas à inter-
nacionalização. No Ensino Técnico 
e Tecnológico, esse valor foi de R$ 
20.012.

• Em torno de R$ 336.037 foram 
investidos em benfeitorias físi-
cas que contribuíram para a 
internacionalização.
• R$ 96.392 foi o valor de proje-
tos estratégicos desenvolvidos no 
âmbito da internacionalização.
• R$ 32.501 foram investidos na 
assistência a estudantes estran-
geiros, por meio do Projeto Milton 
Santos de Acesso ao Ensino 
Superior – Promisaes.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
https://www.ufsm.br/2021/12/16/professor-da-ufsm-que-coordena-a-onu-spider-no-brasil-ministrou-curso-na-guatemala/
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Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com 
excelência acadêmica
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 satisfação 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 concluintes 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 a seguir.

Quadro 7 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 2.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 2 - 
Educação inovadora 
e transformadora 
com excelência 
acadêmica

M2.1 % de cursos com conceito CC 4 e 5
96,0%
(2018)

96,0%
(2018)

96,0%

M2.2 % de cursos com conceito CPC 4 e 5
83,0%
(2018)

89,0%
(2019)

85,0%

M2.3 % de cursos com conceito Enade 4 e 5
68,4%
(2018)

69%
(2019)

80,0%

M2.4 TCV acumulada geral
50,5%

(2016-2019)

44,2%
(2017-2020)

52,0%

M2.5 Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico 
UFSM

18,2%
(2020)

5,3%
(2021)

14,0%

M2.6 % de Egressos de graduação atuando 
na área ou cursando pós-graduação

84,9%
(2017)

- 95,0%

M2.7 Pontuação geral na dimensão 
"Satisfação e Pertencimento" da 
Autoavaliação Institucional

5,52
(2019)

- 5,80

Fonte: COPLAI, disponível aqui.

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-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.1. Percentual de cursos com Conceito de Curso 4 e 5
Formar alunos em cursos com níveis de qualidade cada vez maiores é primordial 
para a UFSM, 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, tendo por base os resultados de 
2016, a UFSM assumiu o compromisso de ter 96% dos seus cursos, que recebem 
esse tipo de avaliação, com conceito 4 e 5. Com os resultados dos cursos avalia-
dos em 2018, a UFSM atingiu a meta, e no último resultado disponível manteve o 
percentual de 96% de cursos com CC 4 e 5.

Gráfico 7 - Evolução no % de cursos com Conceito de Curso – CC

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.2. Percentual de cursos com Conceito Preliminar de Curso 4 e 5
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 avalia-
ção 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 indica-
dor, a meta era que 85% dos seus cursos obtivessem conceito CPC 4 e 5, até 2022. 

O gráfico a seguir 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, quando 89% 
dos cursos da UFSM atingiram o conceito 4 e 5.

Gráfico 8 - Evolução da UFSM no % de cursos com CPC 4 e 5

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.3. Percentual de cursos com Conceito Enade 4 e 5
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 os conhecimentos específicos de cada área. A UFSM 
tem como meta que 80% dos seus cursos atinjam os conceitos 4 e 5 no Enade. 
Apesar de os resultados da UFSM terem apresentado uma importante evolução, 
desde 2013, nos ciclos de 2017 e 2018 os resultados tiveram uma queda, mas em 
2019 já é possível observar uma leve retomada nesse indicador, com 69% dos 
cursos obtendo conceitos 4 e 5.

Gráfico 9 - Evolução no percentual de cursos com Enade 4 e 5

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.4. Taxa de Conclusão por Vaga Acumulada Geral
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 definido 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 quali-
ficados para atuação na sociedade. A UFSM tem como meta atingir uma TCV de 
52%, até 2022, o que representa retomar o índice de formação de 2018. O resultado 
do último quadriênio apresenta o impacto da pandemia sobre os processos de 
formação que finalizariam nos últimos 2 anos, levando a taxa para o percentual de 
44,2%, indicando que de cada 100 vagas disponíveis em 2017, aproximadamente 
44 estudantes conseguiram concluir a graduação até 2020.

Gráfico 10 - Evolução da TCV

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.5. Taxa de Evasão Anual no Ensino Técnico
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 oportu-
nidades 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. No gráfico a seguir é possível 
observar que a evasão no ensino técnico reduziu para 5,3%. Apesar de apresentar 
um índice muito favorável e superior à meta estipulada, é necessário considerar 
que essa taxa também sofre os efeitos da pandemia.

Gráfico 11 - Evolução da Taxa de Evasão no Ensino Técnico

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.6. Percentual de Egressos trabalhando na área ou cursando 
pós-graduação
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 profissionais 
formados na UFSM estão sendo inseridos na sociedade, seja no mundo do traba-
lho, 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. A meta, para 
2022, é que 95% dos egressos estejam nessa situação.

Gráfico 12 - Percentual de egressos no mercado de trabalho ou em pós-graduação

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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M2.7. 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 de 6 itens, avaliados em uma escala de 1 (discordo totalmente) 
a 6 (concordo totalmente) pontos. Na última autoavaliação realizada, a UFSM 
obteve uma pontuação média de 5,52 nessa dimensão. A meta é que, em 2022, a 
 pontuação média seja de, no mínimo, 5,80.

Gráfico 13 - Resultado da Autoavaliação Institucional 2019-2020 - Dimensão Satisfação e per-
tencimento

Fonte: COPLAI.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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Gráfico 14 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 2

Fonte: COPLIN.

• R$ 7,6 milhões investidos em ben-
feitorias na infraestrutura física da 
instituição que contribuíram direta-
mente para a qualidade do ensino.
• Para a manutenção das atividades 
diárias relacionadas ao ensino foram 
destinados aproximadamente R$ 
6,6 milhões.
• R$ 4,3 milhões foram investidos 
em equipamentos relacionados à 
melhoria no ensino. 
• R$ 1,1 milhão em ações realiza-
das nas unidades de ensino e nos 
colégios, voltadas ao alcance de 
objetivosdoDesafio2.

• R$ 970.529 direcionados a editais 
de fomento interno do ensino, pes-
quisa e extensão.
• Em torno de R$ 900.000 investi-
dos por meio de projetos estratégi-
cos que contribuíram mais direta-
mente para o ensino.
• Mais de R$ 800.000 foram inves-
tidos na manutenção do sistema de 
bibliotecas e em recursos digitais e 
bolsas para a TI.
• A assistência estudantil recebeu 
aproximadamente R$ 381.311, que 
contribuíram para a promoção de 
uma educação transformadora.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
https://www.ufsm.br/2021/12/16/professor-da-ufsm-que-coordena-a-onu-spider-no-brasil-ministrou-curso-na-guatemala/
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Desafio 3 – Inclusão Social
O Desafio 3 está diretamente relacionado ao objetivo de fortalecer políticas de 
acesso à universidade e reforçando a assistência estudantil com foco na perma-
nência dos estudantes, 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 contribuído 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 encaminhados para a CAED. 
O quadro a seguir apresenta os indicadores e metas definidos para o Desafio 3.

Quadro 8 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 3.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 3 - Inclusão Social

M3.1 Tempo de Formação (BSE + Auxílio 
PNAES até 1 semestre)

72,4%
(2019)

57,4%
(2021)

80,0%

M3.2 Percentual de encaminhamento de 
alunos para a CAED (com critério)

25,0%
(2019)

2%
(2021)

50,0%

Fonte: COPLAI, disponível aqui.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
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M3.1. Tempo de Formação (BSE + Auxílio PNAES até 1 semestre)
O Tempo de Formação (BSE + Auxílio PNAES até 1 semestre) é um indicador 
da eficiência dos programas de assistência estudantil promovidos pela UFSM, 
que representa o percentual de estudantes, dentre aquelas cadastrados em 
programas de benefício socioeconômico, que consegue concluir o curso em, 
no máximo, um semestre além do tempo previsto. Em 2019, dos estudantes que 
receberam algum tipo de benefício socioeconômico e concluíram o curso de 
graduação, 72,4% se formaram em até 1 semestre além do previsto pela sequên-
cia aconselhada do seu curso. Já os resultados de 2020 e 2021 evidenciam o 
impacto da pandemia na conclusão do processo formativo. Em 2021, apenas 
57,4% dos estudantes beneficiários de BSE e PNAES. A universidade tem como 
meta, para 2022, que esse índice chegue a 80%.

Gráfico 15 - 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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M3.2. Percentual de encaminhamento de alunos para a CAED 
(com critério)
A UFSM oferece uma diversidade de serviços de apoio pedagógico para estudan-
tes que encontram dificuldades de aprendizagem por meio da Coordenadoria de 
Ações Educacionais (CAED). Um destes serviços é o acompanhamento pedagó-
gico de estudantes que ultrapassam mais da metade do tempo previsto para a 
sua formação. Estes alunos 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.

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 para acompanhamento pedagógico na CAED.  
O ano que seguiu a definição da meta ainda foi fortemente influenciado pela 
pandemia do coronavírus. Os dados de 2021 evidenciam um crescimento signi-
ficativo de estudantes com atraso do processo formativo, considerando o prazo 
aconselhado para a diplomação. No caminho inverso, mas também por influência 
das privações impostas pela pandemia, o percentual de encaminhamentos para 
 atendimento na CAED foi significativamente reduzido.

Gráfico 16 - Evolução do percentual de estudantes, com critério para encaminhamento, enca-
minhados para a CAED

Fonte: CAED e SIE.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
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Gráfico 17 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 3

Fonte: COPLIN.

• R$ 9,2 milhões investidos para 
contribuir para a permanência e 
formação de estudantes de baixa 
renda, por meio de assistência estu-
dantil para todos os níveis de ensino.
• R$ 7,9 milhões do orçamento des-
tinados à inclusão social, referem-se 
a gastos relativos à manutenção das 
atividades diárias.
• R$ 3,3 milhões em obras e refor-
mas realizadas em ambientes que 
contribuem para a permanência 
dos estudantes, como benfeitoria 
na casa do estudante e no restau-
rante universitário do campus sede, 
a construção do restaurante univer-
sitário do campus Cachoeira do Sul.

• R$ 1,4 milhão investido nas unida-
des de ensino e colégios com obje-
tivos direcionados à inclusão social.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
https://www.ufsm.br/2021/12/16/professor-da-ufsm-que-coordena-a-onu-spider-no-brasil-ministrou-curso-na-guatemala/
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Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e 
transferência de tecnologia
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 produção artística e cultural; aumentar a inserção científica institucional, 
bem como fortalecer a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a transferência 
de tecnologias para a sociedade. 

No Desafio 4, o foco está na pesquisa e inovação, na pós-graduação, ainda 
há espaço para crescimento, mesmo que menor do que o que havia sido proje-
tado em anos anteriores em função de mudança na política da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Assim, a estratégia é con-
tinuar aumentando o peso da  pós-graduação na instituição, especialmente pela 
criação de cursos de doutorado em programas onde eles ainda não existem.

Quadro 9 - Plano de metas 2022 - indicadores e metas para o Desafio 4.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 4 – 
Inovação, geração 
de conhecimento 
e transferência de 
tecnologia

M4.1 Proporção da pós-graduação no IGC
42,2%
(2018)

41,4%
(2019)

43,0%

M4.2 Número de novos cursos de Doutorado - - 2

M4.3 Número de PPGs com conceito 5, 6 e 7 14 14 20

M4.4 Pilar Citations: QS América Latina
41º

(2020)

44º
(2022)

35º

M4.5 Empresas incubadas
39

(2020)
40 50

Fonte: COPLAI, disponível aqui.

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-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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M4.1. Proporção da pós-graduação no IGC
O Índice Geral de Cursos (IGC) é, atualmente, o indicador que representa o olhar 
nacional para a principal meta da UFSM, tem influência de resultados da gradu-
ação 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 participação 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. Em 2019 houve uma queda nessa participação, e 
a pós representou 41,4% do IGC, a meta é que, em 2022, esse índice seja de 43% .

Gráfico 18 - Evolução do percentual da pós-graduação no IGC da UFSM

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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M4.2. Número de novos cursos de doutorado
Para uma instituição de ensino superior, conseguir oferecer novos cursos de douto-
rado representa a elevação da qualidade dos seus Programas de Pós-Graduação 
(PPGs), obtida por meio da qualificação docente e do desenvolvimento de pesqui-
sas de impacto, que levam inovação, geração de conhecimento e transferência 
de tecnologias para a sociedade. O gráfico a seguir demonstra 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.

Gráfico 19 - Percentual de PPGs com Conceito CAPES 4 ou mais, com e sem curso de doutorado

Fonte: PRPGP.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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M4.3. 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 progra-
mas de conceito 7 são aqueles considerados de excelência. Atualmente, a UFSM 
conta com 14 PPGs nesses níveis. 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.

Gráfico 20 - Número de PPGs por Conceito CAPES

Fonte: PRPGP.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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M4.4. Pilar Citations – QS América Latina
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 Rankings da América Latina consi-
dera a citação das pesquisas realizadas pelas universidades, representando o 
seu impacto. A UFSM definiu como meta estar entre as 35 melhores universi-
dades brasileiras no pilar Citation per paper do QS Rankings da América Latina, 
 atualmente a posição é a 44ª, entre as 95 universidades brasileiras participantes.

Gráfico 21 - Evolução da posição e pontuação da UFSM no Pilar Citation per Paper no Ranking 
QS América Latina

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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M4.5. Empresas incubadas
A expansão dos ambientes de inovação propicia o empreendedorismo e a 
 integração com a sociedade por meio da articulação entre empresas, governo e 
universidades, contribuindo para o desenvolvimento social. O processo de incuba-
ção da UFSM teve início com 13 empresas, atualmente 40 empresas são  incubadas 
pela instituição, recebendo apoio científico, tecnológico, suporte operacional e 
utilizando a infraestrutura da UFSM para desenvolver seus projetos inovadores. 
A meta é que, em 2022, a UFSM possa oferecer esse suporte para 50 empresas.

Gráfico 22 - Evolução no número de empresas incubadas

Fonte: Agittec.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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Gráfico 23 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 4

Fonte: COPLIN.

• R$ 4,9 milhões em obras e refor-
mas em ambientes relacionados 
direta ou indiretamente à pesquisa. 
• Em obras e reformas relaciona-
das à pesquisa e inovação, foram 
investidos aproximadamente R$ 2,2 
milhões.
• R$ 1,3 milhão investido via proje-
tos estratégicos voltados a objetivos 
relacionados com a inovação, gera-
ção de conhecimento e transferên-
cia de tecnologia.

• Em torno de R$ 725.000 investi-
dos nas unidades de ensino e colé-
gios em ações voltadas aos objeti-
vosdoDesafio4.
• R$ 157.931 em assistência estu-
dantil para acadêmicos envolvidos 
com pesquisa e inovação.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
https://www.ufsm.br/2021/12/16/professor-da-ufsm-que-coordena-a-onu-spider-no-brasil-ministrou-curso-na-guatemala/
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Desafio 5 – Modernização e desenvolvimento organizacional
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 recebido do governo federal e incremento da captação 
de recursos extraorçamentários. 

A UFSM é ciente dos desafios presentes no contexto nacional das instituições 
federais de ensino superior, e entende que a situação exige não apenas a redu-
ção dos gastos diários de funcionamento das IFES, mas também o fortalecimento 
da captação de recursos externos, o que se soma à necessidade de divulgação da 
importância e do impacto das instituições federais de ensino superior no melhor 
 funcionamento 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 conceito máximo nesse processo de avaliação também 
faz parte da estratégia para o período. O quadro a seguir apresenta os indicadores 
estratégicos relacionados ao Desafio 5, para 2022.

Quadro 10 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 5.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 5 – Modernização 
e desenvolvimento 
organizacional

M5.1 % de redução dos encargos 
corrigido pelo IPCA

Ano base
(2019)

-34,4%
(2021)

-18,0%

M5.2 Crescimento da captação geral de 
recursos

Ano base
(2019)

-26,5%*
(2021)

30,0%

M5.3 Conceito institucional 3 3 5

M5.4 % de respostas 5 e 6 na questão 
"Fico sabendo o que acontece na 
UFSM"

56,1%
56,1%
(2022)

75,0%

Fonte: COPLAI, disponível aqui.
* valores referentes apenas a uma fundação de apoio (FATEC)

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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M5.1. Percentual de redução dos encargos corrigido pelo IPCA
As despesas necessárias à manutenção das atividades diárias da UFSM, como 
despesas com energia elétrica; vigilância; limpeza e conservação, são classifica-
das como encargos. Procurando 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, considerando a correção pelo IPCA até 
2021, o total de encargos da UFSM foi de R$ 86,7 milhões. Com base nesse valor, 
atingindo a meta, a projeção é que, em 2022, UFSM tenha R$ 15,6 milhões a menos 
de gastos com encargos. 

Em 2021, o total de encargos fechou em R$56,8 milhões, apresentando uma 
economia superior à prevista pela meta institucional, mas deve ser considerado 
um resultado atípico, uma vez que foi fortemente influenciado pelo período de 
atividades remotas, no qual a UFSM adotou o Regime de Exercícios Domiciliares 
Especiais (REDE) para dar continuidade às atividades de ensino, pesquisa e exten-
são. No âmbito da gestão universitária, o trabalho também foi realizado em  formato 
de Home Office pela maior parte dos servidores.

Gráfico 24 - Evolução dos gastos com encargos

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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M5.2. Crescimento da captação geral de recursos
Um dos objetivos estratégicos da UFSM é o aumento da captação de recursos 
extraorçamentários. Além de estratégica, a busca por recursos financeiros que 
complementem os valores repassados pelo governo federal é, cada vez mais, uma 
necessidade para a manutenção da qualidade das instituições públicas de ensino 
superior. Na UFSM, esse incremento ocorre por meio de serviços prestados e pela 
realização de convênios com empresas, estados e municípios para a realização de 
pesquisas, via fundações de apoio. 

A UFSM tem como meta que, até 2022, a captação seja 30% maior que aquela 
de 2019, projetando um impacto aproximado de R$12,8 milhões a mais em recursos 
extraorçamentários. No ano de 2021, os valores captados via uma das  fundações 
com as quais a UFSM opera atingiram um montante de R$ 30,8 milhões.

Gráfico 25 - Evolução da captação de recursos via fundações de apoio

Fonte: FATEC e COPLIN

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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M5.3. Conceito institucional
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 insti-
tucional; desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; políticas de gestão 
e infraestrutura. A última vez que a UFSM passou por esse processo foi em 2009, e 
obteve o Conceito Institucional 3. Em 2021,o processo da UFSM foi reaberto, após 
um período de interrupção devido às interferências da pandemia nos processos 
avaliativos do MEC, e atingir o conceito máximo, que é 5, é a nossa meta.

Quadro 11 - 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

Fonte: COPLAI.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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M5.4. Percentual de respostas 5 e 6 na questão “Fico sabendo 
o que acontece na UFSM”
A UFSM considera que manter as pessoas informadas sobre a instituição, especial-
mente no ambiente político nacional, que destaca, com frequência, o papel das 
universidades em diferentes setores da sociedade, é uma necessidade, e melhorar 
o fluxo interno de informações é estratégico para esse fim. Por isso, a UFSM utiliza 
os resultados da autoavaliação institucional, promovida pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), para identificar como estamos nesse quesito. 

Entre os itens avaliados que representam a Comunicação Institucional, foi 
escolhido 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 pon-
tuaram esse item com as opções 5 e 6 da escala, a meta é que, em 2022, 75% dos 
servidores tenham esses níveis máximos de percepção.

Gráfico 26 - Resultado para o item “o que acontece na UFSM” na Autoavaliação Institucional 2019

Fonte: COPLIN.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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Gráfico 27 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 5

Fonte: COPLIN.

• R$ 13,9 milhões do orçamento 
destinadoaoDesafio5referem-se
a gastos relativos à manutenção das 
atividades diárias da UFSM.
• R$ 6,8 milhões foram investidos 
em ações relacionadas à gestão das 
unidades de ensino e colégios.

• R$ 5,5 milhões foram investidos 
em obras e reformas relacionadas à 
gestão universitária.
• R$ 1 milhão em recursos direcio-
nados à tecnologia da informação e 
recursos digitais

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
https://www.ufsm.br/2021/12/16/professor-da-ufsm-que-coordena-a-onu-spider-no-brasil-ministrou-curso-na-guatemala/
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Desafio 6 – Desenvolvimento local, regional e nacional
O Desafio 6 está voltado ao relacionamento da UFSM com a sociedade. O foco 
estratégico está em fortalecer as ações de integração com a sociedade, especial-
mente por meio dos ambientes de inovação e de ações e projetos de extensão 
nos campi fora de sede, atuando 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 catalizador para aumentar a presença 
da universidade nas redes sociais, contribuindo para fortalecer a imagem institu-
cional. No quadro a seguir é possível identificar os indicadores e metas definidos 
para o Desafio 6.

Quadro 12 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 6.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 6 – 
Desenvolvimento local, 
regional e nacional

M6.1 Posição média das redes sociais entre 
as brasileiras - UniRank

45ª
(2020)

- 30ª

M6.2 Percentual de municípios das áreas de 
abrangência dos campi fora de sede

 CE: 59%
(2020)

63% 70%

NO: 54%
(2020)

66% 70%

M6.4 Empresas instaladas no parque 0 5 4

M6.5 Percentual de eixos com programas de 
referência

87,5%
(2020)

100,0%

M6.6 Posição no Ranking de Universidades 
Empreendedoras 

9º
(2019)

21º
(2021)

8º

Fonte: COPLAI, disponível aqui.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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M6.1. Posição média das redes sociais entre as brasileiras 
– UniRank
O UniRank foi escolhido pela UFSM para representar o impacto das ações de 
extensão universitária na sociedade, uma vez que a presença nas redes sociais 
pode ser um indicativo desse impacto e o ranking tem o objetivo de acompanhar 
a presença de universidades na internet sob os aspectos da relevância do site da 
instituição e da presença da instituição nas redes sociais. Na revisão do plano de 
metas da UFSM, realizada em 2020, foi determinado que, em 2022, a UFSM deverá 
estar entre as 30 brasileiras mais bem posicionadas, considerando a posição média 
nas redes sociais consideradas pelo ranking (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin 
e You Tube). Essa posição foi alcançada nos resultados de 2021, o trabalho agora é 
manter essa conquista em um ambiente que é extremamente dinâmico.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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M6.2. Percentual de municípios das áreas de abrangência dos 
campi fora de sede
A UFSM desenvolve ações de extensão em todos os municípios da região 
Centro-Oeste gaúcha, onde está localizado o seu Campus Sede, em Santa Maria. 
Considerando a importância primordial de contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade ao seu entorno, a UFSM determinou como meta ampliar o percen-
tual 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. No ano de 2021, as ações 
de extensão universitária da UFSM chegaram a 63% das cidades do entorno 
do campus de Cachoeira do Sul e a 66% dos municípios das proximidades de 
Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.

Gráfico 28 - Percentual de municípios em que são desenvolvidas ações de extensão por região

Fonte: COPLIN.
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M6.4. Empresas instaladas no parque
O Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM foi instituído formalmente 
em 2020. Trata-se de um espaço que abrigará centros de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico, incubação e pré-incubação, empresas residentes, 
empresas associadas, setores e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção (P&DI) de empresas, espaços temáticos de uso compartilhado, espaços para 
treinamento e capacitação, prospecção e negociação, apoio e serviços, espaço 
para feiras e exposições, entre outros. O parque tem o papel estratégico de forta-
lecer o relacionamento entre universidade e sociedade, por meio do seu potencial 
de integração entre a pesquisa e o ambiente produtivo, e nesse contexto a meta é 
ter 4 empresas instaladas no parque até 2022. Mesmo estando ainda em estágio 
de implantação, buscando recursos para criar a infraestrutura básica do ecossis-
tema de inovação do parque, a UFSM já possui 5 empresas com operações de 
P&D dentro desse ecossistema. São quatro empresas que possuem suas matrizes 
fora da UFSM e estão com operações dentro da área do parque, além de uma 
empresa graduada do mecanismo de incubação da própria universidade.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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M6.5. Percentual de eixos com programas de referência
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 todas as áreas e em 
algumas possui, pelo menos, um grande programa de referência, entendido como 
sendo aquele 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 Inverno e o próprio conjunto de serviços ofere-
cidos pelo Hospital Universitário de Santa Maria. São diferentes iniciativas 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. A meta é, em 2022, ter essa modalidade de programa 
em todos os eixos, o que implica manter e fortalecer o que já temos, e desen-
volver, pelo menos, um programa que atenda ao eixo da Comunicação. Ações 
de  planejamento para a formulação de projetos e programas que permitam o 
alcance dessa meta já estão sendo desenvolvidas.

Quadro 13 - 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

Fonte: COPLAI. 
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M6.6. Posição no Ranking de Universidades Empreendedora
O Ranking de Universidades Empreendedoras une uma pesquisa de percep-

ção dos estudantes, informações das universidades e dados complementares, 
para avaliar o empreendedorismo nas instituições de ensino superior. A UFSM tem 
como um de seus objetivos estratégicos oportunizar atividades de empreendedo-
rismo durante a formação acadêmica, por isso adotou como meta a conquista do 
8º lugar entre as universidades mais empreendedoras do país, até 2022. Na última 
edição do ranking, apesar de apresentar uma queda importante no resultado 
geral, a UFSM ficou entre as 5 universidades com maior cultura  empreendedora 
do país, entre as 126 ranqueadas.

Gráfico 29 - Evolução da UFSM no Ranking Universidades Empreendedoras

Fonte: COPLIN. 
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Orçamento
Gráfico 30 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 6

Fonte: COPLIN.

• R$ 7,9 milhões referentes à manu-
tenção das atividades diárias rela-
cionadasaoDesafio6.
• R$ 2,2 milhões foram aplicados 
em obras e reformas em ambientes 
que contribuem para objetivos rela-
cionados ao desenvolvimento local, 
regional ou nacional.
• R$ 1,5 milhão referente à projetos 
estratégicos realizados para contri-
buir com os objetivos do desenvol-
vimento local, regional e nacional.

• Em torno de R$ 383.000 do orça-
mento foram utilizados pelas unida-
des de ensino e colégios, para obje-
tivosdoDesafio6.
• R$ 497.853 foram direcionados 
para editais de fomento interno para 
ações de extensão.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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Desafio 7 – Gestão Ambiental
O Desafio 7 está relacionado com a contribuição que a Universidade pode dar 
à sociedade, 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 vem sendo implementado 
há alguns anos. O foco para o próximo período é buscar o devido reconheci-
mento daquilo que já fazemos bem e melhorar aspectos nos quais há espaço 
para desenvolver ações passíveis de reconhecimento, especialmente na área 
de mobilidade e energia. O quadro a seguir apresenta os indicadores e metas 
definidos para o Desafio 7.

Quadro 14 - Plano de metas 2022 - Indicadores e metas para o Desafio 7.

Desafio Indicador Ano 
referência

Cenário 
atual

Meta 
2022

Desafio 7 – Gestão Ambiental

M7.1 Categoria Mobilidade no 
GreenMetric Ranking

15º
(2020)

14º
(2021)

8º

M7.2 Categoria Energia e Mudanças 
Climáticas no GreenMetric Ranking

25º
(2020)

31º
(2021)

21º

M7.3 Desempenho Geral no 
GreenMetric Ranking

25º
(2020)

23º
(2021)

20º

Fonte: COPLAI disponível aqui.

Sobre o GreenMetric World University Ranking
O GreenMetric World University Ranking mensura o desempenho sustentável das 
universidades, do mundo inteiro, por meio de um instrumento composto por 
indicadores que representam os 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 mobilidade e energia, a UFSM adotou os critérios estabeleci-
dos no GreenMetric World University Ranking para definir seus indicadores e metas 
relacionados à gestão ambiental, para 2022.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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M7.1. Categoria Mobilidade no GreenMetric Ranking
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 mobilidade 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 universidades brasileiras, nessa categoria 
do ranking. Na edição de 2021, a UFSM alcançou o 14º lugar.

M7.2. Categoria Energia e Mudanças Climáticas no GreenMetric 
Ranking
A categoria energia e mudanças climáticas é composta por indicadores de ilumi-
nação energeticamente eficiente, consumo de energia elétrica, existência de 
edifícios inteligentes e verdes, geração e o aproveitamento de fontes renováveis 
de energia, programas de redução de emissão de gases de efeito estufa e da 
pegada de carbono. No último resultado do ranking, essa categoria possibilitou a 
31ª posição, a meta da universidade é atingir, pelo menos, a 21ª posição, em 2022, 
considerando que a UFSM vem desenvolvendo importantes ações relacionadas 
a estes aspectos, como a instalação de usinas fotovoltaicas.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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M7.3. Desempenho Geral no GreenMetric Ranking
O desempenho geral no GreenMetric Ranking considera, além dos critérios de 
mobilidade e energia e mudanças climáticas, aspectos relacionados ao ensino, à 
pesquisa e ao orçamento voltados para a sustentabilidade, o tratamento de água 
e resíduos, bem como a distribuição de áreas livres, de vegetação e de drenagem, 
no espaço físico da instituição. No desempenho geral da última edição do ranking, 
a UFSM subiu duas posições e ficou entre as 23 universidades brasileiras mais 
sustentáveis, a meta é estar entre as 20 melhores até 2022.

Gráfico 31 - Desempenho geral da UFSM no ranking GreenMetric

Fonte: COPLAI.

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


77RESULTADOS DA GESTÃO: DESAFIO 7 | 2021

d7

Orçamento
Gráfico 32 - Distribuição do orçamento da UFSM relacionado ao Desafio 7

Fonte: COPLIN.

• R$ 1,5 milhão de recurso orçamentário utilizado para a manutenção das ati-
vidades diárias relacionadas à gestão ambiental.
• R$ 1,1 milhão de recursos orçamentários utilizado em ações realizadas nas 
unidadesdeensinoecolégiosdirecionadasaoDesafio7.
• R$ 336.037 investidos em benfeitorias de infraestrutura, relacionadas à gestão 
ambiental, como as usinas fotovoltaicas nos campi de Frederico Westphalen 
e Palmeira das Missões.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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Ações direcionadas aos Desafios Institucionais

O ano de 2021 foi marcado pelo reconhecimento externo da UFSM nos mais 
diferentes campos de atuação. Foi um ano em que, novamente, a instituição 
conquistou e manteve-se em posições de destaque nos mais diversos rankings 
de excelência regionais, nacionais e internacionais. Entre as conquistas de 2021 
destacou-se a 29ª posição como melhor universidade da América Latina e Caribe, 
de acordo com o Latin America University Rankings 2021 e uma presença de desta-
que em outros rankings, como a edição de 2021 do Academic Ranking of World 
Universities, o Shanghai Ranking, o Green Metric Ranking, UniRank, Times Higher 
Education (THE), entre outros. Para além disso, outras tantas ações foram realiza-
das durante o último ano, sempre em consonância com os 7 desafios  institucionais 
presentes do PDI 2016-2026 da UFSM, o que é apresentado a seguir.
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Desafio 1 – Internacionalização
Ao longo do último ano diversas ações foram realizadas pela UFSM visando o 
fortalecimento da sua estratégia de internacionalização. Ao mesmo tempo que 
aumentou o número de estudantes estrangeiros, elevou também o número de 
publicações científicas em coautoria com pesquisadores de outros países e forta-
leceu a sua visibilidade internacional por meio de acordos, projetos e premiações 
envolvendo diferentes áreas e países. Entre as premiações, um dos destaques 
foi o reconhecimento recebido por duas pesquisadoras que, na área de filoso-
fia e tecnologia da informação, conquistaram prêmios internacionais nas suas 
 respectivas áreas de atuação.

Dentre os acordos internacionais, uma parceria com universidades  chinesas 
proporcionou a criação de dois centros de pesquisa, sendo um deles  voltado para 
agro tecnologias sustentáveis (RICSAgTech) e outro para química e  alimentos 
(FoodChemTech). Outros projetos e acordos internacionais também foram 
 executados em diferentes áreas, como uma pesquisa global envolvendo produ-
tividade agrícola no Paraguai e outra na área de astrofísica nos Estados Unidos, 
a qual contou com apoio de órgãos de fomento internacionais. Ao todo, mesmo 
em um ano ainda marcado pela pandemia, foram 5 novos acordos internacionais 
firmados durante 2021, dando continuidade ao fortalecimento do  processo de 
 internacionalização da UFSM.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-internacionalizacao/
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Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com 
excelência acadêmica
Assim como em 2020, o ano de 2021 ainda apresentou desafios relacionados à 
pandemia, tendo encontrado na UFSM uma universidade mais preparada para 
enfrentar os desafios que estiveram presentes em todos os espectros da socie-
dade. A agilidade demonstrada no primeiro ano de pandemia contribuiu para que 
a UFSM realizasse adaptações incrementais na área de ensino, sem abrir mão 
da excelência nos seus cursos e da segurança sanitária de toda a comunidade 
universitária. A satisfação dos alunos e a educação integral continuou sendo um 
dos principais objetivos da instituição, e para isto foram desenvolvidas diversas 
ações como a criação de grupos de escuta e reflexão para os alunos, a oferta de 
minicursos sobre saúde socioemocional e demandas acadêmicas na educação 
remota, a promoção de debates e rodas de conversas sobre saúde mental na 
pandemia, entre outras.

Este esforço por um relacionamento mais próximo com os estudantes teve 
seu expoente na continuidade da implementação do Regime de Exercícios 
Domiciliares Especiais (REDE), o qual foi fundamental durante a suspensão das 
atividades presenciais e foi importante para manter o vínculo dos alunos com a 
instituição e melhorar, gradativamente, a satisfação dos estudantes com o seu 
processo aprendizado. Além de fundamental para a UFSM, o REDE ganhou reco-
nhecimento nacional e foi objeto de parceria da instituição com o Ministério da 
Educação (MEC) no intuito e fortalecer e adaptar o modelo para que chegue 
 também em escolas e estudantes do ensino médio.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-educacao-inovadora-e-transformadora-com-excelencia-academica/
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Desafio 3 - Inclusão
A UFSM é referência pelas políticas de inclusão social que adota, preocupando-se 
não apenas com o ingresso dos estudantes, mas também com a sua  permanência 
e diplomação dentro de um prazo adequado e com uma formação de qualidade. 
Nesse contexto, a continuidade da pandemia não cessou o esforço da UFSM para 
o desenvolvimento de estratégias de apoio pedagógico, incentivo ao aprendizado 
e inclusão social. 

Ao retornar às atividades presencias, estudantes com demandas educacionais 
específicas terão mais ambientes adaptados para diferentes necessidades, como 
é o caso da sala de desenho acessível, que foi especialmente preparada com 
requisitos de acessibilidade e instalada na biblioteca central da instituição. Além 
disso, o apoio pedagógico e as ações inclusivas tiveram continuidade mesmo em 
formato remoto e para diversos públicos. Exemplos desse tipo são as oficinas de 
teatro online para surdos e as revisões introdutórias de disciplinas como física, 
química, português e matemática disponíveis para todos os alunos. 

Além destas ações mais pontuais, e dentro dos limites sanitários e  orçamentários 
que envolveram o ano de 2021, a UFSM manteve suas políticas permanentes de 
assistência estudantil, como auxílios envolvendo bolsas de apoio para permanên-
cia, alimentação e moradia estudantil. Por fim, o ano de 2021 também fica marcado 
pela aprovação de duas importantes políticas institucionais: a Política de Ações 
Afirmativas para a Pós-Graduação e da Política de Igualdade de Gênero.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-inclusao-social/
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Desafio 4 – Inovação, geração de conhecimento e 
transferência de tecnologia
A busca pela excelência é o que guia a UFSM em todos os níveis e áreas de ensino. 
A instituição segue comprometida com a sua responsabilidade de contribuir com 
a sociedade nos processos de inovação, ciência e tecnologia, ciente do seu papel 
central no desenvolvimento econômico e social. Isto se manifesta tanto no compro-
misso com a qualidade e expansão dos programas de  pós-graduação, como no 
desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que incentivem e  promovam a 
produção e disseminação de conhecimento científico e tecnológico.

Na pesquisa, um dos destaques do ano de 2021 foram os mais de 40 pesquisa-
dores da UFSM foram contemplados com bolsas CNPq, indicando o  reconhecimento 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a pes-
quisadores da instituição que foram destaque nas suas áreas de conhecimento e 
por meio das suas pesquisas incentivam a continuidade, a evolução e aplicação do 
aprendizado científico em benefício da sociedade. Outro destaque na pesquisa foi 
a melhora nos índices de publicação com coautoria internacional que foi comple-
mentado por prêmios de ciência conquistados por pesquisadores e estudantes, 
bem como pela consolidação de novos ramos de atuação em campos emergentes, 
como as pesquisas envolvendo a detecção de variantes do coronavírus.

Na inovação, o Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia (PICT) começa a tomar 
corpo por meio de novos investimentos na Agência de Inovação e Transferência 
de Tecnologia (AGITTEC), o que vem fortalecendo o ecossistema de inovação da 
 universidade e potencializando a integração entre laboratórios, empresas consoli-
dadas, startups, pesquisadores e alunos. Por fim, os novos cursos de  pós-graduação 
criados recentemente começam o seu processo de crescimento, buscando 
 consolidar-se e diversificar ainda mais as áreas de atuação da universidade.

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-metasinovacao-geracao-de-conhecimento-e-transferencia-de-tecnologia/
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Desafio 5 – Modernização e desenvolvimento organizacional
Para entregar e excelência à sociedade a UFSM foca em uma gestão transparente, 
com eficiência e alinhada à estratégia institucional, buscando adaptar-se às trans-
formações que continuaram se manifestando de maneira significativa tanto no 
contexto sanitário quanto no cenário socioeconômico.

O compromisso com a governança e transparência pública foram consolidados 
durante o ano de 2021, com a revisão do plano de metas institucional e a divulga-
ção de uma página de acompanhamento do plano pela internet, onde a sociedade 
tem acesso a conteúdo interativo onde pode acompanhar os principais resultados 
institucionais. As consultas à comunidade universitária tiveram prosseguimento, e 
as pesquisas de percepção realizadas com docentes e estudantes foram adapta-
das para o contexto de pandemia e do Regime de Exercícios Domiciliares – REDE.

Em paralelo às iniciativas para fortalecer a governança universitária, o esforço 
institucional para captação de recursos externos e redução de gastos seguiu em 
ritmo acelerado para fazer frente à nova realidade no cenário socioeconômico. Os 
investimentos em energia fotovoltaica seguem sendo realizados e, junto a outras 
ações de otimização de custos, continuam sendo importantes diante da tendên-
cia de pouca disponibilidade orçamentária. Este cenário vem gerando  dificuldades 
cada vez maiores para manutenção dos contratos existentes e dos próprios inves-
timentos em ensino, pesquisa e extensão que são necessários para manter os 
níveis de excelência acadêmica que vêm sendo alcançados pela instituição.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-modernizacao-e-desenvolvimento-organizacional/
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Desafio 6 – Desenvolvimento local, regional e nacional
Seguindo uma tendência entre as universidades, a atuação da UFSM vem, cada 
vez mais, extrapolando as tradicionais funções de ensino e pesquisa e assumindo 
um protagonismo crescente no desenvolvimento local, regional e nacional. Os 
projetos e ações de extensão universitária são expoentes nessa missão e a cada 
ano novas iniciativas se somam a ações já consolidadas ou em consolidação, 
como o Festival de Inverno, a Incubadora Social, o Centro de Convenções, o 
Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia e o próprio Hospital Universitário.

A UFSM vem tendo papel de destaque em rankings internacionais que ava-
liam a contribuição de universidades para os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). No ranking da 
Times Higher Education, por exemplo, a UFSM é a 52ª universidade no mundo 
e a 4ª no país no que diz respeito ao ODS-02, voltado para a agricultura susten-
tável e fome zero. Nos ODS-01 e ODS-08, de erradicação da pobreza e trabalho 
descente e crescimento econômico, a UFSM está entre as 5 melhores do país.

Este desempenho é resultado de um trabalho coletivo, que integra a 
comunidade universitária em diferentes esforços, que vão desde ações pontuais 
voltados para o apoio agricultura familiar e projetos de sustentabilidade, até 
articulações regionais e nacionais que congregam esforços não apenas com a 
população e prefeituras de sua área de abrangência, mas também com municípios 
gaúchos, catarinenses e em todo o país. São parcerias com associações de 
municípios, empresas cooperativas de crédito do setor privado, além de órgãos 
de pesquisa como a Embrapa. Um dos expoentes desse tipo de articulação é o 
projeto de formação de Geoparques na região de Caçapava do Sul e da Quarta 
Colônia, no Rio Grande do Sul. Em um esforço conjunto em que diferentes 
unidades universitárias e áreas de conhecimento estão trabalhando de maneira 
integrada a prefeituras e outros organismos do setor público e privado em busca 
de reconhecimento junto a ONU com vistas a fomentar o turismo na região. 

Em complemento a isso, ações conectadas com o novo contexto que emer-
giu a partir da pandemia demonstraram e reforçara a capacidade de articulação e 
adaptação da universidade. Foram ações voltadas para o combate a  desinformação 

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-desenvolvimento-local-regional-e-nacional/
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durante a pandemia, enfrentamento das questões envolvendo violência contra a 
mulher e ainda diferentes iniciativas de apoio ao ensino básico e fundamental, seja 
apoiando docentes da rede básica na transição para o formato de ensino digital, 
seja produzindo conteúdo para estudantes de áreas como física e matemática.

Desafio 7 – Gestão ambiental
A gestão ambiental é um tema de importância institucional e se soma ao objetivo 
de oferecer uma infraestrutura adequada, com respeito às premissas de acessibi-
lidade. Em 2021 a UFSM conseguiu subir 7 posições no ranking mundial que avalia 
a sustentabilidade das universidades. Internamente, ações de educação ambiental 
foram realizadas, como manual de orientações sobre resíduos, aulas sobre capta-
ção de água pluvial e planos de saneamento, pela Empresa Junior Ecológica Jr., e 
uma publicação de livro que abrange o tema voltado ao público infantil. Além disso, 
foram realizados projetos com resultados que impactam positivamente no meio 
ambiente, como o desenvolvimento de biorreator para o tratamento de poluentes 
e a produção de mudas nativas para estudo e reflorestamento de áreas afetadas.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/plano-de-metas-gestao-ambiental/
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A implementação da gestão de riscos na UFSM está inserida no escopo do 
Programa de Modernização Administrativa, com diretrizes contidas no PDI 
2016-2026 em seu capítulo 5 “Diretrizes das políticas institucionais” e regulamen-
tada pela RESOLUÇÃO N. 034/2020, que aprova a Política de Gestão de Riscos da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A implementação da gestão de riscos está subdividida em três ações 
principais:

• Gestãoderiscosestratégicos:comaidentificação,avaliaçãoetratamentode
riscos dos objetivos do PDI 2016-2026.
• Gestãoderiscosdeintegridade:comaidentificação,avaliaçãoetratamento
de riscos de integridade no âmbito do Decreto n. 3203/2017.
• Gestão de riscos em processos ou operacionais: com a implementação da 
gestão de riscos nos processos mapeados pela instituição.  

Resolução n. 034/2020: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-034-2020/

Comitê de Governança, Riscos e Controle
Criado pela Resolução n. 15/2020 (disponível aqui), o Comitê de Governança, 
Riscos e Controles (CGRC) é o órgão colegiado vinculado ao Gabinete do Reitor 
da UFSM responsável pela promoção de práticas e princípios de conduta, estru-
turação, conformidade legal, identificação dos riscos-chave, implementação  do 
Plano de Integridade e outras ações relacionadas à gestão de riscos e controles 
internos (disponíveis aqui).

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-034-2020/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-015-2020/#:~:text=RESOLVE%3A,de%20Santa%20Maria%20(UFSM)
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gestao-de-riscos-na-ufsm/
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O Centro de Processamento de Dados (CPD) constitui o órgão central de Tecnologia 
da Informação da UFSM e concentra toda a estrutura computacional da instituição. 
O CPD é responsável por planejar, projetar, implementar e coordenar o desenvol-
vimento de Sistemas de Informação, provendo serviços, segurança e soluções 
de qualidade na área de TI. Em 2021, importantes projetos foram desenvolvidos 
pelo CPD graças ao empenho e esforço da gestão em investir na  infraestrutura, 
bem como dotar o setor dos recursos necessários para execução das atividades 
relacionadas à TI.

Conformidade legal
O CPD, no papel de Unidade Gestora de TI na UFSM, tem buscado garantir a 
conformidade legal da gestão de TI por meio da aplicação das normativas estabe-
lecidas pelo Governo Federal, órgãos de controle e padrões internacionais para a 
manutenção dos serviços de TI, além de obedecer às normas estabelecidas em 
normativos internos.

Gestão da tecnologia da informação
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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, e está representada pelo Comitê Gestor de Tecnologias 
de Informação e Comunicação, instituído pela portaria 87.556, de 26 de janeiro de 
2018. As atribuições deste comitê estão definidas em regimento próprio aprovado 
pela Resolução nº 032/2016

Montante de recursos aplicados em TI

Quadro 15 - Classificação e detalhamento da despesa.

Classificação da 
despesa DESPESA (código da despesa) TOTAL %

Despesas correntes

Diárias (339014) R$812,16

22,8%

Bolsas (339018) R$225.571,58

Serviços (339039 E 339040) R$228.030,48

Contratos (COMPUCOM, 
SCHNEIDER, IBM, ÁVATO, RNP) R$516.696,23

Material de consumo (339030) R$73.989,81

Despesas de capital Equipamentos e material 
permanente (449040 e 449052) R$3.532.618,47 77,2%

TOTAL R$4.577.718,73 100,0%

Fonte: CPD.
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Contratações mais relevantes de recursos de TI

Quadro 16 - Contratações de TI mais relevantes da UFSM em 2021.

Descrição Quantidade TOTAL

Equipamentos WiFi 220 Access Point e 1 controladora R$1.391.664,33

Switch Ethernet para atualização tecnológica do 
backbone do datacenter 7 R$266.000,00

Switch SAN (Storage Area Network) para 
soluções de rede de armazenamento 12 R$267.800,00

Ativos de rede(Switches) 71 R$254.900,00

Servidores de rede para ambiente de 
virtualização 7 R$770.000,00

Servidores para a ampliação da infraestrutura da 
nuvem 4 R$378.000,00

Conjunto de Rack para atender a rede MetroSM 1 R$27.329,51

NoBreak para atender a rede MetroSM 1 R$38.852,00

Investimentos em serviços de infraestrutura de 
redes ? R$30.469,28

Licenças do Google Workspace Plus (Docentes) 2048 R$395.673,60

Licenças IBM DB2 12 R$87.056,40

Licenças Microsoft Project 365 25 R$12.481,00

TOTAL R$3.920.226,12

Fonte: CPD.
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O ano de 2021 foi marcado pelo retorno das atividades presenciais e aprovação do 
Plano Diretor de TI da UFSM. No referido ano, ressalta-se que o CPD desenvolveu 
muitas iniciativas e projetos ligados à pandemia de Covid-19 e à necessidade 
emergencial de digitalização dos processos. Outras ações buscaram atender 
novos  processos da UFSM e o retorno das atividades presenciais. Essas iniciativas 
abrangeram todas as áreas do CPD e envolveram: 

• Desenvolvimento de novos sistemas de informação;
•  Manutenção e evolução de sistemas de informação já existentes;
• Mudanças de tecnologias;
• Ampliação da infraestrutura de TI;
• Contratação de serviços de telecomunicações;
• Aperfeiçoamento das práticas de segurança da informação;
• Ampliação de soluções de tecnologias educacionais para o ensino, pesquisa 
e extensão;
• Melhoria na transparência das informações;
• Modernização dos processos internos da UFSM e;
• Eventos.

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na 
área de TI
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Segurança da informação
Em 2021, as ações relacionadas à se–
gurança da informação foram focadas 
na proteção da rede da UFSM, bem 
como em aumentar a cultura de se–
gurança da informação dentro do 
ambiente da UFSM. No início de 2021 
ocorreu a instalação do novo NGFW, 
adquirido em ainda em 2020, e em 
seguida foi realizado um treinamento 
com 5 servidores da Divisão de Suporte.

Durante o ano a rede da universi-
dade foi evoluindo e sendo  adaptada 
para que possa ser utilizada com o 
máximo de proveito das funcionali-
dades disponibilizadas pelo Firewall. 
Ainda em relação à infraestrutura de 
segurança, sabendo da necessidade 
de aquisição de novas ferramentas, os 
membros da equipe realizaram o curso 
“Plano de Contratações Públicas de 
Bens e Serviços com base na IN 01/2019 
– SGD” da Escola Superior de Redes. O 
objetivo desta capacitação foi viabili-
zar a criação dos documentos neces-
sários durante um  processo licitatório, 
já que durante todo o ano foram rea-
lizadas análises sobre possíveis aqui-
sições que beneficiariam a segurança 
da informação na UFSM. Neste ano de 

2021 também foi elaborado o novo PDTI 
da UFSM e, devido a isso, também foi 
realizado um levantamento das metas 
e ações de  segurança até 2024.

No ano de 2021 o foco recaiu sobre 
as necessidades de governança da 
segurança de informação, principal-
mente na criação de um comitê que 
pudesse deliberar sobre políticas e 
normas de segurança. Neste contexto, 
em 2021 foi realizado o curso “Noções 
Básicas em Segurança da Informação 
e Comunicações” voltado para os ser-
vidores da UFSM. Este curso teve exce-
lente aceitação e permitiu fortalecer a 
cultura de segurança da informação 
dentro da UFSM.
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Principais desafios e metas não alcançadas
Considerando os desafios estratégicos e dificuldades para a evolução da 

governança e gestão de TIC na UFSM. Destaca-se:

• 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 UFSM, tanto do CPD, 
quanto das Unidades de Tecnologia da Informação existentes nas Unidades de 
Ensino;
• Promover a maior integração entre o Centro de Processamento de Dados e as 
Unidades de Tecnologia da Informação lotadas nas Unidades de Ensino;
• Possuir um balizamento de ações da alta administração para a TI com plane-
jamentodemédioprazoepreferencialmentecomorçamentodefinido;
• ContinuaraampliaçãoeorganizaçãodoespaçofísicodoCPD,afimdeaten-
der às demandas institucionais;
• Reestruturação do CPD para atender às crescentes demandas institucionais e 
exigências governamentais;
• Ampliação e adequação do datacenter institucional para atendimento das 
demandas da comunidade universitária;
• Desenvolver um Plano Estratégico de TI em 2022 e;
• Implantar uma metodologia de gestão de riscos para TI.

As principais dificuldades em relação à gestão de TI na UFSM estão rela-
cionadas às limitações orçamentárias. Tal situação coloca em risco a adequada 
 execução dos projetos de TIC que contribuem para o atingimento das metas esta-
belecidas no PDI 2016-2016, bem como para o déficit de pessoal em relação às 
demandas por soluções de TI da comunidade universitária. No ano de 2021, o CPD 
teve a posse de um Técnico de TI e a exoneração de um Técnico de TI e de um 
Analista de TI, totalizando a redução de um cargo NS no quadro de pessoal.
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Os métodos de apropriação 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 precificação 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 neste aspecto. Ademais, os 
métodos de custeio direcionam os esforços rumo à formulação das estratégias gerais, 
ao apreçamento de produtos e serviços, ao controle de custo e à disponibilidade das 
informações. Após a estruturação do modelo conceitual de identificação de custos 
nos exercícios anteriores, a Pró-Reitoria de Planejamento trabalha com os dados 
disponíveis nos sistemas de governo (Tesouro Gerencial, SIAFI, outros), de forma a 
estruturar relatórios de apoio à tomada de decisão e para accountability.
 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 a seguir.

Gestão de custos

Figura 4 - Sistema de Identificação de Custos (SIC-UFSM)

Fonte: elaborado por COPLEC/PROPLAN.
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A determinação dos custos no exercício de 2021 seguiu a metodologia 
 proposta no quadro a seguir.

Quadro 17 - Metodologia de determinação de custos do SIC-UFSM.

Categoria de despesas Despesas Correntes

Estágio de despesa Despesas liquidadas da LOA de 2021

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: Elaborado por COPLEC/PROPLAN.
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SIC-UFSM no exercício 2021 sob a perspectiva da Estratégia 
dos Custos
Sob a perspectiva da estratégia, o SIC-UFSM se encontra resumido no gráfico a 
seguir, contemplando os montantes apurados no estágio de despesa “Liquidado” 
e a sua classificação como projeto ou atividade. O maior montante de custo 
apropriado da LOA de 2021 referiu-se às atividades (98,95%), que são ações 
que asseguram a continuidade da atuação da instituição. Nesse tipo de ação, 
 apurou-se mais de R$ 1,19 bilhão. Por sua vez, os projetos, que são ações que 
impactam na melhoria da atuação da instituição, representaram 1,05%, totalizando 
R$ 12,73 milhões.

Gráfico 33 - Informações de custos sob a perspectiva estratégica

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

Os quadros a seguir sintetizam os principais custos apurados em Atividades e em Projetos, 

respectivamente. Na categoria Atividades, os maiores dispêndios ficaram por conta das despe-

sas obrigatórias classificadas como “Pessoal – Ativos, Aposentadorias e Pensões e Contribuições 



98CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO | 2021

– Regime de Previdência”, somando 93,51% do total das despesas liquidadas. Relevante ressal-

tar que, apesar de as despesas classificadas como Encargos Gerais representarem apenas 3% 

do montante total da categoria Atividades, o valor se aproxima muito do somatório de todas as 

demais despesas não elencadas acima – 3,49%.

Quadro 18 - Informações de custos sob a perspectiva estratégica (Atividades).

Plano Interno Despesas Liquidadas Percentual

1 - Pessoal - Ativos - Gestão Admin. 591.158.031,37 49,47%

2 - Aposentadorias e Pensões 396.712.008,29 33,20%

3 - Contribuições - Regime de Previdência - 
Gestão Admin. 129.474.347,67 10,84%

4 - Encargos Gerais - Gestão Admin. 35.877.412,76 3,00%

5 - Demais Planos Internos de Atividades 41.737.138,53 3,49%

TOTAL 1.194.958.938,62 100,00%

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

A categoria Projetos é composta principalmente pelas despesas de caráter 
discricionário, com grande relevância para os valores destinados à Assistência 
Estudantil, como evidencia o quadro a seguir.

Quadro 19 - Informações de custos sob a perspectiva estratégica (Projetos).

Plano Interno Despesas Liquidadas Percentual

1 - PNAES - Alimentação Estudantil - Bolsas 1.764.650,00 13,86%

2 - PNAES - Bolsa PAM - Bolsas 984.556,32 7,73%

3 - FIEX - Bolsas 744.539,37 5,85%

4 - PNAES - Alimentação Estudantil - Assis. Estud. 660.717,67 5,19%

5 - FIPE - Inclusão Digital - Bolsas 620.567,91 4,87%

6 - PNAES - Inclusão Digital - Bolsas 524.519,02 4,12%

7 - Demais Planos Internos de Projetos 7.434.176,33 58,38%

TOTAL 12.733.726,62 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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SIC-UFSM no exercício 2021 sob a perspectiva da Estratégia 
dos Custos
O SIC-UFSM, sob a perspectiva dos 
Centros de Responsabilidade, é de –
monstrado no quadro a seguir, onde 
são apresentadas resumidamente as 
despesas de maior representatividade. 
Com o SIC-UFSM implementado, sob a 
perspectiva matricial, 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 à gestão de pessoas, 
seguido dos Encargos Gerais e da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 

principal unidade responsável pelo 
gerenciamento da assistência estudan-
til. Importante destacar que, na ótica 
dos Centros de Responsabilidade, há 
aquele identificado como Encargos 
Gerais da UFSM, responsável pela 
gestão dos contratos de manuten-
ção e funcionamento da instituição, 
e que concentra as despesas ditas 
indivisíveis. Essa referência é impor-
tante para que não se confundam as 
nomenclaturas ao traçar paralelos 
entre o SIC-UFSM sob a perspectiva 
Estratégica e a Matricial.

Quadro 20 - SIC-UFSM sob a perspectiva Matricial.

Plano Interno Despesas Liquidadas Percentual

1 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 1.147.717.831,66 95,03%

2 - Ecargos Gerais da UFSM 34.839.463,02 2,88%

3 - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSM 4.582.905,30 0,38%

4 - Coord. Obras - PROINFRA 2.321.047,58 0,19%

5 - Cenro de Ciências da Saúde da UFSM 1.346.853,10 0,11%

6 - Colégio Politécnico da UFSM 1.329.061,69 0,11%

7 - Restaurante Universitário da UFSM 1.037.876,70 0,09%

8 - Demais Unidades Gestoras de Recursos 14.517.626,19 1,20%

TOTAL 12.733.726,62 100,00%

Fonte: COPLEC/PROPLAN. Dados extraídos do Tesouro Gerencial.
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O quadro a seguir apresenta o SIC-UFSM sob a perspectiva Orçamentária no 
menor nível de agregação da despesa, o subitem ou subelemento. Constata-se 
a distribuição de mais de 75% das despesas liquidadas em apenas cinco sube-
lementos, todos vinculados a pessoal e benefícios, em compatibilidade com as 
demais óticas de avaliação.

Quadro 21 - SIC-UFSM sob a perspectiva Orçamentária.

Plano Interno Despesas Liquidadas 
(R$) Percentual

1 - Vencimentos e Salários 255.041.059,81 21,12%

2 - Proventos - Pessoa Civil 241.118.842,54 19,97%

3 - Gratificação por Exercício de Cargo Efetivo 217.151.220,88 17,98%

4 - Contribuição Patronal para o RPPS 129.474.347,67 10,72%

5 - Pensões Civis 67.938.710,51 5,63%

6 - Demais dispêndios sob a ótica orçamentária do SIC-UFSM 296.968.483,83 24,59%

TOTAL 1.207.692.665,24 100,00%

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 possibilitar a adoção 
de medidas voltadas ao aumento da eficiência, eficácia, efetividade e economici-
dade, bem como a transparência no uso e aplicações dos recursos públicos sob 
a  responsabilidade da UFSM.
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Gestão de pessoas

Conformidade legal
Legislação, normas 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 e;

• Normas de Auditoria do TCU e da CGU.

Normativas internas:

• Resolução N. 031/2020-UFSM: Dispõe sobre o estabelecimento/aplica-
ção de critérios para avaliação de docentes da carreira do Magistério Superior 
com vistas à promoção para Classe E, Professor Titular, Nível Único, do Quadro 
Permanente da UFSM;
• Resolução N. 032/2020-UFSM: Dispõe sobre o estabelecimento/aplicação de 
critérios para a promoção à classe D, Professor Associado, e a progressão entre 
níveis na classe D, Professor Associado, de docentes da carreira do magistério 
superior do Quadro Permanente da UFSM;
• Resolução N. 005/2012-UFSM: Institui o Sistema Eletrônico de Controle da 
Jornada de Trabalho dos Servidores da UFSM;
• Resolução N. 008/2019-UFSM: Concede aos servidores técnico-administra-
tivos em educação da UFSM horário especial para frequentar curso de ensino 
básico, técnico, tecnológico, de graduação e de pós-graduação;
• Resolução N. 018/2019-UFSM: Dispõe sobre as atividades do Magistério 
Federal da UFSM;
• Resolução N. 030/2013-UFSM: Regulamenta o Concurso Público para ingresso 
no Quadro do Magistério Superior da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), de acordo com a legislação vigente e dá outras providências;
• Resolução N. 025/2016-UFSM: Regulamenta o Concurso Público para ingresso 
no Quadro do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da UFSM, de 
acordo com a legislação vigente e dá outras providências;
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• Resolução N. 016/2014-UFSM: Regulamenta no âmbito da UFSM o Processo 
SeletivoSimplificadoparacontrataçãodeProfessoresSubstitutos,deacordo
com a legislação vigente;
• Resolução N. 003/2020-UFSM: Regulamenta a concessão de afastamentos 
para participação em ações de desenvolvimento e afastamentos eventuais de 
servidores docentes e técnico-administrativos em educação da UFSM;
• Portaria N. 87.931-UFSM: Dispõe sobre a Remoção entre campi da UFSM e a 
Redistribuição de servidores docentes para a UFSM e;
• Portaria N. 87.932-UFSM: Regulamenta, no âmbito da UFSM, a Remoção entre 
campi da UFSM e a Redistribuição de Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação de outras Instituições Federais de Ensino para a UFSM.

Força de trabalho
O quadro de pessoal da UFSM conta diversos cargos de Técnico-Administrativos 
em Educação (TAEs) e Docentes, que totalizaram em 2021 4.642 servidores.

Figura 5 - Distribuição da força de trabalho na UFSM em 2021

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
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Quadro 22 – Distribuição da força de trabalho da UFSM de acordo com o nível de escolarida-
de em 2021.

Docentes TAEs TOTAL

Doutorado 1.788 223 2.011

Mestrado 204 683 887

Especialização 21 998 1.019

Superior 24 388 412

Superior incompleto - 15 15

2º Grau - 225 225

2º Grau incompleto - 13 13

1º Grau - 22 22

1º Grau incompleto - 38 38

TOTAL 2.037 2.605 4.642

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Quadro 23 - Distribuição relativa da força de trabalho da UFSM de acordo com o nível de e s-
colaridade em 2021.

Docentes TAEs

Doutorado 87,8% 8,6%

Mestrado 10,0% 26,2%

Especialização 1,0% 38,3%

Superior 1,2% 14,9%

Superior incompleto - 0,6%

2º Grau - 8,6%

2º Grau incompleto - 0,5%

1º Grau - 0,8%

1º Grau incompleto - 1,5%

TOTAL 100% 100%

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
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Quadro 24 - Distribuição dos cargos de chefia por gênero na UFSM em 2021.

Cargo/Função Masculino Feminino TOTAL

Cargo de direção 75 35 110

Função gratificada 390 348 738

TOTAL 465 383 848

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Gráfico 34 - Evolução do número de servidores da UFSM

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Estratégias de recrutamento e alocação de pessoal
Em 2021 o processo de ingresso de servidores e contratados temporários teve 
alterações em alguns aspectos em função da continuidade do cenário de pande-
mia e manutenção das atividades administrativas de forma remota em durante 
grande parte do ano. Desde a retomada das nomeações na instituição, a partir de 
09/09/2020, foram necessárias adequações no processo de ingresso para evitar 
aglomerações, como: solicitar que os ingressantes não trouxessem acompanhan-
tes, realizar todos os atendimentos presenciais mediante agendamento, repasse 
das informações gerais sobre a vida funcional permaneceram via e-mail, reuniões 
virtuais semanais (nesse último caso, somente para empossados e redistribuídos), 
entrevistas de perfil antes da posse de TAEs realizadas por videoconferência.



105CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO | 2021

Em 2021, houve o ingresso de novos servidores e contratados, conforme 
 distribuição a seguir:

Quadro 25 - Ingresso de novos servidores e profissionais contratados na UFSM em 2021.

Ingresso Quantidade

Servidor Docente 36

Servidor Técnico-Administrativo em Educação 68

Professores Substitutos e Visitantes 94

TOTAL 198

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Em relação ao número de novos servidores e contratados de 2020, houve um 
incremento de 92%. Tal elevação, em comparação ao ano anterior, se deu em fun-
ção da retomada gradual das atividades, tanto administrativas como acadêmicas, 
seja de maneira presencial ou remota.

Visando oferecer transparência à comunidade, a UFSM publica relatórios regu-
lares com a situação do preenchimento das vagas utilizadas para nomeações dos 
candidatos aprovados em seus concursos públicos, tanto Docentes como TAEs.

Site: https://www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/

https://www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/
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Estratégias para alavancar o desempenho e a eficiência
Com a pandemia de COVID-19, a UFSM precisou adequar e modernizar inúme-
ros processos visando ao andamento das atividades, sendo a maioria demandas 
institucionais. Para tanto, considerando a data limite de 31/12/2021, todos os 
processos de trabalho passaram a ser de tramitação eletrônica, nenhum mais 
sendo aberto de maneira física, atendendo, também, o desafio da Modernização 
e Desenvolvimento Organizacional previsto no PDI. Além disso, sistematicamente, 
os fluxos dos processos de trabalho são revisados e adequados, buscando elimi-
nar etapas, desburocratizar e facilitar os encaminhamentos para os usuários dos 
serviços e para os servidores envolvidos.

Detalhamento das despesas de pessoal
As despesas de pessoal levam em consideração as rubricas incidentes no contra-
cheque de servidores (Ativos, Aposentados e Pensionistas) relativas a rendimentos 
recebidos. A apuração e a análise dos dados contemplam um lapso temporal de 
5 anos, especificamente 2017 a 2021.

Quadro 26 - Gastos com folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e pensionis-
tas da UFSM nos anos selecionados.

Situação 
Funcional 2017 2018 2019 2020 2021

Ativos 700.895.481,14 715.202.168,02 731.105.809,12 728.277.552,96 752.080.331,22

Aposentados 328.863.329,19 350.199.471,10 372.827.043,60 383.879.934,52 384.993.300,61

Pensionistas 57.237.440,06 61.122.517,57 67.527.710,78 70.683.865,50 74.343.551,37

TOTAL 1.086.996.250,39 1.126.524.156,69 1.171.460.563,50 1.182.841.352,98 1.211.417.183,20

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Conforme dados apresentados no quadro anterior, o total gasto com a folha 
de pagamento no exercício 2021 totalizou R$ 1.211.417.183,20. Na comparação com 
o ano de 2020, houve um acréscimo nos gastos com pessoal na ordem de 2,42%. 
Se comparado com os gastos de 2017 (cinco anos atrás), o aumento foi de 11,45%.
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Em 2021, o aumento de 2,42% pode ser justificado pelo retorno gradual dos 
servidores às atividades presenciais, repercutindo no recebimento dos adicionais 
ocupacionais suprimidos em decorrência da pandemia de COVID-19, visto que os 
servidores em atividade remota ou impedidos de trabalhar perderam o direito à 
percepção dos referidos adicionais. Em relação a 2020, observa-se um leve incre-
mento nas contratações após a reativação da vigência dos concursos públicos 
que estavam suspensos em razão da pandemia. De todo modo, o acréscimo de 
2,42% no ano de 2021 está abaixo da média aritmética anual do crescimento da 
folha de pagamento dos últimos 5 anos, calculada em 2,75%.

Concentrando a análise por unidade de exercício, o maior valor da despesa 
de pessoal dos servidores ativos concentrou-se no Campus Sede (73,49%). Já os 
servidores que trabalham no HUSM responderam por 18,29% destas despesas no 
ano de 2021, conforme demonstra o quadro a seguir.

Quadro 27 - Gastos com folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e pensionis-
tas da UFSM nos anos selecionados.

Unidade de exercício Despesas 
Liquidadas (R$) Percentual

Campus Sede 552.737.131,49 73,49%

HUSM 137.540.919,34 18,29%

Campus da UFSM em Frederico Westphalen 23.845.168,52 3,17%

Campus da UFSM em Palmeira das Missões 21.657.626,90 2,88%

Campus da UFSM em Cachoeira do Sul 16.299.484,97 2,17%

TOTAL 752.080.331,22 100,00%

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Seguindo a Orientação Normativa n. 5, de 21 de fevereiro de 2013, em 2021 
foram devolvidos ao erário mais de R$ 863 mil referentes a processos admi-
nistrativos instaurados para reposição de valores recebidos indevidamente por 
 servidores ativos, aposentados e pensionistas. Foram 68 servidores com devolu-
ção parcelada em folha de pagamento e 10 que optaram pela restituição via Guia 
de Recolhimento da União (GRU).
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Limites e gerenciamento de vagas
O gerenciamento das vagas disponíveis na UFSM segue as seguintes 
regulamentações:

• Decreto Presidencial  nº 7.485, de 18 de maio de 2011: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7485.htm
• Decreto Presidencial  nº 7.232, de 19 de julho de 2010: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7232.htm
• Banco de Professor Equivalente (BPEq): https://www.ufsm.br/pro-reitorias/
progep/banco-de-professor-equivalente-magisterio-superior-e-ebtt/
• Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA): https://
www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/quadro-de-referencia-de-servidores-tecni-
co-administrativos-em-educacao/

Em relação aos TAEs, a média anual de ingressos no órgão durante o período 
considerado é de 132 servidores. Tal quantitativo vem sendo reduzido, ficando 
abaixo da média do período, em especial a partir do ano de 2018. Os procedi-
mentos operacionalmente adotados envolvem o conhecimento das atribuições 
do cargo em questão, visando à adequação das atividades desenvolvidas con-
forme estabelece o plano de carreira dos servidores das IFES. Desta forma, são 
minimizados os possíveis desvios de função, adequando a alocação do servidor 
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. 

 Quando necessário, são realizadas trocas de cargos do QRSTA junto ao MEC 
para adequação e atendimento de demandas institucionais. Além disso, é reali-
zada entrevista quando do ingresso do servidor, visando identificar o perfil do novo 
servidor e a correta alocação do mesmo a partir de suas competências. 

No que tange ao histórico do provimento de pessoal na UFSM, o gráfico a seguir 
demonstra a evolução do quantitativo de provimentos relativos aos cargos de 
docente da carreira de magistério superior e da carreira de ensino básico, técnico 
e tecnológico, bem como o quantitativo de ingressos de  técnico-administrativos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7232.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7232.htm
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/banco-de-professor-equivalente-magisterio-superior-e-ebtt/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/banco-de-professor-equivalente-magisterio-superior-e-ebtt/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/quadro-de-referencia-de-servidores-tecnico-administrativos-em-educacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/quadro-de-referencia-de-servidores-tecnico-administrativos-em-educacao/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/progep/quadro-de-referencia-de-servidores-tecnico-administrativos-em-educacao/
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em educação das classes C, D e E durante o período compreendido entre os anos 
2010 e 2021.

Gráfico 35 - Evolução do ingresso de servidores na UFSM

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Em relação à redução no ingresso de servidores observada no quadro  anterior, 
ressalta-se o efeito das legislações restritivas referentes à extinção e vedação 
de reposição de cargos dos quadros de pessoal da administração pública fede-
ral como possíveis causas. Embora outras legislações anteriormente publica-
das já tivessem imposto restrições ao quadro de pessoal, destacam-se mais 
recentemente os Decretos Presidenciais nº 9.262, de 09/01/2018 e nº 10.185, de 
20/12/2019, os quais extinguiram cargos efetivos vagos e que viessem a vagar 
dos quadros de pessoal da administração pública federal e vedaram a abertura de 
concurso público e provimento de vagas adicionais para os cargos especificados 
em anexos dos referidos decretos. 

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 supramencionados  impactaram 
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em um total de 50 cargos vedados e 16 cargos extintos, conforme demonstrado 
no quadro a seguir:
Quadro 28 - Cargos vedados e extintos na UFSM em 2021.

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 -

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

No quadro a seguir está demonstrado o impacto das legislações supracitadas 
na capacidade de reposição de cargos da carreira TAE na UFSM nos últimos 5 anos, 
permitindo comparar as saídas de servidores do quadro efetivo por meio das vacân-
cias previstas pela Lei nº. 8.112/1190 e o ingresso de novos servidores na instituição.
Quadro 29 - Vacâncias e ingressos de TAEs na UFSM.

Vacâncias Ingressos

ANO
Classe

TOTAL
Classe

TOTAL
C D E C D E

2017 61 63 34 158 30 81 54 165

2018 26 53 30 109 9 56 43 108

2019 36 65 39 140 1 67 23 91

2020 13 29 17 59 1 22 21 44

2021 14 42 27 83 1 47 22 70

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
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Importante ressaltar que desde agosto/2016, mês de publicação da Portaria 
do Ministério da Educação nº 934 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 aumentos em seus quantitativos (limites) pre-
vistos no QRSTA. Assim, desde o período mencionado, os provimentos ocorridos 
na UFSM foram decorrentes de reposições de vacâncias, 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 os anos de 2010 e 2021 foi de 100 servidores. Assim, resta que 
a variabilidade dos provimentos no período considerado não é tão expressiva 
quando comparada aos cargos de TAEs. Um dos fatores a ser considerado é que 
no período em questão não foi publicada nenhuma legislação restritiva em rela-
ção à vedação ou extinção dos cargos docentes. No entanto, é imperioso desta-
car que desde 2018 os provimentos de docentes na UFSM são decorrentes, ape-
nas, 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. 
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No ano de 2021, o limite previsto no BPEq sofreu alteração por meio da Portaria 
Interministerial ME/MEC N. 9359, de 10/08/2021, quando houve o remanejo de 
vagas docentes entre as Instituições Federais de Ensino. Nesta circunstância, a 
UFSM foi contemplada com 39 códigos de vagas docentes, os quais poderão ser 
providos a partir de 2022, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 173, 
de 27/05/2020.

Desde 2020, os quantitativos de provimentos de servidores docentes e TAEs 
na UFSM foram bastante reduzidos devido, em especial, à Lei Complementar 
nº 173/2020, a qual estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e alterou a Lei Complementar nº 101/2000. 
Neste contexto, houve uma redução geral no ingresso de servidores docentes e 
TAES durante o ano de 2020 que se refletiu ainda em 2021.

Política de capacitação e treinamento de pessoal
A política de capacitação de servidores da UFSM contempla ações internas, 
quando são promovidas pela própria instituição, no âmbito da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (PROGEP), e instruções externas. Em 2021, a UFSM destinou 
R$ 51.808,06 para capacitações internas e R$ 173.556,95 para externas. Houve 57 
ações de capacitação interna e 163 ações de capacitação externa. Tais ações têm 
o objetivo de cumprir o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM e seguir 
as competências dos servidores mapeadas, visando maior qualificação do quadro 
de pessoal da UFSM e melhores serviços prestados à sociedade.  

Neste contexto, e considerando que os servidores mentalmente saudáveis 
estarão aptos a atender as demandas de trabalho, foram promovidas Rodas de 
Conversa sobre Saúde Mental com o objetivo de oferecer aos servidores o apro-
fundamento do conhecimento sobre a promoção da saúde mental e emocional 
em tempos de pandemia. Ao longo de 2021 foram ofertadas 9 ações que tiveram 
a participação de 438 servidores. 

Também, com o objetivo de prestigiar os servidores pelos anos de trabalho na 
UFSM, como forma de reconhecimento e de valorização do ambiente de  trabalho, 
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foram promovidos 2 eventos virtuais de Homenagem de Reconhecimento por 
Tempo de Serviço, tendo sido homenageados nestes espaços 470 servidores.

Trilhas de Aprendizagem
Ainda no ano de 2021, visando alavancar o desempenho dos servidores, foram 
instituídas as Trilhas de Aprendizagem, que compreendem um conjunto integrado 
e contínuo de ações destinadas ao desenvolvimento de competências. Estas 
ações buscam preencher uma lacuna apresentada por servidores ingressantes, 
bem como por servidores que passam a ocupar as principais funções de chefia 
na UFSM. As demandas foram identificadas a partir da realização de reuniões com 
representantes das unidades e aplicação de questionários junto aos servidores 
e encontram-se alinhadas às competências mapeadas na UFSM. Neste sentido, 
foram criadas as seguintes Trilhas de Aprendizagem, conforme informações 
disponíveis no quadro a seguir.

Quadro 30 - Ações de Trilhas de Aprendizagem desenvolvidas na UFSM em 2021.

Trilha de Aprendizagem Ação de capacitação Total de 
concluintes

Trilha de Iniciação ao 
Serviço Público

Curso de Recepção Institucional 122

Curso sobre a Carreira dos Docentes do Magistério Federal 114

Curso sobre a Carreira dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação 129

Encontro de Integração dos Novos Servidores 116

Trilha de Desenvolvimento 
de Gestores

Curso de Gestão de Processos de Negócio 19

Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos 23

Curso de Gestão Estratégica para a Administração Pública 40

Curso de Gestão Universitária e Liderança 78

Gestão de Cursos de Pós-
Graduação

Curso de Procedimentos e Rotinas Administrativas 73

Curso sobre a Plataforma Sucupira: Coleta CAPES e 
Avaliação Quadrienal 58

Gestão de Departamentos 
Acadêmicos Curso sobre Normativas e Rotinas Departamentais 64

TOTAL 836

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.
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Qualificação do quadro de pessoal
Em 2021, 229 servidores concluíram cursos de educação formal. Essa qualificação 
da força de trabalho tem efeitos positivos sobre os serviços prestados pela UFSM 
à comunidade e contribui para a multiplicação de conhecimentos. O quadro a 
seguir demonstra o quantitativo de servidores qualificados no exercício.

Quadro 31 - Qualificação de servidores na UFSM em 2021.

Unidade de exercício TAEs Docentes TOTAL

Ensino Médio 2 - 2

Técnico 2 - 2

Graduação 42 - 42

Especialização 74 2 76

Mestrado 51 3 54

Doutorado 33 15 48

Pós-Doutorado - 5 5

TOTAL 204 25 229

Fonte: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.



115CONFORMIDADE E EFICIÊNCIA DA GESTÃO | 2021

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 fun-
damentais para o desenvolvimento de suas funções.
• Avaliação pela chefia imediata:oservidorseráavaliadoporsuachefiaime-
diata, que utilizará os mesmos fatores da autoavaliação, considerando as suas 
funções.
• Avaliação da chefia imediata:oservidorrealizaráaavaliaçãodachefiaime-
diata, 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):oservidoreachefiarealizam
emconjunto,pressupondoobjetividade,confiança,autocrítica,sensodejustiça
e ética por parte de ambos. 
• Avaliação pelo usuário: é uma avaliação eletiva. O servidor, como usuá-
rio, avalia os serviços prestados pelas unidades da UFSM nas quais buscou 
atendimento.

Na UFSM, as avaliações de desempenho têm previsão de realização anual, por 
meio de ferramenta online disponível no Portal do RH. Em 2020, dada a suspen-
são das atividades presenciais na UFSM por conta da Pandemia de Coronavírus, as 
avaliações de desempenho foram suspensas. Já em 2021, este processo ocorreu 
de modo cumulativo, contemplando os exercícios de 2019 e 2020. Em 2021, a ava-
liação de desempenho passou a utilizar as competências definidas pelo Projeto de 
Gestão por Competências que foram validadas pelos servidores da UFSM. 

O relatório completo com os quantitativos referentes à avaliação de desem-
penho estão disponibilizados na página da Progep e podem ser acessados aqui.

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/341/2022/01/Relatorio-AD-2021-NUMOV.pdf
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Estágio Probatório
O Estágio Probatório compreende o período de 36 meses contados a partir da 
entrada em exercício do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo. O 
servidor é acompanhado e avaliado quanto ao seu desempenho no cargo, obser-
vados os fatores de desempenho profissional estabelecidos no Art. 20 do Regime 
Jurídico Único (Lei 8.112/90). Os servidores docentes, além destes critérios, são 
avaliados conforme os fatores estabelecidos no Art. 24 da Lei 12.772/2012. 

Neste sentido, são realizadas reuniões de acompanhamento dos servidores 
em estágio probatório com as chefias/comissões ou mesmo com o próprio servi-
dor, seja por demanda espontânea, seja por análise das fichas de avaliação. O total 
de servidores em estágio probatório na UFSM em 2021 foi de 321 (trezentos e vinte 
e um), sendo que destes, 156 (cento e cinquenta e seis) são técnico-administrati-
vos em educação e 165 (cento e sessenta e cinco) são docentes, tanto da carreira 
do magistério superior quanto do ensino básico, técnico e tecnológico. Em 2021, 
157 (cento e cinquenta e sete) servidores tiveram suas avaliações homologadas, 
conforme previsto pela Lei 8.112/90, sendo destes 81 (oitenta e um) docentes e 
76 (setenta e seis) técnico administrativos em educação.

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

• Portaria 87.932/2018: dispõe sobre a remoção entre campi da UFSM e a redis-
tribuição de Servidores Técnico-Administrativos em Educação para a UFSM e;
• Portaria nº 87.931/2018: dispõe sobre a remoção entre campi da UFSM e a 
redistribuição de Servidores Docentes para a UFSM.

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

• Decretos que extinguem cargos, impossibilitando novos preenchimentos para 
vagas que venham a desocupar;
• 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 
MinistériodaEconomia,dificultandoouimpedindoagestãoereposiçãoauto-
mática de vagas, já prevista em Decretos anteriores;
• Limitação, pelo MEC, do provimento de cargos anuais, restringindo ainda mais 
o quantitativo de cargos que podem ser preenchidos;
• Falta de códigos de vaga em diversos cargos, no MEC, inviabilizando a troca 
decargos,oquedificultaagestãoepreenchimentodasvagasdeTAEsque
compõem o QRSTA; 
• AlocaçãoadequadadoperfildoservidorTAEcomaslotaçõesdisponíveis,
viabilizando que seja explorado o melhor potencial do servidor, pensando no 
desenvolvimento institucional.
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Gestão de licitações e contratos

Conformidade legal
As normas internas e mecanismos de controle e prevenção de irregularidades 
ou falhas utilizadas têm o objetivo de orientar os usuários quanto aos preceitos 
legais, buscando garantir que as contratações estejam relacionadas à realização 
dos objetivos estratégicos definidos no PDI 2016-2026 da UFSM. Tais orientações 
estão disponíveis no site institucional do Departamento de Material e Patrimônio 
(DEMAPA), que pode ser acessado aqui.

Dentre as contratações efetuadas, os principais enquadramentos são:

• Dispensa de licitação – Lei 8.666/93, artigo 24, Incisos II e XXI, artigo 25, Inciso I. 
• Pregão Eletrônico – Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/2019 e normas 
específicas.

Processos de contratações UFSM 2021

• Processos de contratações diretas: 389
• Pregões: 189
• Contratos: 172
• Outras modalidades: 62

http://www.ufsm.br/demapa
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Resumo dos valores das contratações
A seguir é apresentado um quadro-resumo das contratações classificadas pelos 
principais tipos de serviços ou bens e seus respectivos valores.

Quadro 32 – Resumo dos valores das contratações.

Objeto Valor

Equipamentos R$ 17.066.113,63

Locação de mão de obra R$ 30.779.904,33

Material de Consumo R$ 9.797.615,12

Obras e instalações R$ 10.457.341,66

Materiais de distribuição gratuita R$ 12.480,00

Serviços – Pessoa Física R$ 1.052.467,34

TOTAL R$69.165.922,08
Fonte: DEMAPA.

Contratações relevantes
No âmbito das contratações mais relevantes da UFSM em 2021, destacam-se:  

• Os mobiliários destinados à nova central de UTI’s e central de laboratórios do 
HUSM/EBSERH;
• A aquisição de Biomódulos (Laboratório NB2) - unidade modular para criação 
de roedores destinado ao Biotério da UFSM;
• A aquisição de equipamentos para estruturação do laboratório de biossegu-
rança NB3;
• Ascontrataçõesdeprofissionaisterceirizadosparaatendimentoàsaulasadis-
tância (Sistema REDE) e;
• A importação de sistemas de testes para carregadores de veículos elétricos.
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Contratações diretas

Quadro 33 - Principais tipos de contratações diretas na UFSM em 2021.

Finalidade Objeto Contratada Valor

Atender a pesquisa do laboratório de 
virologia para realização de exames 
para enfrentamento à COVID-19

Aquisição de 
ultrafreezer Datamed Ltda R$ 107.000,00

Manutenção de equipamentos de 
laboratórios para atender ao ensino 
e pesquisa

Conserto do 
Cromatógrafo Shimadzu do Brasil Lltda R$ 11.419,95

Materiais e equipamentos para 
os laboratórios do programa 
de pós-graduação em ciências 
odontológicas

Aquisição de 
materiais de consumo 

odontológicos
Ivoclar Vivadent Ltda R$ 79.485,91

Importação de “Sistemas de Testes 
para Carregadores de Veículos 
Elétricos”, para atender a execução 
do projeto de pesquisa “Instituto 
nacional de ciência e tecnologia 
em geração distribuída de energia 
elétrica”.

Aquisição de sistemas 
de testes para 

carregadores de 
veículos elétricos

Exportador: KEYSIGHT 
TECHNOLOGIES R$ 571.506,00

Importação de “Reagentes”, para a 
execução dos projetos de pesquisa 
“Desenvolvimento de Métodos 
Portáteis para o Diagnóstico de 
covid-19” e "Teste rápido molecular 
e nanosequenciamento para 
identificação e detecção de 
resistência a antimicrobianos em M. 
Tuberculosis: uma alternativa viável 
para o SUS”.

Aquisição de reagentes Interprise USA 
Corporation R$ 76.250,50

TOTAL R$ 845.662,36

Fonte: DEMAPA.

Tais contratações diretas se justificam pela necessidade urgente de disponibi-
lizar os bens para a nova central de UTI’s do HUSM, a fim de atender os  pacientes 
da cidade e região, oferecer a infraestrutura adequada ao funcionamento das ati-
vidades acadêmicas e funcionais e às pesquisas científicas da UFSM, bem como 
disponibilizar profissionais terceirizados capacitados para auxiliar no sistema 
REDE da UFSM.
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Compras e contratações sustentáveis
Nas Licitações ocorridas na UFSM em 2021 foram previstos critérios sustentáveis 
de acordo com as particularidades de cada objeto, como por exemplo: logística 
reversa de embalagens de agrotóxicos, pilhas e cartuchos de impressoras; exigên-
cias 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 reutilizáveis e recicláveis; 
equipamentos com maior eficiência energética, lâmpadas Led, ecobags. Além 
disso, há previsão nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia a 
respeito do atendimento às normas de gestão de saúde e segurança do trabalho 
e a definição do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Desafios, perspectivas e metas não alcançadas
Diante da realidade orçamentária que desafia todas as universidades públicas do 
Brasil, a UFSM vem buscando acurar o planejamento e implementar boas práticas 
e pró-atividade na gestão das licitações e contratos. Desta forma, busca-se criar 
condições para que os objetivos estratégicos finalísticos e as metas previstas no 
PDI 2016-2026 da UFSM possam ser plenamente realizados. 

O planejamento das contratações públicas é essencial para a otimização dos 
recursos orçamentários, sendo considerado um dos principais desafios no âmbito 
institucional. Tal planejamento segue atento aos riscos que envolvem a gestão 
das contratações, especialmente quanto à pandemia de COVID-19, bem como a 
 instabilidade econômica, que impacta diretamente nas contratações da UFSM.

Neste sentido, o DEMAPA tem realizado reuniões sobre o planejamento das 
licitações e orientações constantes e permanentes sobre a execução orçamentá-
ria atinentes às licitações e contratações. No ano de 2021 houve a preparação do 
mapeamento e fluxo dos processos de contratações para a implantação do pro-
cesso eletrônico (PEN) das contratações, o qual tornará os processos mais céleres 
e dará maior transparência para comunidade interna e sociedade em geral.
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Gestão patrimonial

Conformidade legal
Principais normas internas e mecanismos de controle e prevenção de falhas e 
irregularidades:

• Memorando Circular 001/2021/DIPAT: Traz orientaçõessobreprazodefina-
lização do inventário patrimonial da instituição; 
• Memorandos Circulares Conjunto 002/2021/DIPAT/PROPLAN: Contém 
orientaçõesquantoasCargasPatrimoniaiscomchefiadeFunçãodeCoordenador
deCursoeCargaspatrimoniaissemchefia;
• 003/2021/DIPAT/DEMAPA: Contém orientações patrimoniais sobre emissão 
denotasfiscais,guarda,usoecontroledosbenspatrimoniaisdaUFSM;
• Resolução16/1996 UFSM: Dispõe sobre normas e procedimentos administra-
tivos relativos ao controle patrimonial dos bens móveis, imóveis e semoventes 
da Universidade Federal de Santa Maria e dá outras providências;
• Lei 4.320/1964:Determinanormasgeraisdedireitofinanceiroparaelaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal;
• Lei º 12.677/2012: Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de dire-
çãoefunçõesgratificadasnoâmbitodoMinistériodaEducação,destinadosàs
instituições federais de ensino;
• IN 205/1988 SEDAP: Objetiva racionalizar com minimização de custos o uso 
de material no âmbito do SISG;
• Decreto 9.373/2018: Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a 
destinaçãoeadisposiçãofinalambientalmenteadequadasdebensmóveisno
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
• Decreto 9.764/2019: Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis 
e de serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.
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Principais investimentos de capital

Quadro 34 - Principais investimentos em infraestrutura e equipamentos na UFSM em 2021.

Equipamento Valor

Sistema de Testes para carregadores de veículos elétricos. R$ 571.506,00 

Bod POD Pletismógrafo para análise de composição corporal. R$ 285.154,83

Sistema Portátil K5 de Análise Metabólica. R$ 262.648,33

TOTAL R$ 1.119.309,16

Fonte: DEMAPA.

Desfazimento de ativos
Em atendimento ao Decreto nº 9.373/2018, a UFSM realiza licitações para aliena-
ção mediante venda de sucatas, bem como leilões e a adesão ao Programa 
SUSTENTARE do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2021 foram vendidos 36.870 kg 
de sucata, o que resultou em R$ 5.072,60 para a instituição.

Também foram efetivadas doações para instituições públicas que solicitaram 
bens antieconômicos para realizar suas atividades. A UFSM tem como política o 
reaproveitamento de bens ociosos em determinados setores. Ao final de 2021 havia 
130 bens disponíveis para reaproveitamento por outros setores internos da UFSM.

Principais desafios e ações futuras

Principais desafios

• Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância da correta gestão 
patrimonial, da preservação e melhor aproveitamento dos bens, otimizando os 
recursos públicos;
• Migração dos bens da UFSM para o Sistema SIADS do governo federal e;
• Modernização e aperfeiçoamento dos procedimentos de gestão patrimonial 
da UFSM.
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Ações futuras 

• Disponibilizar informação em tempo real aos usuários dos serviços da Divisão 
de Patrimônio;
• Habilitar o corresponsável pelo equipamento/usuário no Portal Patrimônio, 
com o propósito de aprimorar o controle patrimonial;
• Efetivar o Módulo de Envio de Empenho prezando pela transparência, celeri-
dade e prestação de contas à sociedade e;
• Evidenciação e consolidação do processo de inventário da UFSM aos órgãos 
de controle interno e externos, bem como à sociedade.
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Gestão de infraestrutura

Conformidade legal

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 nº 16/1996 UFSM
• Resolução nº 001/2009 UFSM

Mecanismos de controle

• Inventário patrimonial 
• Auditoria patrimonial realizada pela AUDIN 
• Portal Patrimônio 
• Pagamento de notas mediante cadastro e assinatura do responsável
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Principais investimentos em obras, reformas e 
adequações de infraestrutura

Quadro 35 - Valores licitados em infraestrutura na UFSM em 2021.

Equipamento Quantidade Valor

Investimento: obras, ampliações, instalação de equipamentos, redes 
de gás, calçadas e pavimentações. 47 R$ 9.551.182,61

Custeio: reformas, adequações e regularização de poços. 27 R$ 14.082.454,70

Licitações desertas: obras, reformas e instalação de 
equipamentos. 5 R$ 914.089,46

Obras em andamento: investimento e custeio. 18 R$ 1.386.065,24

TOTAL 97 R$ 25.933.792,01

Fonte: PROINFRA.

Principais desafios
A PROINFRA tem trabalhado para diminuir custos através de medidas que promo-
vam maior eficiência de suas ações. Neste sentido, a Coordenadoria de Serviços 
Gerais está focada na diminuição dos valores dos contratos de limpeza, vigilância 
e postos de trabalho, de modo a preservar a qualidade dos serviços prestados à 
comunidade acadêmica. 

A Coordenadoria de Manutenção tem trabalhado na evolução dos contratos de 
manutenção predial, dado que o grande número de imóveis tem gerado dificuldade 
para as empresas contratadas atender aos empenhos com prazos curtos. O sistema 
de telefonia fixa e móvel da UFSM também passa por avaliação para migração para 
um novo sistema, a fim de possibilitar a inclusão de mais ramais e menor custo.

A Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental tem trabalhado na dis-
cussão mais detalhada de novos projetos e obras, visando reduzir ou eliminar 
o retrabalho através da formação de equipes multidisciplinares compostas por 
arquitetos, engenheiros civis, eletricistas e mecânicos. Soma-se a isto a maior atu-
ação da fiscalização, dos profissionais dos setores ambiental e de prevenção de 
incêndio. Salienta-se que as ações de adequação das edificações à prevenção de 
incêndio são prioridade, bem como o atendimento à legislação ambiental.
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Sustentabilidade ambiental

Critérios de sustentabilidade nas contratações e 
aquisições
Para viabilizar o cumprimento das políticas voltadas à educação ambiental no 
âmbito da UFSM, no tocante à preservação, conservação e ao uso racional dos 
recursos naturais, o Setor de Planejamento Ambiental disponibiliza as seguintes 
normativas (disponíveis no site):

• Boas práticas ambientais para adoção em editais e termos de referência de 
serviços de cozinha, alimentação e lancherias;
• Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e;
• Memorando Nº. 01/2021 – SPA, que trata dos impactos ambientais e medidas 
mitigatórias e checklist para licenciamento em editais da UFSM.

Ações para redução do consumo de recursos naturais

• Proteção e reposição das áreas de preservação permanente da UFSM; 
• Sistema de Gestão de Energia (SGE) da UFSM;
• Troca de lâmpadas tradicionais por LED;
• Implementação de Usinas fotovoltaicas;
• Usinas fotovoltaicas e;
• Ações de ensino, pesquisa e extensão relacionados ao tema.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/uma/
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Redução de resíduos poluentes
No ano de 2021 cinco associações ou cooperativas firmaram Termo de Com  -
promisso com a UFSM para receberem os resíduos recicláveis gerados na 
Instituição: três no campus de Santa Maria, uma no Campus de Cachoeira do Sul 
e uma no campus de Palmeira das Missões. Além disso, a UFSM possui atualizado 
o Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras 
(CTF/APP) e o CTF de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF-AIDA), 
que são instrumentos do IBAMA que visam à diminuição da geração de resíduos no 
Brasil através da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 agosto de 
1981) e suas regulamentações posteriores. Neste sentido, a UFSM possui manuais, 
portarias e resoluções que tratam do armazenamento e utilização de produtos 
controlados nas suas dependências, descritos aqui.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/uma/
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Considerando as despesas consignadas na Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 - 
LOA de 2021, a despesa total empenhada (sem discriminar a grupo da despesa) na 
Unidade Jurisdicionada da UFSM, que leva em conta o Hospital Universitário de 
Santa Maria - HUSM, foi de aproximadamente R$ 1,46 Bilhão, destes cerca de R$ 1,26 
Bilhão na Unidade Orçamentária da UFSM (26.247) e R$ 204,20 milhões na Unidade 
Orçamentária pertence ao HUSM (26.387), conforme demonstra o gráfico a seguir.

Gráfico 36 - Despesa total empenhada nas Unidades Orçamentárias da UFSM e HUSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

Gestão orçamentária e financeira
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A despesa, consignada na LOA de 2021, que foi empenhada na Unidade 
Orçamentária da UFSM (26.247), pode ser desdobrada em dois tipos de acordo 
com o Resultado Primário (classificação dada pela LDO 2021):
 

• Despesas Obrigatórias e as Financeiras (RP 0 e 1) que se referem a pagamen-
tos de pessoal ativo, inativo e pensões, que representou 91,4% ou R$ 1,15 Bilhão; 
• Despesas Discricionárias e Emendas (RP 2 e 6) que são os investimentos e 
despesas com a manutenção, que representou 8,6% ou R$ 107,53 milhões.

Com relação à despesa classificada com o RP 1 ou obrigatória, nos termos 
da LDO, não é passível de contingenciamento e não se reserva à discricionarie-
dade (gerenciamento de acordo com a conveniência e oportunidade) da gestão 
da UFSM. Nesse sentido, a execução dividiu-se entre os pagamentos (salários e 
benefícios) a servidores ativos (R$ 751,60 Milhões) e para aposentadorias e pen-
sões (R$ 396,75 Milhões).

Por sua vez, a despesa classificada com os demais RP (2 e 6), que será deno-
minada de ora em diante, para fins práticos, como “despesa gerenciável”, dividiu-
-se em Investimentos (R$ 27,30 milhões) e Manutenção (R$ 80,23 milhões). Sobre 
o montante de “despesa gerenciável”, reserva-se à gestão a discricionariedade 
(maior capacidade de gerenciamento) para a tomada de decisão, de forma que a 
conveniência e a oportunidade são os atributos essenciais para esse processo. A 
avaliação e o acompanhamento da execução, bem como dos resultados obtidos 
por essas escolhas, podem ser realizados sob a égide dos princípios da adminis-
tração pública, quais sejam o da economicidade, o da eficiência, o da eficácia e o 
da efetividade.
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Gráfico 37 - Despesas empenhadas na Unidade Orçamentária da UFSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

A despesa gerenciável de 2021, de acordo com as subclassificações dos pla-
nos internos da UFSM, dividiu-se conforme indicado no gráfico seguinte. As princi-
pais subclassificações de planos internos que compuseram a despesa gerenciável 
que foi empenhada em 2021 foram: 

• As despesas com manutenção (geral) das atividades institucionais (R$ 44,48 
Milhões); 
• Obras e reformas (R$ 21,60 milhões); 
• As despesas diretas realizadas na Subação de Assistência Estudantil (R$ 9,89 
Milhões);
• DespesascomamanutençãofinalísticadasUnidadesdeEnsino (R$8,12
Milhões); 
• Atualização/Aquisições de equipamentos (R$ 7,56 Milhões).

Isso demonstra que em 2021 houve uma priorização para a realização de 
melhorias e benfeitorias infraestruturais e no parque de equipamentos da UFSM, 
considerando a necessidade imposta pelo momento conjuntural e pandêmico, 
que trouxe à tona novas demandas para o funcionamento da instituição.
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Gráfico 38 - Despesa gerenciável empenhada pela UFSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

A seguir, apresenta-se a execução das despesas gerenciáveis sob a ótica 
da contabilidade pública quanto às principais classificações de despesas. Sob 
essa ótica contábil, é importante distinguir, entre si, os Investimentos e Custeios 
(manutenção).
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Investimentos
Os Investimentos são as aquisições de bens e serviços que se incorporaram 
ao patrimônio permanente da UFSM. Dentre os Investimentos, as prioridades 
 definidas foram:

• Obras e Instalações (R$ 10,38 milhões) e;
• Equipamentos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) (R$ 8,33 
Milhões).

Custeio
Os Custeios (manutenção) referem-se a bens e serviços imprescindíveis ao funcio-
namento, conservação e continuidade dos serviços prestados pela UFSM à socie-
dade. Dentre as despesas de manutenção, destacaram-se:

• Apoio Administrativo, Limpeza e Vigilância (R$ 30,78 Milhões);
• Auxílio Financeiro a Estudantes (R$ 13,19 Milhões) nas diferentes formas e 
subações internas; 
• Água, Energia Elétrica e Manutenção Geral (R$ 12,59 Milhões);
• Reformas (R$ 11,52 milhões) e; 
• Materiais de Consumo (R$ 8,49 milhões).
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Gráfico 39 - Classificações das despesas empenhadas na UFSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

Avaliando a execução de outra forma, considerando as dotações consigna-
das na LOA 2021 e as descentralizações de créditos, provenientes de Termos 
de Execução Descentralizadas (TED), tem-se que o montante total de despesas 
empenhadas no Exercício Financeiro de 2021 na UO 26247 da UFSM foi de R$ 
1,264 bilhão. Nesse cômputo estão as despesas autorizadas no âmbito da LOA (R$ 
1.255.885.180,96), bem como as oriundas de transferências voluntárias no valor de 
R$ 8.570.013,53, que são instrumentos celebrados na esfera federal para execução 
de ações de interesse recíproco para consecução do objeto previsto no programa 
de trabalho pactuado. O gráfico a seguir apresenta a despesa total empenhada na 
UFSM, considerando a LOA e os créditos descentralizados.
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Gráfico 40 - Despesa total empenhada (LOA e TED) na UFSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

A seguir, apresenta-se a execução das despesas provenientes de TED sob a 
ótica da contabilidade pública, no que diz respeito às principais classificações de 
despesas. Os investimentos recebidos e empenhados foram de R$ 2,62 milhões 
e as despesas com custeio recebidas e empenhadas foram de R$ 5,95 milhões.
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Gráfico 41 - Classificações de despesas dos TED empenhados na UO da UFSM em 2021

Fonte: PROPLAN/UFSM a partir de dados do Tesouro Gerencial.

Importante ratificar que essa ação buscou atender interesses recíprocos 
 pactuados em esfera federal, dadas as problemáticas existentes que demandam 
a atuação governamental para as funções alocativa, distributiva e estabilizadora, 
sendo que a UFSM, adicionalmente de sua parte, possui a missão de construir 
e difundir o conhecimento, assim como contribuir para o desenvolvimento da 
 sociedade de modo sustentável.
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Demonstrações contábeis e notas explicativas

Declaração do contador 
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Balanço orçamentário
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Balanço orçamentário
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Balanço financeiro
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Demonstração do fluxo de caixa
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Demonstrações das variações patrimoniais 
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
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Notas explicativas

 Nota 01 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2021, o Órgão 26247 – Universidade Federal de Santa Maria apresen-
tou um saldo em aberto de R$ 529.145,71 relacionados com fornecedores e 
contas a pagar de obrigações a curto prazo. 

A seguir, apresenta-se o quadro segregando essas obrigações entre forne-
cedores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Quadro 36 - Fornecedores e Contas a Pagar – Composição.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Circulante 529.145,71 635.278,44 -16,71%

Nacionais 529.145,71 635.278,44 -16,71%

Estrangeiros 0,00 0,00

Não Circulante 0,00 0,00

Nacionais 0,00 0,00

Estrangeiros 0,00 0,00

TOTAL 529.145,71 635.278,44 -16,71%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

A composição dos fornecedores e contas a pagar do curto prazo se refere 
aos fornecedores nacionais, representando 100% do total a ser pago em 
31/12/2021. 

Na continuação, apresenta-se o quadro relacionando as unidades gesto-
ras contratantes com posição de fornecedores e contas a pagar na data base 
de 31/12/2021.
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Quadro 37 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante.

31/12/2021 AH (%)

Unidade Gestora UFSM (UG 153164) 529.145,71 100%

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

TOTAL 529.145,71 100%

Fonte: SIAFI, 2021.

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

No quadro a seguir, relacionam-se os seis fornecedores mais significativos 
e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2021.

Quadro 38 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor.

31/12/2021 AH (%)

INSTALL INSTALADORA ELETRICA EIRELI                           326.824,20 61,76%

GOMES E PEIXOTO PROJETOS CONSTRUCOES LTDA       176.001,72 33,26%

MILAN MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  12.116,16 2,29%

GP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.067,00 0,96%

SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 4.421,25 0,84%

AT ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 4.199,12 0,79%

Demais (UFSM )                                                                       516,26 0,10%

TOTAL 529.145,71 100,00%

Fonte: SIAFI, 2021.

A seguir, relacionamos os fornecedores mais significativos, detalhando a 
atividade principal de cada um:
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 Nota 2 – Obrigações Contratuais

• Install Instaladora Elétrica EIRELI: Construção de edifícios.
• Gomes e Peixoto Projetos e Construções Ltda: Construção de edifícios.
• Milan Moveis Industria E Comercio Ltda: Fabricação de móveis com pre-
dominância de madeira.
• G P Comercio E Serviços Ltda:  Comércio varejista especializado de equi-
pamentos e suprimentos de informática.
• Sulclean Serviços Ltda: Prestação de serviços de limpeza, em áreas públi-
cas da UFSM Campus Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das 
Missões, Silveira Martins e Cachoeira do Sul.
• AT Arquitetura Sociedade Simples Ltda.: Serviços de arquitetura.

Em 31/12/2021, o Órgão 26247 possuía um saldo de R$ 467.451.649,87, relacio-
nado às obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos que serão 
executados no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, o quadro apresenta essas obrigações de acordo com a natureza 
dos respectivos contratos.

Quadro 39 - Obrigações Contratuais – Composição.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Aluguéis 495.641,09 270.297,71 86,37%

Fornecimento de Bens 17.035.087,36 18.203.464,03 (6,42%)

Seguros 7.797,00 7.459,78  4,52%

Serviços 449.913.124,42 403.386,619,37   11,53%

TOTAL 467.451.649,87 421.867.840,89 10,80%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

As obrigações contratuais relacionadas com Contratos de Serviços repre-
sentam 96,25 % do total das obrigações assumidas pela Universidade Federal 
de Santa Maria ao final de 31/12/2021.



151INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS | 2021

Na continuação, o quadro a seguir traz as unidades gestoras contratantes 
com valores mais expressivos na data base de 31/12/2021.

Quadro 40 - Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante.

31/12/2021 AH (%)

153164 – UFSM 459.491.361,89 98,30%

153610 – HUSM 7.952.490,98 1,70%

TOTAL 467.443.852,87 100%

Fonte: SIAFI, 2021.

A unidade gestora 153164 (UFSM) é responsável por 98,30% 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.

No quadro a seguir, relacionam-se os 7 (sete) contratados mais significati-
vos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2021.

Quadro 41 - Obrigações Contratuais – Por Contratado.

31/12/2021 AH (%)

Contratado A: FATEC 283.018.874,61 60,55%

Contratado B: CORSAN 48.943.843,61 10,47%

Contratado C: FUNDEP 27.576.511,20 5,90%

Contratado D: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 19.798.771,55 4,24%

Contratado E: RIO GRANDE ENERGIA - RGE 9.228.973,65 1,97%

Contratado F: BIOTEC SOLUCAO AMB. IND. E COM. 5.770.000,00 1,23%

Contratado G: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI. 5.083.312,50 1,09%

Demais                                                68.031.362,75 14,55%

TOTAL R$  467.451.649,87 100%

Fonte: SIAFI, 2021.
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O Contratado A: FATEC refere-se a vários contratos, sendo que os mais 
expressivos estão destacados no quadro a seguir:

Quadro 42 - Contratos – Principais Transações.

Contrato Objeto Saldo em 
31/12/2021 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 9,86% 29/01/2020 até 
29/01/2025

FATEC
Contrato 
083/2020

Projeto: Pesquisa e 
desenvolvimento em recursos 
energéticos distribuídos

22.018.462,00 7,78% 02/10/2021 até 
01/10/2025

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 5,22% 08/10/2021 até 
07/04/2022

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 4,33% 01/10/2020 até 
30/09/2025

FATECIENS 
Contrato 
131/2016

Orquestra Sinfônica de Santa 
Maria: A orquestra da UFSM em 
seus 50 anos.

11.740.026,50 4,15% 18/10/2016 até 
08/08/2021**

FATEC
Contrato 
094/2017

Projeto: Tecnologias dos Materiais 
– Fase 01. 8.602.620,00 3,04% 27/09/2017 até 

31/12/2021

Fontes: DEMAPA, Setor de Convênios UFSM, SIAFI 2021.

* 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.

** O Contrato 131/2016 está vencido e não será renovado.



153INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS | 2021

O Contratado B: CORSAN - Companhia Rio-Grandense de Saneamento S/A 
representa 10,47% 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$ 48.392.225,58 em 31/12/2021.

O contratado C: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – 
FUNDEP representa 5,90% do total das obrigações contratuais da UFSM e se 
refere a dois contratos (011/2021, 170/2020 e 166/2020). O mais expressivo é o 
contrato 011/2021 com vigência de 20/04/2021 a 19/04/2026 e tem por objeto 
a Assistência Tecnológica para Mobilidade, Geração de Energia e Engenharia 
Térmica.

O contratado D: SULCLEAN Serviços LTDA representa 4,24% do total das 
obrigações contratadas, sendo que a empresa presta serviços terceirizados, 
de limpeza, mão de obra, motoristas, entre outros. O saldo de R$ 19.798.771,55 
é representado por 7 (sete) contratos (27/2013, 27/2016, 102/2018, 14/2019, 
16/2019, 002/2021 e 48/2021), sendo os mais expressivos discriminados no 
quadro abaixo:

Quadro 43 - Contratos – Principais Transações.

Contrato Objeto Saldo em 
31/12/2021 AV (%) Validade

Contrato 
016/2019

Prestação de serviços de conservação, 
manutenção e serviços de apoio para 
os diversos campi da UFSM.

12.739.285,16 64,34% 01/03/2021 até 
28/02/2022

Contrato 
102/2018

Prestação de serviços de agente de 
portaria 3.531.362,51 17,84% 26/11/2021 até

25/05/2022

Contrato 
014/2019

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

14.786.858,44 5,22% 08/10/2021 até 
07/04/2022

Fontes: SIAFI 2021.
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O contratado E: RIO GRANDE ENERGIA RGE representa 1,97% do total das 
obrigações contratadas e se refere a serviço de fornecimento de energia elé-
trica. O saldo de R$ 9.228.973,65 é representado pelos contratos 49/2018, 
50/2018, 130/2020 e 43/2021, sendo mais expressivo o Contrato 130/2020, no 
valor de R$ 5.146.680,58.

O contratado F: BIOTEC SOLUCAO AMB. IND. E COM representa 1,23% do 
total das obrigações contratadas e o Contrato 145/2021 tem por finalidade a 
Aquisição de biomódulo - laboratório nb2 – unidade modular para criação de 
roedores destinado ao biotério da UFSM, com saldo de R$ 5.770.000,00.

O contratado G: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI representa 1,09% do total 
das obrigações contratadas e se refere à prestação de serviços técnicos de 
remanufatura de cartuchos de equipamentos (impressoras e multifuncionais) 
de propriedade da UFSM, destinados ao Almoxarifado Central. O saldo de R$ 
5.083.312,50 é representado pelo contrato 079/2017 (vigência de 30/08/2021 
a 29/08/2022).
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Quadro 44 - Intangível – Composição.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Software com Vida Útil Definida 3.037.777,67 2.359.909,81 28,72%

Software com Vida Útil Indefinida 206.354,00 40.189,00 413,46%

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 (387.515,70) (323.450,70) 19,81%

Redução ao Valor Recuperável de Intangível

TOTAL 2.960.811,48 2.180.843,62 35,76%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

No intangível, destaca-se o item Software com Vida Útil Definida, que 
representa 90,73% do grupo. 

 Nota 3 – Intangível
Os direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 
atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avalia-
dos 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 31/12/2021, o Órgão 26247 (Universidade Federal de Santa Maria) apre-
sentou um saldo de R$ 2.960.811,48 relacionados ao Intangível. No quadro a 
seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível, para os exercícios 
de 2021 e 2020.
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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 
19,81% em relação ao 4º trimestre/2020, em decorrência do início dos lan-
çamentos de amortização a partir de 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 2022 será implantada a metodologia de reavaliação e de 
redução ao valor recuperável destes bens, considerando os itens adquiridos 
nos últimos 3 (três) anos.

 Nota 04 – Imobilizado
O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicial-
mente 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 incorpo-
rados 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 varia-
ções patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/12/2021, a Universidade Federal de Santa Maria – Órgão 26247 - 
apresentou um saldo de   R$ 919.780.367,17 relacionados ao Imobilizado.

No quadro a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, 
para os exercícios de 2021 e 2020.
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Quadro 45 - Imobilizado – Composição.

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

Bens Móveis

(+) Valor Bruto Contábil 353.154.584,97 276.577.610,47 27,70%

(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis (122.603.454,13) (60.238.257,46) 103,53%

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

Bens Imóveis

(+) Valor Bruto Contábil 701.563.868,62 710.528.979,41 - 1,26%

(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (12.334.635,29) (11.865.353,93) 3,95%

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

TOTAL 919.780.367,17 915.002.978,49 0,52%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

 Bens Móveis
Os Bens Móveis do Órgão 26247 em 31/12/2021 totalizavam R$ 353.154.584,97 
milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado 
no quadro a seguir.

Quadro 46 - Bens Móveis – Composição.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 192.506.287,51 149.267.826,53 28,97%

Bens de Informática 74.959.394,32 58.155.098,33 28,90%

Móveis e Utensílios 54.667.431,26 42.355.518,88 29,07%

Material Cultural, Educacional e de Comunicação 13.994.995,62 12.159.226,10 15,10%

Veículos 11.962.138,45 9.349.405,42 27,95%

Peças e Conjuntos de Reposição - - -

Bens Móveis em Andamento                                                               1.286.082,37 1.518.650,90 -15,31%

Bens Móveis em Almoxarifado - - -

Armamentos 6.662,82 212,14 3.040,77%

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

Demais Bens Móveis 3.756.415,57 3.756.492,12 -0,002%

Redução ao Valor Recuperável - - -

TOTAL 353.154.587,97 263.720.812,44 33,91%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.
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O grupo Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas representa 
54,51% dos bens móveis do Órgão, o qual é composto conforme quadro a seguir.

Quadro 47 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas – Composição.

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas 31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Aparelhos de Medição e Orientação 29.708.719,60 27.773.435,44 6,97%

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.795.444,21 2.269.453,47 23,18%

Equipamentos/Utensílios Médicos/Odontológicos, 
Lab. E Hospitalares 126.617.357,47 96.485.188,99 31,23%

Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversão 2.270.924,59 777.864,25 191,94%

Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 1.733.585,76 1.546.779,47 12,08%

Máquinas e Equipamentos Industriais 111.733,13 77.671,57 43,85%

Máquinas e Equipamentos Energéticos 3.877.490,05 3.478.373,68 11,47%

Máquinas e Equipamentos Gráficos 1.401.125,11 1.168.549,82 19,90%

Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 6.850.705,48 4.621.782,21 48,23%

Equipamentos de Montaria 29.613,08 14.433,00 105,18%

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

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

Máquinas e Utensílios Agropecuários/Rodoviários 7.858.827,05 4.827.195,88 62,80%

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 4.725.877,00 2.392.432,99 97,53%

Máquinas e Equipamentos Eletroeletrônicos 0,00 10.069,16 -

Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 4.524.884,98 3.394.264,69 33,31%

Outras Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 0,00 239.165,26 -

TOTAL 192.506.287,51 149.267.826,53 28,97%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.
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 Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da Instituição em 31/12//2021 totalizavam R$ 701.563.868,62 
milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demons-
trado no quadro a seguir.

Quadro 48 - Bens Imóveis – Composição.

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas 31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

Bens de Uso Especial Registrados 677.532.913,09 659.629.800,27 2,71%

Bens de Uso Especial Não Registrado - - -

Bens Imóveis em Andamento 22.071.879,16 50.248.252,76 (56,07%)

Instalações 1.714.798,17 406.648,18 321,69%

Demais Bens Imóveis 244.278,20 244.278,20 0,00%

Benfeitorias em Propriedade de Terceiros - - -

Redução ao Valor Recuperável - - -

TOTAL 701.563.868,62 710.528.979,41 (1,26%)

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

De acordo com o quadro anterior, os Bens de Uso Especial Registrados e 
Bens Imóveis em Andamento correspondem a 99,72% de todos os bens imóveis 
reconhecidos contabilmente no Balanço Patrimonial do Órgão 26247,  perfazendo 
o montante de R$ 699.604.792,25 milhões em 31/12/2021 a  valores brutos.

Em síntese, os Bens de Uso Especial Registrados mais relevantes na 
composição do patrimônio imobiliário da Universidade Federal de Santa 
Maria são constituídos de Imóveis de Uso Educacional (R$ 473.304.918,28), 
Fazendas, Parques e Reservas (R$ 103.862.423,67) e Autarquias e Fundações 
(R$ 48.561.872,17).
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Quadro 49 - Bens de Uso Especial – Composição.

31/12/2021 31/12/2020 AH (%)

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

Terrenos, Glebas 28.759.858,61 29.105.010,55 (1,18%)

Imóveis Residenciais e Comerciais 4.792.745,64 4.582.021,10 4,60%

Imóveis de Uso Educacional* 473.304.918,28 457.445.140,37 3,47%

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 48.561.872,17 46.384.109,86 4,70%

Bens de Uso Especial não Registrados - - -

TOTAL 677.532.913,09 659.629.800,27 2,71%

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

* Com relação aos Imóveis de Uso Educacional, cabe registrar que o imóvel com o RIP de utilização 8777.00001.500-
4 foi transferido da UG 153164 para a UG da SPU-RS (Código UG/Gestão: 170188 / 00001 - SPU/RS), conforme 
2021NL800050, visando a atualização cadastral. Após a atualização cadastral conforme o Laudo de Avaliação, e a assina-
tura do novo contrato de destinação, este bem será devolvido para a UG 153164.

    Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, 
amortização e exaustão
Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, 
depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta da União, 
suas autarquias e fundações têm como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei 
Complementar nº 101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001. Os proce-
dimentos 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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 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 percentual igual ou superior ao estipulado pela SPU; aqueles em que 
houver alteração 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 ser-
vidores 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/Reavaliação 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/Reavaliação 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.
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    Nota 5 - Precatórios, Restos a Pagar e Despesas relacionadas ao 
enfrentamento da calamidade   pública decorrente da COVID-19

Restos a pagar
Dezembro/2021:

• Restos a Pagar Não Processados a Liquidar (631100000): R$ 12.109.325,73 
(UG153164)
• Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar (631300000): R$ 
5.546,49 (UG153164)
• Restos a Pagar Processados a Pagar (632100000): R$ 1.770.291,81 (UG153164) 
e R$ 48.622,10 (UG153610)

014/2020:

• Restos a Pagar Não Processados a Liquidar (631100000): R$ 6.412.835,87 
(UG153164) e 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) e R$ 1.170,67 (UG153610)

Precatórios

Quadro 50 - Precatórios de Curto Prazo.

ÓRGÃO 26247 – UG 153164 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Conta Contábil 12/2021 14/2020

211110300 | Precatórios de Pessoal R$ 24.322.749,83 R$ 13.316.757,30

218911300 | Precatórios de Terceiros R$ 8.839.183,76 R$ 1.698.059,49

TOTAL R$ 33.161.933,59 R$ 15.014.816,79

Fonte: Tesouro Gerencial.
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Quadro 51 - Precatórios de Longo Prazo.

ÓRGÃO 26247 – UG 153164 – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Conta Contábil 12/2021 14/2020

211110200 | Precatórios de Pessoal R$ 3.279.471,43 -

Precatórios de Terceiros R$ 157.240,04 -

899910403 | Precatórios a Pagar R$ 36.598.645,06 R$ 15.014.816,79

TOTAL R$ 36.598.645,06 R$ 15.014.816,79

Fonte: Tesouro Gerencial.

Despesas   relacionadas   ao   enfrentamento   da   calamidade   pública 
decorrente da COVID-19
Para o enfrentamento da COVID-19, temos a seguinte situação em 
dezembro/2021: 

• Dotação Inicial: R$ 0,00
• Dotação Atualizada: R$ 8.250,00
• Despesas empenhadas: R$ 24.750,00 
• Despesas liquidadas: R$ 24.750,00 
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