RELATÓRIO DE GESTÃO UFRGS
Exercício – 2003
INTRODUÇÃO
A elaboração deste Relatório está referenciada no artigo 19 da Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2.000, da Secretaria Federal
de Controle Interno, bem como, na Instrução Normativa nº 12, de 24 de abril de 1996, do Tribunal de Contas da União.

A INSTITUIÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL é uma Instituição de Ensino Superior, constituída sob a forma de autarquia de
regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica própria e autonomia didático-científica, administrativa,
financeira e disciplinar, tendo como objetivos fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão.
Histórico
A história da UFRGS teve início com a fundação da Escola de Farmácia e Química, em 1895, e da Escola de Engenharia, em 1896, em
Porto Alegre. Estas duas escolas profissionais representam o marco inicial da educação de nível superior no Rio Grande do Sul. Ainda no final
do século XIX, foram fundadas, também a Faculdade de Medicina de Porto Alegre e a Faculdade de Direito.
Do agrupamento dessas unidades isoladas e autônomas, colocadas sob a tutela do Estado pelo Decreto nº 5.758, de 28 de novembro
de 1934, foi criada a Universidade de Porto Alegre, para dar uma organização uniforme e racional ao ensino superior no Estado, elevar o nível
de cultura geral, estimular a investigação científica e concorrer eficientemente para aperfeiçoar a educação do indivíduo e da sociedade.
A Universidade de Porto Alegre foi formada pela Escola de Engenharia, com os Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e Química
Industrial; Faculdade de Medicina, com as Escolas de Odontologia e Farmácia; Faculdade de Direito, com sua Escola de Comércio; Faculdade
de Agronomia e Veterinária; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; e pelo Instituto de Belas Artes.
A denominação Universidade do Rio Grande do Sul, URGS, passa a ser utilizada a partir de 1947, com a incorporação da Faculdade de
Direito, Faculdade de Odontologia de Pelotas e Faculdade de Farmácia de Santa Maria. Em dezembro de 1950, a Universidade foi
federalizada, passando à esfera administrativa da União, sendo denominada, então, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Missão, Princípios, Valores e Visão
Missão da UFRGS:
A UFRGS tem como finalidade essencial a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico,
integradas no ensino, na pesquisa e na extensão.
Princípios e Valores:
A crença no conhecimento como patrimônio social e na educação como bem público é a base do compromisso permanente da Universidade
junto à sociedade brasileira, que se expressa pela sua contribuição à construção da identidade social e do projeto de Nação. Para isso, a
UFRGS oferece educação superior de qualidade, com vistas à formação de profissionais cidadãos e produção de conhecimento que possa
assegurar um desenvolvimento endógeno, genuíno e sustentável.
Comprometida com o futuro, enquanto instituição antecipatória, a UFRGS assume o tríplice e permanente desafio de Pertinência Social, da
Excelência das Atividades e da Excelência sem Excludência.
O princípio da Pertinência é visível na formação educativa oferecida e na produção científica, filosófica, artística e tecnológica desenvolvida,
correspondendo ao que a sociedade espera, precisa, deseja, e tem direito a receber de uma instituição pública.
O princípio da Excelência das Atividades corresponde ao desafio permanente de buscar os melhores resultados no ensino, pesquisa,
extensão e gestão, e à valorização da qualidade acadêmica, que colocam a Universidade na fronteira do conhecimento e entre as grandes
instituições internacionais.
Esse desafio constante se conjuga ao princípio da Excelência sem Excludência, em que a excelência atinge todas as áreas da Universidade,
acadêmicas e de gestão administrativa, ao mesmo tempo em que suas atividades são oferecidas, sem restrição, a estudantes, à população
em geral e aos diversos setores da sociedade.
Em sua atuação, a UFRGS revitaliza constantemente o paradoxo: ao ser contemporânea, está sempre inserida no seu tempo; buscando ser
atual, deve colocar-se, permanentemente, à frente de seu tempo.

Visão de Futuro:
Consolidar seu papel como expressão da sociedade democrática e pluricultural, inspirada nos ideais de liberdade, de respeito pela diferença e
de solidariedade, constituindo-se em instância necessária de consciência crítica, na qual a coletividade possa repensar suas formas de vida e
suas organizações sociais, econômicas e políticas. (art. 2° do Estatuto)
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A UFRGS conta com a seguinte estrutura organizacional para consecução de suas atividades:
· 06 Pró-Reitorias: - Ensino; - Pesquisa; - Extensão; - Planejamento e Administração; - Recursos Humanos; - Infra-Estrutura;
· 02 Pró-Reitorias Adjuntas: - Graduação; - Pós-Graduação;
· Coordenadoria da Educação Básica e Profissional (vinculada à Pró-Reitoria de Ensino);
· 06 Secretarias: - Assuntos Institucionais e Internacionais; - Avaliação Institucional; - Desenvolvimento Tecnológico; - Patrimônio
Histórico; - Assuntos Estudantis; - Secretaria de Educação a Distância.
A Universidade possui 27 unidades de ensino de graduação, sendo 13 institutos centrais, 10 faculdades, 04 escolas, nas quais se
distribuem 94 departamentos; uma escola técnica e uma escola regular de ensino fundamental e médio (Colégio de Aplicação). Apóiam e
complementam as atividades da Universidade, 19 órgãos auxiliares e 09 órgãos suplementares, onde se inclui o Sistema de Bibliotecas,
formado por 01 biblioteca central, 29 bibliotecas setoriais, 02 bibliotecas da educação básica e profissional e 01 biblioteca depositária.
A UFRGS contava, em 2003, com 59 cursos de graduação, na pós-graduação stricto sensu contava com 62 mestrados acadêmicos, 9
mestrados profissionalizantes, 58 doutorados. Além disso, a UFRGS tinha, em andamento, 108 cursos de pós-graduação lato sensu.
O quantitativo de alunos, em 2003, foi de 20.169 na graduação (matrículas efetivas no 1º semestre), 6.957 na pós-graduação stricto
sensu e 2665 na pós-graduação lato sensu, 811 na Educação Profissional (matrículas no 1° semestre), 373 no Ensino Fundamental e 236 no
Ensino Médio.
A UFRGS contava em seu quadro funcional, em dezembro de 2003, com 2.351 docentes de Ensino Superior, sendo 1.994 do quadro
permanente e 357 temporários. Os docentes do Ensino Básico e Profissional totalizavam 176, sendo 119 do quadro permanente e 57
temporários. Os técnico-administrativos totalizavam 2.402.
A área física da Universidade é de 21.878.375,92 m² de terreno, com 469.396,86 m² de área construída, distribuídas em quatro campi,
geograficamente distintos: Centro, Saúde, do Vale e Olímpico, além de unidades dispersas.
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Equipe do Reitorado em 2003
Reitora: Wrana Maria Panizzi
Vice-Reitor: José Carlos Ferraz Hennemann
Chefe de Gabinete: Carmen Regina de Oliveira
Pró-Reitora de Planejamento e Administração: Maria Alice Lahorgue
Pró-Reitor de Infra-Estrutura: Hélio Henkin
Pró-Reitor de Extensão: Fernando Setembrino Cruz Meirelles
Pró-Reitor de Pesquisa: Carlos Alexandre Neto
Pró-Reitor de Ensino: José Carlos Ferraz Hennemann
Pró-Reitor Adjunto de Graduação: Norberto Hoppen
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação: Jocélia Grazia
Pró-Reitor de Recursos Humanos: Dimitrios Samios
Secretária de Relações Institucionais e Internacionais: Silvia Maria Rocha
Secretária de Desenvolvimento Tecnológico: Maria Alice Lahorgue
Secretário de Educação a Distância: Sérgio Roberto Kieling Franco
Secretária de Assuntos Estudantis: Angelo Ronaldo Pereira da Silva
Secretária de Avaliação Institucional: Ana Maria e Souza Braga
Secretaria do Patrimônio Histórico: Cristoph Bernasiuk
Coordenadoria de Educação Básica e Profissional: Aldo Antonello Rosito
Coordenadoria de Segurança: Daniel Augusto Pereira
Procurador Geral: Armando Pitrez
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EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
2003
TESOURO

Pessoal

Custeio
Capital
Total 1

AUTORIZADO EM R$
367.382.098,00
30.882.364,00
700.000,00
398.964.462,00

EXECUTADO EM R$
367.382.098,00
30.729.428,32
699.999,48
398.811.525,80

Fonte: 100/112/169/156

RECURSOS PRÓPRIOS

Custeio
Capital
Total 2

AUTORIZADO EM R$
9.225.164,00
4.375.489,00
13.600.653,00

EXECUTADO EM R$
9.019.615,96
3.640.602,55
12.660.218,51

Fonte: 250/281/280

TOTAL GERAL

Total 1

Total 2
Total

AUTORIZADO EM R$
398.964.462,00
13.600.653,00
412.565.115,00

EXECUTADO EM R$
398.811.525,80
12.660.218,51
411.471.744,31
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RECURSOS FINANCEIROS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO – 2003
AUTORIZADO
RECURSOS
PRÓPRIOS

TESOURO
PROGRAMA DE GOVERNO

OUTROS
CUSTEIOS E
CAPITAL
(OCC)

PESSOAL

I. Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis

EXECUTADO
RECURSOS
PRÓPRIOS

TESOURO

OUTROS
CUSTEIOS E
CAPITAL
(OCC)

OUTROS
CUSTEIOS E
CAPITAL
(OCC)

PESSOAL

150.738.044,00

-

-

-

-

30.000,00

-

-

8.000,00

-

4.980.925,00

-

OUTROS
CUSTEIOS E
CAPITAL
(OCC)

150.738.044,00

-

-

-

-

-

-

-

4.851,63

-

-

4.980.420,02

-

1.646.958,00

-

-

1.564.387,05

-

-

637.597,00

-

-

569.784,39

-

-

335.814,00

450.000,00
-

335.814,00

415.942,60

09.272.0089.0181.0043
II. Contribuição a Associação de
Universidades Grupo Montevidéu
12.212.0681.0328.0043
III. Contribuição a Organização Universitária
Interamericana
12.212.0681.0334.0043
IV. Auxílio Alimentação aos Servidores e
Empregados
12.306.0791.2012.0043
V. Auxílio Transporte aos Servidores
12.331.0791.2011.0043
VI. Assistência Pré-Escolar aos Dependentes
dos Servidores e Empregados
12.365.0791.2010.0043
VII. Funcionamento da Educação Profissional
12.363.0044.2992.0043
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VIII. Ampliação do Acervo Bibliográfico para o
Ensino de Graduação

-

300.000,00

200.000,00

50.000,00

-

750.000,00

4.305.163,00

-

299.999,48

-

-

50.000,00

-

-

750.000,00

4.028.906,81

-

-

1.429.999,69

-

500.000,00

299.998,63

12.364.0041.2321.0043
IX. Ensino de Graduação a Distância

-

12.364.0041.2327.0043
X. Modernização e Recuperação da Infraestrutura das Instituições Federais de Ensino
Superior e dos Hospitais de Ensino

-

12.364.0041.5081.0043
XI. Assistência ao Educando do Ensino de
Graduação

-

1.430.000,00

500.000,00

300.000,00

30.000,00

50.000,00

-

30.000,00

-

204.848.708,00 20.800.621,00

1.990.872,00

204.848.708,00

20.798.573,86

1.990.871,15

-

1.000.000,00

4.016.618,00

-

1.000.000,00

4.016.618,00

50.000,00

-

-

50.000,00

-

394.659,00

820.000,00

-

394.659,00

473.030,00

-

12.364.0041.4002.0043
XII. Serviços Sociais à Comunidade por meio
da Extensão Universitária

-

12.364.0041.4004.0043
XIII. Manutenção do Acervo Bibliográfico

-

12.364.0041.4008.0043
XIV. Funcionamento de Cursos de Graduação
12.364.0041.4009.0043
XV. Funcionamento de Cursos de PósGraduação
12.364.0043.4006.0043
XVI. Ensino de Pós-Graduação a Distância

-

12.364.0043.6465.0043
XVII. Produção e Melhoria da Pesquisa
Universitária e Difusão de seus Resultados

-

12.571.0461.3080.0043
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XVIII. Cumprimento de Sentença Judicial
Transitada em Julgado(Precatórios) devida
pela União, Autarquias e Fundações Públicas

11.795.346,00

105.790,00

11.795.346,00

105.790,00

367.382.098,00

31.429.427,80

28.846.0901.0005.0001
TOTAL

367.382.098,00 31.582.364,00

13.600.653,00

12.660.218,51
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PROGRAMAS DE GOVERNO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
AÇÃO: 0181 0043 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
Meta Física: Pessoa Beneficiada
Prevista:
4.178
Valores Previstos:
R$ 150.738.044,00
Valores Executados: R$ 150.738.044,00 (100%)
Comentário: Controle e registro efetuado pelo SIAPE.

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
PROGRAMA: 0681 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

AÇÃO: 0328 0043 Contribuição à Associacion de Universidades Grupo Montevideo
- AUGM
Valores Previstos:
R$ 30.000,00
Valores Executados: R$ 0 (0%)
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Comentário: Devido à falta de captação de recursos próprios, alguns programas tiveram que sofrer readequação quanto ao
montante, não tendo sido repassado nenhuma contribuição à AUGM.

AÇÃO: 0334 0043 Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI
Valores Previstos:
R$ 8.000,00
Valores Executados: R$ 4.851,63 (60,64%)
Comentário: Devido à falta de captação de recursos próprios, alguns programas tiveram que sofrer readequação quanto ao
montante, tendo sido, para esta ação executados 60,64% dos recursos previstos como contribuição à Organização Universitária
Interameri- cana, que tem como objetivo incentivar a cooperação entre as instituições universitárias e o desenvolvimento do ensino
nas Américas.

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO: 2012 0043 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Meta Física: Servidor Beneficiado
Prevista:
5.295
Valores Previstos:
R$ 4.980.925,00
Valores Executados: R$ 4.980.420,02 (99,99%)
Comentário: Controle e registro efetuado pelo SIAPE.
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SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO: 2011 0043 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
Prevista:
2.400
Valores Previstos:
R$ 1.646.958,00
Valores Executados: R$ 1.564.387,05 (94,99%)
Comentário: Controle e registro efetuado pelo SIAPE.

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO: 2010 0043 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores
e Empregados
Meta Física: Criança de 0 a 6 anos atendida
Prevista:
933
Executada: 596 crianças atendidas com auxílio pré-escolar, além do atendimento de
139 crianças na creche e 27 crianças na brinquedoteca, perfazendo um
total de 762 crianças atendidas.
Valores Previstos:
R$ 637.597,00
Valores Executados: R$ 569.784,39 (89,36%)

SUBFUNÇÃO: 363 ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA: 0044 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
AÇÃO: 2992 0043 Funcionamento da Educação Profissional
Meta Física: Aluno Matriculado
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Prevista:
Executada:

1.000
811 alunos matriculados no 1º semestre
843 alunos matriculados no 2º semestre
Valores Previstos:
R$ 785.814,00
Valores Executados: R$ 751.756,60 (95,66%)
Justificativa: Para determinarmos o nº máximo de alunos atendidos no ano, devemos somar o nº de alunos concluintes do 1º
semestre (187) ao nº de alunos matriculados no 2º semestre (843), cujo somatório foi igual a 1.030.

Comentário: Quanto ao funcionamento da educação profissional, outros números
dignos de destaque são os seguintes:
ESCOLA TÉCNICA
Nº de Candidatos para Ingresso
Número de Alunos Selecionados
Ingresso
Concluintes

para

CURSOS TÉCNICOS
2003/1
2003/2
1.873
941
300
225
187

172

SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0041 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
AÇÃO: 2321 0043 Ampliação do Acervo Bibliográfico para o Ensino de Graduação
Meta Física: Volume Adquirido (unidade)
Prevista:
1.000
Executada: 1.787
Valores Previstos:
R$ 500.000,00
Valores Executados: R$ 299.999,48 (59,99%)
Comentário: Meta atingida.
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AÇÃO: 2327 0043 Ensino de Graduação a Distância
Meta Física: Aluno Matriculado
Prevista:
2000
Executada:
200
Valores Previstos:
R$ 50.000,00
Valores Executados: R$ 50.000,00 (100%)
Justificativa: O nº de alunos matriculados em disciplinas de graduação a distância tem ficado abaixo do previsto devido ao fato de
que o esforço realizado na área tem sido no sentido de criar mecanismos e referenciais para o desenvolvimento dessa modalidade
de educação, com a qualidade própria da UFRGS. É importante observar que no número de alunos matriculados em disciplinas de
graduação a distância não estão computados os alunos matriculados em disciplinas oferecidas com suporte parcial de educação a
distância. Cabe salientar ainda que a UFRGS ofereceu cursos de extensão universitária atingindo 238 matriculados.
AÇÃO: 4002 0043 Assistência ao Educando do Ensino de Graduação
Meta Física: Aluno Assistido
Prevista:
3.000
Executada: Foram fornecidas 809.384 refeições aos alunos nos Restaurantes Universitários em 242 dias de funcionamento,
perfazendo um atendimento médio diário de 3.344 alunos nos quatro restaurantes. Cabe ressaltar que a UFRGS também conta
com três casas de estudantes, tendo 542 alunos alojados.
Valores Previstos:
R$ 1.430.000,00
Valores Executados: R$ 1.429.999,69 (99,99%)
Comentário: Meta plenamente cumprida.

AÇÃO: 4004 0043 Serviços Sociais à Comunidade por Meio da Extensão Universitária
Meta Física: Pessoa Beneficiada
Prevista:
70.000
Executada: 101.601 (estimado). Ver detalhamento na tabela abaixo.
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Valores Previstos:
R$ 800.000,00
Valores Executados: R$ 799.998,63 (99,99%)
Comentário: Meta superada.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 2003
Atividades Acadêmicas de Extensão Atividades
Certificados emitidos
Bolsas de Extensão
Remuneradas
Voluntárias
Planetário
Sessões
Público total
Editora
Edições e Reedições
Projeto Prelúdio
UniCultura
Cultura Doze Trinta
Apoio a Eventos e Feiras
Cinema
Parcerias Musicais
Coral Universitário

Escolinha de Artes

852
13.133
216
24
561
45.571
61

Participação em eventos
Apresentações
Público total
Atividades/edições
Público total
Atividades/edições
Público total
Atividades
Público Total
Atividades/edições
Público total
UFRGS/
Edições
UNISINOS
Público
Apresentações

17
28
5.350
12
2.800
04
1.130
08
5.500
94
8.469
03
3.454
13

Público

5.320

Alunos

139
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Rádio da Universidade
Museu Universitário
Espaços Culturais
Projetos Sociais articulados pelo
Departamento de Educação e
Desenvolvimento Social com as
diferentes Unidades Acadêmicas
Outros(Especificar)

Salão de Extensão

Projetos
Exposições
Público estimado
Consultas ao acervo
Atividades
Projetos

04
02
9.742
41
135
113

1. XXI SEURS(Seminário de
Extensão Universitária da
Região Sul)
- 15 Universidades
participantes,
- 550 alunos, técnicos e
docentes.
2. Apoio a publicações
institucionais - 05
Nº de Trabalhos
Apresentados
Nº de Participantes em
Cursos e Oficinas

334

1.132
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AÇÃO: 4008 0043 Manutenção de Acervo Bibliográfico
Meta Física: Volume Mantido
Prevista:
949.000
Executada: 644.391 livros (volumes)
16.733 periódicos (títulos)
44 base de dados (títulos)
353.848 outros
Total: 1.015.016
Valores Previstos:
R$ 80.000,00
Valores Executados: R$ 30.000,00 (37,5%)
Comentário: Meta atingida

AÇÃO: 4009 0043 Funcionamento de Cursos de Graduação
Meta Física: Aluno Matriculado
Prevista:
20.001
Executada: 20.169 alunos matriculados no 1º semestre
20.020 alunos matriculados no 2º semestre
Valores Previstos:
R$ 227.640.201,00
Valores Executados: R$ 227.638.153,01 (99,99%)
Comentário: Meta atingida.

AÇÃO: 5081 0043 Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino e dos Hospitais de
Ensino
Meta Física: Área Modernizada/recuperada
Prevista:
17.396 m²
Executada: 14.569 m²
Valores Previstos:
R$ 5.055.163,00
Valores Executados: R$ 4.778.906,81 (94,5%)
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Comentário: Uma série de obras foram realizadas nos diversos prédios dos campi da UFRGS. A metragem de modernizaçação
executada corresponde a 83,75% da prevista. No entanto, houve uma série de investimentos em recuperação de rede de energia
elétrica e outras obras de manutenção como pintura que não foram computadas para integralização da metragem quadrada
informada.

PROGRAMA: 0043 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
AÇÃO: 4006 0043 Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação
Meta Física: Aluno Matriculado
Prevista:
5.628
Executada: Alunos Matriculados:
Doutorado: 2.448
Mestrado Acadêmico: 3.622
Mestrado Profisional: 887
Valores Previstos:
R$ 5.016.618,00
Valores Executados: R$ 5.016.618,00 (100%)
Comentário: A meta foi plenamente atingida. Somando esses dados ao número de alunos matriculados em cursos de
especialização (pós-graduação "lato sensu") que atingiu 2.665 alunos, temos o total de 9.622 alunos matriculados na pósgraduação em 2003. Deve-se salientar que esses dados serão consolidados em abril de 2004, quando do preenchimento do
Relatório CAPES da Pós-Graduação.
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AÇÃO: 6465 0043 Ensino de Pós-Graduação a Distância
Meta Física: Aluno Matriculado
Prevista:
200
Executada: 55 alunos matriculados em disciplinas de especialização a distância
46 alunos matriculados em disciplinas de mestrado e doutorado a distância
123 alunos matriculados em cursos de especialização a distância
30 alunos matriculados em cursos de mestrado ou doutorado a distância
Valores Previstos:
R$ 50.000,00
Valores Executados: R$ 50.000,00 (100%)
Comentário: Meta atingida.

SUBFUNÇÃO: 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
PROGRAMA: 0461 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
E TECNOLÓGICO
AÇÃO: 3080 0043 Produção e Melhoria da Pesquisa Universitária e Difusão de Seus
Resultados
Meta Física: Pesquisa Publicada
Prevista:
1.000
Executada: 6.004
Valores Previstos:
R$ 1.214.659,00
Valores Executados: R$ 867.689,00 (71,43%)
Comentário: Além da produção técnica, científica e artística, detalhados a seguir, os dados referentes ao nº de atendimentos e
bolsas concedidas também são dados importantes que apresentamos na seqüência.
Produção Técnica, Científica e Artística registrada no SABI - 2003 (dados extraídos
em 03/02/2004)
Teses*
370
Dissertações*
1.227
Livros
115
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Capítulos de Livros
Artigos Estrangeiros
Artigos Nacionais
Trabalhos em Eventos Estrangeiros
Trabalhos em Eventos Nacionais
Relatórios Técnicos de Pesquisa
Outros
Total
* dados da PROPG.

329
437
567
238
1.743
22
941
6.004

Atendimentos
Auxílio Pesquisa
Participação em Eventos
Auxílio Conclusão Dissertação/Tese
Apoio Emergencial à Pesquisa
Organização de Eventos /Professor visitante
Programa Mobilidade Acadêmica no Mercosul
Total

2003
970
803
13
65
35
54
1.940

BOLSAS CONCEDIDAS
INTERNO UFRGS
PIBIC-CNPq/UFRGS
CNPq – Projetos Integrados
FAPERGS
PROBIC
Total

2003
301
603
408
323
28
1663
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FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 091 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS

AÇÃO: 0005 0001 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado
(Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
Valores Previstos:
R$ 11.901.136,00
Valores Executados: R$ 11.901.136,00 (100%)
Comentário: Segundo informações da Procuradoria da UFRGS foram pagos 32 processos a 3.242 beneficiados (Tribunal
Regional do Trabalho) e outros 35 processos a 61 beneficiados (Tribunal Regional Federal).
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DESTAQUES DE AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS, POR ÁREA DE
ATUAÇÃO, NA PERSPECTIVA DO PLANO DE GESTÃO UFRGS 2000-2004
GRADUAÇÃO

A Pró-Reitoria Adjunta de Graduação é a responsável pelo conjunto de atividades desenvolvidas em nível de graduação e pela
elaboração, em acordo com a Pró-Reitoria de Ensino, de propostas de políticas do ensino da graduação.
No ano de 2003, de acordo com o Plano de Gestão 2000-2004, as principais atividades voltadas para a melhoria da gestão acadêmica
foram a consolidação do arcabouço normativo (antiga resolução 08/83 do COCEP) que regulamenta os procedimentos relativos à
graduação, que foi encaminhado ao CEPE; a consolidação do processo de apropriação de conceitos via internet e a continuidade do
desenvolvimento e implementação do novo sistema de informações acadêmicas. Também foram adquiridos equipamentos e mobiliário para
a melhoria das instalações para as atividades de graduação.
No que se refere ao aperfeiçoamento das políticas e diretrizes para o ensino de graduação, foi regulamentado o aproveitamento de
atividades complementares para os alunos, permitindo uma flexibilização dos percursos curriculares e foi concluído e encaminhado ao
CEPE o projeto para a elaboração das diretrizes curriculares para o Plano Pedagógico de todas as Licenciaturas da Universidade, que
permite definir as características que a UFRGS considera essenciais para a formação dos seus licenciados. Este projeto permitiu o
encaminhamento, ainda em 2003, de discussões para construção de um Projeto Pedagógico Institucional para nossa Universidade. Em
2003, com o propósito de embasar ações de melhoria no processo de gestão e as discussões sobre políticas e diretrizes na graduação, foi
publicado o estudo (o terceiro da série) sobre o perfil dos alunos da graduação.
No que se refere à expansão do acesso à Universidade, foi aperfeiçoado o processo de ingresso extravestibular e foram criados dois
cursos novos, Biomedicina e Relações Internacionais, aumentando em 70 as vagas oferecidas para a graduação.

METAS
Expansão com
Democratização da Oferta

AÇÕES DESENVOLVIDAS
- Novos Cursos de Graduação

RESULTADOS
Aprovado pelo CEPE e CONSUN, o oferecimento
dos cursos de graduação Biomedicina e Relações
Internacionais a serem oferecidos a partir de
2004.

- Aproveitamento de Vagas
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- Combate a Evasão

Desenvolvido pela primeira vez o Projeto do
Processo Seletivo Unificado para ingresso nas
modalidades de transferência voluntária e interna
com vistas a 2003/2. Foram ofertadas 575 vagas,
tendo sido preenchidas 279. O processo está em
fase de avaliação e aperfeiçoamento, devendo ser
formulada nova proposta para o Ingresso
Extravestibular 2004/1, com encaminhamento ao
CEPE.
Foi implementado o projeto Pré-Cálculo com o
objetivo de preencher lacunas dos conteúdos do
Ensino Médio mais utilizados na disciplina de
Cálculo I, visando melhorar os índices de
aprovação de aprovação na disciplina, tida como
um gargalo em vários cursos.

Qualificação do Ensino,
Desenvolvimento das Licenciaturas
Pesquisa e Extensão e
Ampliação de sua Inserção na
Sociedade

Encaminhamento à Câmara de Graduação
Proposta do Plano Pedagógico para os cursos de
Licenciatura da UFRGS, documento que busca
traçar a estrutura base das licenciaturas.

Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Realizada a 11ª edição (módulo I) do PAAP com a
Pedagógico (PAAP)
participação de 95 professores. O tema desta
edição foi "Formação Profissional".
Reconhecimento e/ou Renovação de
Reconhecimento

Em 16 de julho de 2003 foram protocolados os
processos de reconhecimento dos seguintes
cursos:
Nutrição, Engenharia de Produção, Arquivologia.
Em 03 de setembro de 2003 foi protocolado o
processo de reconhecimento do curso de
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Legislação Interna

Ciências Biológicas (licenciatura para professores
leigos).
Regulamentação do Aproveitamento de
Atividades Complementares que visa dar maior
flexibilidade aos currículos frente às novas
diretrizes curriculares, permitindo que o aluno
construa uma parte de seu currículo através de
conhecimentos adquiridos por meio de estudos e
práticas independentes, presenciais e/ou a
distância, com possibilidade de aproveitamento
dessas atividades nos cursos de graduação.
Alocação das Vagas Docentes: aprovada a
decisão 225/2003 do CONSUN.
Consolidação da Resolução 08/2003.

Modernização da Gestão
Acadêmica

Simplificação e Melhoria dos Procedimentos
Acadêmico-Administrativos

- Modernização do Sistema de Informações
Acadêmicas: desenvolvidos os módulos currículo,
horários/turma e alunos.
- Simplificação na Apropriação dos Conceitos:
aprimoramento do processo relativo ao envio dos
conceitos via internet.
- Simplificação do Ordenamento de Matrícula:
regulamentado o novo ordenamento de matrícula
que deverá entrar em vigor em 2004/1.
- Simplificação da Monitoria: implementado um
novo sistema de preparo e envio da folha de
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pagamento da monitoria.
- Digitalização: realizadas diversas ações no
sentido de revitalizar a digitalização dos
documentos no Departamento de Controle e
Registro Discente (reconstituição de Banco de
Dados, restauração de Backup, Atualização do
visual doc.).
Fortalecimento da
Democratização Interna

Pesquisa e Publicação

Perfis e Representações dos Estudantes da
UFRGS: publicação sobre a realidade sócioeconômica, as atividades culturais e
representações dos estudantes de graduação da
UFRGS.
Currículos: foi desenvolvido o 1º CD de Súmulas e
Currículos da Graduação edição 2003/1. A partir
de 2003/2, as súmulas e os currículos foram
disponibilizados no site da PROGRAD.

Evento
UFRGS Portas Abertas: em 17 de maio de 2003,
foi realizado a primeira edição deste evento, com
o objetivo de receber, nas diversas Unidades e
Setores, os alunos do ensino médio e visitantes
em geral, com o propósito de divulgar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na Universidade. O total de
envolvidos foram 4.231 pessoas (3.281
visitantes).
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PÓS-GRADUAÇÃO
O ano de 2003 para o ensino de pós-graduação na UFRGS representou o fechamento de um período de 6 anos no qual a
universidade experimentou e consolidou um novo modelo de financiamento através do Programa de Fomento à Pós-Graduação
(PROF/CAPES). Esta modalidade de financiamento permitiu uma efetiva transformação e avanços no cenário da UFRGS
contribuindo para a ampliação de sua capacidade de definir uma política de pós-graduação verdadeiramente institucional. A
flexibilização dos recursos de custeio decorrente da adoção do planejamento, de metas e indicadores previamente estabelecidos
mostrou-se mais vantajosa em relação ao modelo anterior. Este novo modelo transfere à instituição a responsabilidade de
alocação de bolsas e recursos aos Programas de Pós-Graduação, tendo papel decisório nesta tarefa a Comissão de
Planejamento e Gestão.
Num processo de modernização da estrutura e funcionamento da pós-graduação na UFRGS e considerando o biênio 2002/2003, 22
regimentos foram aprovados em todas as instâncias internas da universidade e mais nove encontram-se em processo de reformulação,
sendo que os principais pontos que foram comuns a todas as áreas são os seguintes: 1. redução do tempo máximo de duração do curso,
com reflexos na redução do Tempo Médio de Titulação; 2. critérios de credenciamento e recredenciamento de docentes, com reflexos no
aumento da produção. Em alguns Programas de Pós-Graduação ainda ocorreu a reestruturação de áreas e linhas de pesquisa. Este
procedimento determinou que as respectivas metas estabelecidas não só foram atingidas, mas, em alguns casos, significativamente
ultrapassadas.
O processo de acompanhamento e avaliação interna dos programas de pós-graduação, que constitui uma atividade conjunta da PróReitoria de Pós-Graduação com a Câmara de Pós-Graduação, teve intensificada a sua ação visando apoiar aqueles programas que, na
avaliação continuada de 2002 da CAPES, divulgada em 2003, apontaram problemas relativos ao desempenho os quais poderiam resultar
em diminuição de conceito na avaliação trienal que se procederá em 2004.

METAS
Expansão com
democratização da oferta

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Criação novos cursos de pós-graduação

RESULTADOS
Propostas de cursos de pós-graduação
encaminhadas à CAPES (os 3 primeiros já foram
recomendados):
- Engenharia Química (Doutorado);
- Engenharia Elétrica (Doutorado);
- Planejamento Urbano e Regional (Doutorado).
- Microeletrônica (Doutorado);
- Geografia (Doutorado);
- Ciência e Tecnologia de Alimentos (Mestrado).
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Modernização da Gestão
Acadêmica

Avaliação Institucional
Permanente

Desenvolvimento do Sistema de PósGraduação

Acompanhamento da avaliação dos
programas de pós-graduação

Módulos implantados:
- cadastramento de alunos;
- cadastramento de programas/cursos;
- colaborador convidado;
Módulos em andamento:
- credenciamento de docentes;
- controle de currículos;
- cadastramento de atividades de ensino;
- controle de turmas;
- acompanhamento de atividades de ensino;
- matrícula;
- consultas Internet (ingressos e afastamentos,
registros acadêmicos, histórico de atividades
acadêmicas e extras).
Considerando que a avaliação da Pós-Graduação,
com alteração de nota, ocorrerá em 2004, sendo
objeto de avaliação o desempenho dos Programas
de Pós-Graduação no triênio 2001 a 2003, as
medidas a serem implementadas pela UFRGS só
ocorrerão a partir do segundo semestre de 2004.
Porém, nas fichas de avaliação continuada da
CAPES, foi possível detectar, em pelo menos 3
programas, uma tendência de diminuição de
conceito. Isto determinou a convocação das
comissões de pós-graduação destes programas e,
juntamente com a Câmara de Pós-Graduação
procedeu-se a análise da situação e a busca de
soluções para sanear os problemas detectados.
Os relatórios referentes ao ano de 2003, a serem
encaminhados à CAPES serão examinados por uma
comissão especialmente designada para tal fim.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Universidade é uma instituição que abriga um universo de conhecimentos, e, portanto, é essencialmente plural. Foi neste
sentido que a UFRGS decidiu que investir em Educação a Distância não seria criar um centro ou núcleo específico, mas apoiar
as iniciativas existentes nas diversas unidades acadêmicas (faculdades, institutos e escolas).
Visando este objetivo foi criada, em 2002, a Secretaria de Educação a Distância (SEAD), órgão vinculado à Reitoria, que
trabalha articulado com todas as pró-reitorias e que tem como missão promover institucionalmente o desenvolvimento e a
implementação de atividades de educação a distância, bem como o aperfeiçoamento pedagógico através da utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação no ensino. Trata-se, portanto, de um órgão executivo, mas não executor.
A opção por este caminho também não foi centralizada. Ela nasceu de um movimento que remonta a 1999, quando,
incentivados pelas pró-reitorias de Graduação e de Pós-Graduação, os grupos interessados em EAD, bem como nas novas
tecnologias na educação, passaram a se encontrar para trocar idéias. Este movimento deu origem ao Fórum EAD, que se reúne
mensalmente e que congrega todos os interessados na temática para trocas de idéias e de experiências, bem como a discussão
das diretrizes institucionais para a EAD. Atualmente este Fórum é coordenado pela Secretaria de Educação a Distância.
Existem, pelo menos, os seguintes núcleos que desenvolvem ações e assessorias em Educação a Distância:
- Núcleo de Multimídia e Educação a Distância (NMEAD) — Escola de Engenharia;
- Núcleo de Aprendizagem Virtual (NAVI) — Escola de Administração;
- (CAPATEC) — Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (integrado ao Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias
na Educação - CINTED)
- Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) — Instituto de Psicologia (integrado ao CINTED)
- Núcleo de Tecnologia na Educação (NUTED) — Faculdade de Educação (integrado ao CINTED)
- Núcleo de Informática na Educação Especial — Faculdade de Educação
- Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação — CINTED
Esta opção por agir de forma descentralizada mas articulada tem gerado uma riqueza muito grande na EAD da UFRGS.
Não há uniformidade nem pedagógica nem tecnológica. No entanto há uma unanimidade: a busca por aperfeiçoar os processos
através da colaboração mútua entre os diversos grupos envolvidos. A EAD da UFRGS é o que se pode esperar de uma
universidade madura: unidade na diversidade.
No ano de 2003, foi lançado o Edital UFRGS-EAD 03 com os seguintes objetivos:
- desenvolvimento de plataforma virtual de educação a distância em consórcio com outras instituições federais de ensino;
- fomento à criação ou implementação de atividades formais de EAD na universidade.
A resposta a este Edital foi muito positiva, abrangendo 44 projetos de 21 unidades diferentes (a UFRGS tem 30 unidades contando
com o Colégio de Aplicação e com a Escola Técnica).
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METAS
Expansão com
Democratização da Oferta

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Regulamentar e operacionalizar o ensino
não-presencial

RESULTADOS
- Implementado Mestrado em Educação a
Distância (em fase de credenciamento).
- Credenciamento da UFRGS para EAD em nível
de pós-graduação lato sensu.
- Edital de fomento a Educação a Distância
(Edital - EAD 03) .
- Utilização/criação de espaços qualificados para
EAD: via Edital, 8 núcleos em funcionamento.

Intensificação da Inserção
Incentivar ações de internacionalização das
Internacional e Ampliação das atividades acadêmicas
Parcerias com a Sociedade

Participação de reuniões junto à Associação das
Universidades do Grupo Montividéu (AUGM) para
composição de um projeto a ser submetido ao
Edital da Comunidade Européia denominado
Projeto ALIS, resultando no envio do Projeto c@alis (Cuadros en América Latina Información y
Sociedad) Educación a distancia para cuadros
dirigentes de la sociedad de la información.
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PESQUISA
A Pró-Reitoria de Pesquisa é a responsável pela coordenação das ações na área, tendo como missão "fomentar e estimular a atividade
de investigação e de explicação científica em todos os níveis da atividade acadêmica e nos diferentes campos do conhecimento". Seus
principais objetivos são os seguintes:

- Estimular e apoiar a produção do conhecimento em todos os níveis de ensino e em todas as áreas do conhecimento;
- Desenvolver uma política de pesquisa em consonância com as outras instâncias responsáveis pelo gerenciamento da pesquisa
na Universidade; como a Câmara de Pesquisa e as Comissões de Pesquisa das Unidades.
- Desenvolver e ampliar programas de fomento de modo a atender às demandas das atividades de pesquisa já consolidadas e
favorecer o surgimento de novas iniciativas, privilegiando áreas emergentes e/ou interdisciplinares;
- Apoiar, organizar e divulgar a produção científica da Universidade;
- Divulgar oportunidades de financiamento de pesquisas;
- Proporcionar ao pesquisador as informações necessárias para o encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento;
- Proporcionar ao jovem estudante a oportunidade de se integrar a projetos de pesquisa, visando a sua capacitação no fazer
científico;
- Auxiliar a ampliar e intensificar as relações entre o universo de pesquisa da Universidade e a comunidade externa (outras
entidades, empresas e escolas).

METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Qualificação do Ensino,
Estímulo e acompanhamento dos grupos de
Pesquisa e Extensão e
pesquisa
Ampliação de sua Inserção na
Sociedade

Ampliação das possibilidades de Iniciação
Científica

RESULTADOS
- Recuperado o corte de 2% do PIBIC/UFRGS
- Mapeados 490 grupos de pesquisa.
- Incremento no fomento à pesquisa de 50 para
71 atendimentos na modalidade "Apoio
Emergencial à Pesquisa".
- Ampliado o nº de bolsas de IC de 250 para 295 e
implementado Programa de IC sem remuneração.
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- Criada empresa júnior na Economia.
- Consolidação do Programa Especial de
Treinamento.
Eventos realizados para divulgação e
reflexão da pesquisa

Facilidades Informatizadas.

- XV Salão de Iniciação Científica com a
apresentação de 2.511 trabalhos;
- XII Feira de Iniciação Científica;
- Cinema e Pesquisa (apresentação de 5 filmes
seguidos de debates);
- Teatro e Pesquisa (apresentação de uma peça
teatral seguida de debate);
- Seminários Temáticos para qualificação de
jovens pesquisadores (Como elaborar um
Relatório Científico; Como montar um Currículo
Lattes; Como apresentar um trabalho num
Congresso Científico - Elaboração de Resumo,
Apresentação Oral, Elaboração de Pôster);
- UFRGS Jovem (atividades dirigidas a alunos do
ensino médio e fundamental).
- Lançamento LATTES/ UFRGS (instrumento de
coleta, disponibilização e análise das informações
curriculares da comunidade acadêmica da
UFRGS).
- Implantada a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações.

Modernização da Gestão
Acadêmica

Desenvolvimento do Sistema de Pesquisa

Módulos Implantados:
- pesquisador;
- fomento a bolsas;
- administração da PROPESQ;
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- comissão de pesquisa;
- cadastramento de colaboradores convidados;
- consultas Internet (módulo de consultas via
WEB, atualização de projetos de pesquisa via
WEB, solicitação de bolsas de pesquisa via
WEB).
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EXTENSÃO

A Extensão na UFRGS vem se consolidando como componente essencial do seu projeto acadêmico. Mais do que cumprir
uma das funções da Universidade, o desenvolvimento da extensão, assim como o da pesquisa, dá-se na intenção de firmar-se
como uma leitura transversal do processo educacional socialmente inserido e de qualidade.
Para além do discurso, as ações da Administração Central e o entendimento dos dois Conselhos Superiores
proporcionaram efetivamente o crescimento exponencial da atividade extensionista, tanto em quantidade como na qualidade de
suas ações.
Em 2003, a manutenção do índice departamental, estabelecido pela Resolução 118 do CONSUN, determinou a
continuidade do processo de valorização do registro das ações de extensão. A efetividade desse registro dependia de dois
fatores: a aprovação das novas normas de extensão (Resolução 26/2003 do CEPE) e a implantação do sistema de extensão,
diretamente vinculado àquela legislação. O sistema de extensão atualmente permite o registro das propostas e dos relatórios de
ações de extensão, além de emitir relatórios diversos utilizados na avaliação da gestão da extensão. Assim como outros
sistemas da Universidade, baseia-se no banco de dados da PRORH e é orientado pela legislação em vigor. Sua implantação foi
orientada pela proposta de democratização da informação, conforme estabelecido no Plano de Gestão, e permitiu o registro da
ordem de 1.000 ações de extensão ao longo do ano, com crescimento superior a 200% em relação a 2001. A partir desse
sistema, serão obtidos dados, taxas e indicadores para a avaliação institucional da extensão como parte do processo em
implantação pela Secretaria de Avaliação Institucional.
Outro destaque refere-se ao aumento do número de parcerias institucionais para ações de extensão, tanto entre os
organismos públicos como os vinculados ao terceiro setor. A ampliação das possibilidades de ação da Universidade junto aos
outros setores da sociedade através de propostas nitidamente interdisciplinares e que envolveram o ensino, tanto de graduação
como pós-graduação, e o conhecimento produzido pela pesquisa.
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METAS
Expansão com
Democratização da Oferta

AÇÕES DESENVOLVIDAS

RESULTADOS

Desenvolvimento e implementação de novas Programa de Formação de Professores da
modalidades de educação continuada.
Educação Básica, Programa de Formação de
Educadores Sociais(Edital PROEXT/2003
SESU/MEC), e Programa Brasil Alfabetizado
(Edital FNDE/MEC)
PROREXT/PROENSINO/SEAD/ Colégio de
Aplicação e FACED.

Qualificação do Ensino,
Consolidação e ampliação de projetos de
Pesquisa e Extensão e
Extensão de cunho permanente
Ampliação de sua Inserção na
Sociedade

Apoio e fomento às diferentes ações
propostas pelas unidades acadêmicas que

Edições Realizadas:
- Programa Extra Muros - Projeto de avaliação
- Programa Convivências: Regional Urbano e
Rural;
- Unicultura;
- Cultura 12 e 30;
- Cinema Universitário;
- Parcerias Externas: UFRGS/OSPA,
UFRGS/UNISINOS, UFRGS/ SESI Fundarte;
- Unisaúde (Projeto Viva Saúde, Projeto Extensão
Comunitária de Promoção e Proteção da Saúde)
Ação Conjunta UFRGS/GHC.
- Salão de Extensão da UFRGS: espaço de
divulgação das ações extensionistas:
4º Salão de Extensão Edição 2003 – Ética e
Extensão
Programas Apoiados:
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privilegiam atividades interdisciplinares e as
que contemplam a indissocialibilidade

- Programa Educação pelo Esporte: Projeto
“QUERO-QUERO” convênio
IAS/UFRGS/PROREXT/SMEDPOA
- Programa “Regularização Fundiária: uma questão de
cidadania” Convênio Defensoria Pública/UFRGS
através da PROREXT/DEDS/ IGEO e IFCH.
- Programa “PARQUE TECNOLÓGICO NA ESCOLA”
(SMEC do Bal.Pinhal).

- Programa “ECSIC – Escola, Conectividade e
Sociedade da Informação” (BNDES/SMEDPOA)
PSICO/FACED/MAT.
- Programa “Comunidades Remanescentes de
Quilombos” Fundação Palmares, Ministério Público,
RSRural, com o IFCH

. Projeto Quilombos UNISOL/2003 em Cambará
. Projeto Etnia e Estética como geração de
renda na Comunidade de Restinga Seca (Edital
Sesu/MEC)
- Programa “COLÉGIO AMARELO” (ARQ/Pref. de
Barra do Ouro)

Qualificar e intensificar a política de
radiodifusão

- Programa de Formação Continuada dos
Trabalhadores da Saúde – convênio SS/RS e
ESP (Unidades acadêmicas da área da Saúde e a
FACED).
- Ampliação da participação das unidades nas
discussões das políticas da radiodifusão e nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão propostas
na programação da rádio – a Rádio da Universidade é
o laboratório da disciplina de Radio - jornalismo da
FABICO.
- Inserção de alunos de vários cursos de graduação na
Programação da Rádio,
- Estabelecimento de parcerias com diferentes
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segmentos da sociedade civil para a enriquecimento e
diversidade da Programação da Rádio,

- Projeto Rádio Digital, o qual permite utilizar a
mesma potência de 10kw, atingindo um raio de
200km por um custo menor.
Fortalecer as ações do Planetário Professor
José Baptista Pereira da UFRGS

Programa de fortalecimento das ações através de
uma maior articulação com as unidades
(graduação e pós-graduação) contemplando o
ensino, a pesquisa e a extensão; e com os
demais setores da Pró-Reitoria, no
desenvolvimento dos seguintes projetos:
- Projeto Selene; - Projeto Marte 2003;
- Projeto Planetas do Sistema Solar;
- Parceria Museu e Planetário;
- Parceria Rádio e Planetário;
- Projeto Space Music; - Projeto Eclipses 2003;
- Exposição Estrelas do Céu, Estrelas da Terra,
- Show multimídia com música eletrônica –
parceria com o Centro de Música Eletrônica,
- Encontro multidisciplinar de poetas,
Marte e os marcianos: a busca da vida no quarto
planeta com o Depto. de Biofísica.
Estabelecimento de parcerias com o sistema de
ensino público e privado, através do
desenvolvimento dos seguintes projetos:
- Céu para EJA,
- Física para secundaristas I,
- Céu para Ensino Fundamental,
- Céu para Ensino Médio.
- Estabelecer parcerias com outras instituições de
ensino e de planetários – Santa Maria e Curitiba.
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Promover a difusão dos conhecimentos
gerados na universidade em nível local e
regional

- Participação no evento “Criança na Avenida”,
- Parceria com entidades assistenciais aos
domingos.
- Participação na Bienal do Livro - Rio de Janeiro.
- Lançamento de 12 títulos das mais diferentes
áreas no espaço cultural das Livrarias da UFRGS.
- Participação na Feira do Livro de Parobé - RS.
- Participação na Feira do Livro Porto Alegre - RS.
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EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
A Coordenadoria de Educação Básica e Profissional, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, tem como objetivo buscar o
aperfeiçoamento e a qualidade na educação da criança, do adolescente e do educando, subsidiando as ações políticospedagógicas das Unidades e Órgãos que ministram esses diversos níveis e modalidades de educação, efetuando a devida
integração com as demais Unidades Universitárias e com os sistemas de Ensino Federal, Estadual e Municipal. Suas principais
atribuições são as seguintes:
- estabelecer um elo de integração entre as Unidades que mantenham atividades de Educação Básica, Educação Profissional e
Educação de Jovens e Adultos, e, dessas, com a Reitorias, Pró-Reitorias e demais Unidades Universitárias;
- estabelecer a integração da Educação Básica , da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos da UFRGS com
os Sistemas Federal, Estadual e Municipal de Educação Infantil, Fundamental, Médio, Profissional e de Jovens e Adultos;
- manifestar-se sobre os projetos de melhoria da Educação Básica, Profissional e de Jovens e Adultos da UFRGS;
- supervisionar as atividades administrativas e didáticas das Unidades de Educação Básica, Profissional e de Jovens e Adultos
da UFRGS;
- opinar sobre assuntos que digam respeito a Educação Básica, à Educação Profissional e à Educação de Jovens e Adultos, no
âmbito da UFRGS;
- apreciar e opinar sobre outras matérias que lhe sejam atribuídas no âmbito de sua atuação, como: convênios, ampliação e reformas de
prédios, aquisição de equipamentos, contratação de recursos humanos, atividades de ensino, pesquisa e extensão.

METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

RESULTADOS

Fortalecimento da
Democratização Interna

Pesquisa e Publicação

Perfis e Representações dos Estudantes da
UFRGS: publicação sobre a realidade sócioeconômica, as atividades culturais e
representações dos estudantes da educação
básica e profissional da UFRGS.

Avaliação Institucional
Permanente

2º Ciclo Avaliativo

Inserção do Colégio de Aplicação e a Escola
Técnica no Sistema de Avaliação da
Universidade, com a formação dos respectivos
Núcleos de Avaliação das unidades (NAUs).
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Secretaria de Avaliação Institucional é o órgão técnico-acadêmico que tem como objetivo principal articular e coordenar as diversas
ações desenvolvidas pela instituição, sejam elas internas ou externas. Desde sua criação, a SAI vem desenvolvendo um trabalho de suporte
às diversas unidades de ensino para auxiliar nas respostas às demandas do processo avaliativo externo e investindo em mecanismos de
fomento ao desenvolvimento da avaliação interna da Universidade.
Em 2003, é deflagrado o 2º Ciclo Avaliativo da Universidade, com base nas orientações que estão determinadas pelo Plano de
Gestão da UFRGS - 2000-2004, e que visam atingir o ensino de graduação e de pós-graduação, a extensão, a pesquisa e a gestão
universitária. Este Ciclo teve seu início com o processo de sensibilização desenvolvido junto às 27 Unidades Acadêmicas da UFRGS e
ainda, com o Colégio Aplicação e a Escola Técnica. Esta fase de sensibilização teve como objetivos informar sobre a atual situação do
Sistema Avaliação da Educação Superior do País, situar a UFRGS neste contexto e buscar subsídios para o aprofundamento da avaliação
interna. Esta fase foi trabalhada na proposta de que a participação e o envolvimento das unidades acadêmicas da UFRGS são essenciais
para o aprofundamento do processo de avaliação institucional, através da ação de seus diferentes participantes. Este envolvimento propicia
ações de auto-conhecimento da instituição que, por sua vez, servirão de base para a tomada de decisão na perspectiva de melhoria da
qualidade do ensino superior oferecido pela instituição.
Na UFRGS, já existe a constatação de que o processo de avaliação endógeno propicia uma maior qualificação à comunidade
acadêmica, na discussão de suas questões, sejam relativas ao presente ou ao futuro da Instituição, possibilitando consensos para a tomada
de decisão. Essa experiência acumulada apresenta-se como um diferencial importante para o atendimento às demandas externas de
avaliação, considerando-se que o caminho percorrido legitima a posição dos cursos da UFRGS nos altos patamares avaliativos do país.

METAS
Avaliação Institucional
Permanente

AÇÕES DESENVOLVIDAS

RESULTADOS

Acompanhamento e otimização de ações de Elaboração do Programa de Avaliação
Avaliação
Institucional Permanente da UFRGS
(PAIPUFRGS) com base nas demandas das
Unidades Acadêmicas e no histórico da UFRGS
em Avaliação Institucional.
- Deflagração do 2º Ciclo Avaliativo da UFRGS.
- Realização de Seminário para apresentação do
PAIPUFRGS à comunidade acadêmica com
entrega de CD-rom com informações para o
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processo avaliativo.
- Lançamento do Livro “Avaliação Institucional
Permanente na UFRGS: graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão e gestão”.
- Criação de quatro GTs (Avaliação Docente,
Acompanhamento de Egressos, Infra-estrutura e
Pessoal Técnico-administrativo) para agilização
das ações pertinentes.
- Acompanhamento do processo do Exame
Nacional de Cursos e do processo de Avaliação
de Condições de Ensino.
- Assessoria à Faculdade de Medicina na
elaboração do PROMED (Programa da Incentivo
a Mudanças Curriculares nos Cursos de
Medicina). O PROMED está sendo coordenado
pelo Ministério da Saúde em conjunto com o
Ministério da Educação que está oferecendo
subsídios financeiros para que as Faculdades de
Medicina do país realizem as adaptações
necessárias trazidas nas Diretrizes Curriculares.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

O ano de 2003 foi um período de crescimento e consolidação, na UFRGS, dos objetivos de integração com a sociedade
nacional e internacional. A Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais, integrada aos demais órgãos da Administração
Central, assumiu sua parte no apoio, coordenação e organização de atividades que envolveram toda a comunidade universitária,
em todas as áreas de atuação acadêmica: ensino, pesquisa e extensão.
Na cooperação com instituições nacionais, aumenta o número de convênios de cooperação unindo esforços acadêmicos
da Universidade com instituições públicas e privadas, em projetos visando o benefício social. Por exemplo, a SRII, ao lado da
Pró-Reitoria de Extensão, apoiou a integração multidisciplinar em projetos que alcançaram a aprovação de ONGs como o
Instituto Airton Sena, para benefício das crianças da rede municipal de Porto Alegre, na educação através do esporte. Ao final
de 2003, o Grupo Hospitalar Conceição propôs uma cooperação multidisciplinar, visando aperfeiçoamento da formação em
saúde, através de ações conjuntas. Por outro lado, a formalização de documentos de cooperação tem sido agilizada pelo
resultado de um trabalho integrado de todos os setores envolvidos, sob a coordenação da SRII, que resultou na elaboração do
Manual de Termos de Cooperação, cuja versão sintetizada foi apresentada no Seminário de Instrução para Dirigentes da
UFRGS, organizado pela PRORH, em maio de 2003.
A presença internacional da UFRGS tem se expandido em todos os aspectos, e a SRII acompanha as demandas
decorrentes. Estruturar o setor de intercâmbios estudantis, para orientar e acolher o número crescente de estudantes de
intercâmbio; centralizar informações sobre as atividades internacionais desenvolvidas em toda a Universidade, acompanhar o
crescimento do número de termos de cooperação internacionais, tem sido tarefa quotidiana, assim como apoiar a presença da
Administração Central nos principais eventos que discutem as grandes questões contemporâneas da educação superior.
Em 24 de janeiro de 2003, a Andifes – Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, realizou na
UFRGS sua 48ª Reunião do Pleno, com a presença do Ministro da Educação e do Ministro da Ciência e Tecnologia, quando se iniciava um
novo governo no país. A partir de julho de 2003, assumindo a Presidência da Andifes, a reitora da UFRGS passou a representar as
instituições ibero-americanas reunidas no CUIB – Conselho Universitário Ibero-Americano.

METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

RESULTADOS

Intensificação da Inserção
Incentivo a ações de internacionalização das - Organizado Fórum de Coordenadores de
Internacional e Ampliação das atividades acadêmicas
COMGRADs, com foco na inserção internacional.
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Parcerias com a Sociedade
- Avaliado o Programa de Mobilidade Acadêmica
do Mercosul (foram refinados os critérios de
seleção).
- Comitês e Núcleos Acadêmicos da AUGM:
criado o Comitê de História/Fronteiras, avaliação
do Núcleo de Sensoriamento Remoto, avaliação
das áreas prioritárias da UFRGS para AUGM.
- Incentivo aos programas de intercâmbio:
recepção, em 2003, de 33 alunos internacionais e
12 alunos PEC-G.
- Estabelecido convênio/parceira com
IBICT/CNPq - Integração da Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da UFRGS à Biblioteca
Digital Brasileira.

Mobilidade Acadêmica

- Estabelecido convênio/parceria com a
Association of Research Libraries - Indexação de
Revistas Editadas pela UFRGS na base LAPTOC
(Latin American Periodicals Table of Contents).
Elaboração e disponibilização do Manual do
Estudante Internacional - em inglês, já disponível
no site da SRII.
Recebimento de 30 alunos internacionais em
cursos de graduação (mediante acordos bilaterais
e convênios).
Recebimento de 11 alunos dentro do Programa
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Estudante Convênio de Graduação (PEC-G), para
cursar Português para Estrangeiros.
29 professores e 54 alunos de graduação e pósgraduação foram apoiados para realizar
atividades acadêmicas em Universidades
integrantes da Associação de Universidades do
Grupo Montevidéu.
10 estudantes da UFRGS cursaram um semestre
em universidades argentinas, e foram recebidos
09 alunos da Argentina dentro do Programa
ESCALA de intercâmbio de estudantes de
graduação, da AUGM, com apoio da Organização
dos Estados Ibero-Americanos - OEI.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico tem como objetivo fornecer, à sociedade, as condições necessárias à valorização e
transferência do conhecimento científico e tecnológico gerado pela UFRGS.
A SEDETEC foi criada para atender a necessidade de um gerenciamento mais efetivo e especializado das ações desenvolvidas pela
UFRGS no campo de desenvolvimento tecnológico. As atividades assumidas estão revestidas de um caráter não só inovador, mas também
de novidade no meio acadêmico, o que requer novas competências e novas formas de viabilizar sua concretização.
Com vistas a cumprir com seus objetivos, a SEDETEC instituiu uma estrutura organizacional assim configurada:
- Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia- EITT
- Rede de Incubadoras da UFRGS – REINTEC
Projetos Multiinstitucionais

METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Intensificação da Inserção
Promoção e apoio a atividades que
Internacional e Ampliação das estimulem o desenvolvimento
Parcerias com a Sociedade
tecnológico na UFRGS, inclusive
como forma de ampliação das
alternativas de geração de trabalho e
renda para estudantes e egressos.

RESULTADOS
Implantação do Sistema de monitoramento local dos
processos de propriedade intelectual.
Execução do projeto "Escritório de Negociação”,
aprovado dentro do Edital do Fundo Verde Amarelo,
Chamada Propriedade Intelectual.
Projeto FINEP/EATs – Concluído o projeto FINEP/EATs
e realizada reunião em 28 de março de 2003, na PUCRIO, para entrega do relatório final e CD-ROM contendo
base de dados sobre Interação Universidade-Empresa
em Universidades Brasileiras.
Eventos Realizados:
- III Seminário Interno de Pesquisa Faculdade de
Farmácia.
- Seminário “Patentes em Biotecnologia: teoria e prática”.
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Participação em Eventos:
- BRASILTEC – 2º Salão e Fórum de Inovação
Tecnológica.
- EXPOINTER.
Implantação de novas Incubadoras Tecnológicas:
ITM/CDTF
–
Incubadora
Tecnológica
de
Medicamentos/Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Farmacêutico – lançamento de Edital em 27 de agosto, com
vaga para quatro empresas. As empresas incubadas na ITM
serão atendidas também pela Cientec num processo de coincubação.
- ITR – Incubadora Tecnológica de Reciclagem da Escola
Técnica – lançamento de Edital para incubação em 1º de
setembro, com vaga para duas empresas e seleção de um
projeto.
- ITACA – Incubadora Tecnológica Empresarial de Alimentos
e Cadeias Agroindustriais – lançamento de Edital para
incubação em 06 de outubro, com vaga para quatro empresas
e seleção de três empresas para incubação e um projeto para
pré-incubação.

Estudo para implantação futura de Incubadoras:
- Héstia – Incubadora Tecnológica Héstia/Centro de
Tecnologia.
- ITIF – Incubadora Tecnológica do Instituto de Física.
- Faculdade de Agronomia.
- Incubadora de Cooperativas.
Empreendedorismo e Inovação:
- 4ª Edição da Maratona do Empreendedorismo com 50
propostas inscritas.
- Programa de Empreendedorismo e Inovação: é um
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projeto de extensão universitária que visa promover e
desenvolver
a
formação
de
empreendedores,
incentivando a criação de novos negócios e empresas
de base tecnológica. Tendo como público-alvo:
Estudantes, Profissionais e Empresários com o ensino
médio concluído. Em 2003, o Programa foi desenvolvido
em 08 módulos, sendo: Comportamento e Atitude de
Empreendedor, Técnicas de Comunicação para
Empreendedores, Planejamento de Negócios para
Empreendedores, Marketing para Empreendedores,
Finanças para Empreendedores, Qualidade na Gestão
de Novos Negócios, Princípios da Propriedade
Intelectual e Aspectos Legais para Abertura de um Novo
Negócio.
Infra-Estrutura:
Casa do Desenvolvimento Tecnológico - foi edificada a
Casa de Desenvolvimento Tecnológico, que se destina a
promoção de incubação de projetos, difusão e
divulgação de pesquisa básica e aplicada, bem como o
desenvolvimento experimental de produto ou processo
em todas as áreas do conhecimento.
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ASSUNTOS ESTUDANTIS
A UFRGS conta com a Secretaria de Assuntos Estudantis que tem como missão desenvolver programas e projetos de assistência

estudantil que reduzam as desigualdades socioeconômicas e culturais dos estudantes, contribuindo para a melhoria do
desempenho acadêmico visando minimizar as situações de repetência e evasão, decorrentes da insuficiência de condições
financeiras.

METAS
Expansão com
Democratização da Oferta

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Diversidade na Universidade

Fortalecimento das Ações que Revitalização dos restaurantes universitários
Visem à Qualidade de Vida e e das casas de estudantes
à Melhoria das Condições de
Trabalho da Comunidade
Universitária

RESULTADOS
Oferecimento de curso pré-vestibular dirigido a
pessoas de baixa renda, com 80% das vagas
destinadas a afrodescendentes e/ou indígenas.
- Projeto visual - imagem, marca RU;
- Programa Qualidade da Alimentação e
Programa Desperdício Mínimo (Restaurante
Universitário).
- Reforma nas casas de estudantes e
restaurantes universitários.
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GESTÃO DE PESSOAS
A conjuntura de 2003 foi particularmente peculiar para a área de recursos humanos das Universidades Federais. Aos esforços de
manutenção da produção de conhecimento e expansão de todas as atividades universitárias, correspondeu um quadro de diminuição
acentuada dos recursos humanos, tanto na área docente, como dos técnicos-administrativos.
Assim sendo, a qualificação da gestão dos recursos tornou-se eixo estratégico no desafio de manter em níveis adequados a
qualidade das atividades universitárias, bem como construir alternativas de superação desse nível de restrição. A necessidade de definição
de uma política de recursos humanos baseada na apreensão e controle de dados, indicadores e informações constituiu-se em condição
essencial para a adoção de medidas capazes de superar domesticamente alguns limites institucionais. No âmbito do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos – DDRH foi dada ênfase a análise do dimensionamento e gestão de pessoal, com particular foco,
de um lado, para a atualização completa da distribuição dos servidores, seja nas Unidades de Ensino, como na Administração Central, de
outro para a construção de uma cultura de cooperação e ação conjunta dos gestores das Unidades e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos,
de modo a unificar procedimentos e melhorar a transparência nas tomadas de decisões.
Nesta perspectiva, foram realizadas reuniões em todas as 29 Unidades de Ensino, permitindo uma análise mais pormenorizada do
perfil da distribuição e a necessidade real de pessoal, face às características próprias de cada Órgão. O enquadramento dos servidores nos
específicos ambientes de trabalho permitiu a percepção dos ajustamentos necessários à reformulação do processo de trabalho e do papel
das chefias nas responsabilidades de melhor gerenciar os recursos humanos disponíveis.
Essas
ações
puderam
repercutir
na
atualização dos dados sobre necessidades de pessoal, bem como estabelecer e aperfeiçoar a discussão de critérios para distribuição de
vagas provenientes do concurso público, consolidando a utilização de indicadores para a lotação e remoção de servidores.
A integração continuada dos procedimentos na área de recursos humanos deve incluir de modo mais efetivo a gestão dos serviços
terceirizados, envolvendo níveis específicos de planejamento e execução da PRORH, PROPLAN, PROINFRA e Direções de Órgãos.

O Departamento de Administração de Recursos Humanos – DARH, em conformidade com a política de informatização da
instituição, no decorrer do ano de 2003 trabalhou na implementação de suas rotinas, buscando maior agilidade no
desenvolvimento de suas atividades. Atualmente, está na etapa de conclusão de um projeto que tem por finalidade a
digitalização das pastas funcionais dos servidores ativos e inativos.
Enfatizamos, também, a reestruturação do Departamento dos Assuntos da Comunidade Universitária – DACOM, com a
implantação de um novo organograma, permitindo uma adequação do sistema para melhor utilização das competências,
trazendo como resultado um atendimento mais dinâmico à comunidade universitária.
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METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Fortalecimento das Ações que Definição de critérios para alocação de
Visem a Qualidade de Vida e servidores Técnico-administrativos.
a Melhoria das Condições de
Trabalho da Comunidade
Universitária
Gestão dos trabalhadores terceirizados.

Melhoria da Infra-Estrutura
Física, dos Recursos
Materiais, Naturais e
Tecnológicos

RESULTADOS
Avaliação, dimensionamento e reestruturação dos
Recursos Humanos das Unidades Acadêmicas,
mediante a participação das Direções, Chefias e
Núcleos de RH.
Ações de integração dos servidores terceirizados
de segurança.

Qualificação e Aperfeiçoamento para
servidores.

- 1ª Semana de Instrução de Dirigentes da
UFRGS.
- Programa de qualificação e aperfeiçoamento a
partir do levantamento de necessidades de
capacitação.

Desenvolvimento do Sistema de Recursos
Humanos

Módulos Implantados:
- Cadastramento de pessoa, servidor, dado
funcional, dependente, categoria funcional, banco
e agência, grupo/classe/padrão, quadro de cargos
e empregos;
- Cadastramento de órgãos e suas atividades;
- Afastamentos;
- Férias;
- Freqüência;
- Gratificação de Estímulo a Docência;
- Funções;
- Auxílio Transporte;
- Junta Médica (Prontuários);
- Emissão de Etiquetas;
- Email para Usuários do Sistema;
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- Emissão de Ficha Funcional;
- Geração de Disquete para SIAPE;
- Comunicação com Usuários Conectados;
- Segurança do Trabalho (perícia técnica de
insalubridade e perícia técnica de periculosidade);
- Membros de Comissões e Conselhos;
- Cadastramento de Funcionários FAURGS;
- Cadastramento de Funcionários FLE;
- Aperfeiçoamento e Qualificação;
- Diárias;
- Consulta Internet (informações pessoais dos
servidores, seus dependentes, e qualificação do
servidor; servidores por unidade de ensino;
informações sobre órgãos; guia telefônico).
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PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem por missão coordenar e executar, no âmbito da Universidade, os processos de
planejamento, orçamento, sistematização de informações, racionalização de custos e registro dos atos financeiros, contábeis e patrimoniais,
promovendo seu desenvolvimento organizacional.

METAS
Melhoria da Infra-Estrutura
Física, dos Recursos
Materiais, Naturais e
Tecnológicos

AÇÕES DESENVOLVIDAS

RESULTADOS

Aprimoramento dos Sistemas de Informação Sistema de Planejamento e Administração
(módulos em funcionamento: relatórios gerenciais
e de controle de pagamentos, empenho,
orçamento, transporte).
- Aquisição de equipamentos para modernização
do SABi (microcomputadores, leitoras de códigos
de barra e teclados pin-pad).

Fortalecimento da
Democratização Interna

Democratização da Informação

Reformulada a página da UFRGS na Internet;
Publicação do folheto "UFRGS em números 20012002.

Planejamento Integrado das
Ações Institucionais

Seminários de Gestão

Realização de dois seminários de gestão, com a
participação dos dirigentes da Administração
Central da Universidade, com o objetivo de avaliar
a execução das metas e ações constantes do
Plano de Gestão 2000-2004, bem como
estabelecer prioridades para o período restante
da administração.
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INFRA-ESTRUTURA

A Pró-Reitoria de Infra-Estrutura atua como instância de planejamento do espaço físico e como prestadora de serviços técnicos
na área de projetos, obras, manutenção e conservação do espaço físico da universidade. Em 2003, o destaque ficou por conta
da criação da gestão de suprimentos e contratos especiais com a finalidade principal de gerenciar contratos com empresas
terceirizadas. Deve-se salientar também, que foram atendidas 13.609 solicitações de serviços de manutenção (alvenaria,
carpintaria, elétrica, hidráulica, limpeza, marcenaria, persianas, pintura, serralheria, telefonia e vidraçaria) oriundas dos diversos
setores da Universidade.

METAS
Melhoria da infra-estrutura
física, dos recursos
materiais, naturais e
tecnológicos

AÇÕES DESENVOLVIDAS
Promoção da Permanente Modernização
Institucional:
- Descentralização da Prefeitura
Universitária;

- Descentralização dos serviços de limpeza;

- Criação da gestão de suprimentos e
contratos especiais.

RESULTADOS

Cada Campus passou a ter seu Prefeito
Universitário com autonomia em decisões nas
respectivas áreas de atuação, visando uma maior
agilidade no atendimento das solicitações de
serviços de manutenção e reformas.
Os serviços de limpeza passaram à
responsabilidade de cada prefeito universitário nos
seus respectivos campus.
- Competências:
Levantar e fornecer informações gerenciais, quanto
à qualidade dos serviços, a fim de subsidiarem as
Prefeituras dos Campi da Universidade na
implementação de melhorias operacionais nos
serviços de limpeza e manutenção predial;
Acompanhar e monitorar a freqüência dos
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Revitalização dos Prédios dos Campi;

funcionários terceirizados;
Intermediar e negociar entre as empresas
terceirizadas e as Prefeituras da Universidade, a
busca de soluções para demandas que estejam no
objeto dos respectivos contratos.
Monitorar e formalizar os atos na gestão do
contrato (decidindo o que estiver dentro de sua
área de competência e acionando a autoridade
superior e/ou demais áreas envolvidas para a
prática dos atos que lhes competem).
Efetuar acompanhamento e controle da execução
do contrato, avaliação dos resultados e
retroinformação aos usuários dos serviços e
autoridade competente.
Obras Concluídas:
- Brinquedoteca: construção do Prédio;
- Creche: reforma geral;
- Casa de Estudantes Campus Centro: reforma dos
banheiros e reservatórios;
- Casa de Estudantes da Faculdade de Agronomia
e Veterinária: reforma;
- Casa de Estudantes da São Manoel: reforma;
- CECLIMAR: impermeabilização do terraço;
- Campus do Vale: cercamento, iluminação externa
e interna do anel viário, reforma interna da livraria;
- Terminal de Ônibus: execução da obra civil e
estruturas metálicas do terminal - Blocos I, II e III.
- Engenharia Elétrica: cercamento com gradil de
ferro;
- Escola de Educação Física: cercamento, guarita e
portões;
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- Escola de Engenharia: obra de construção da
Engenharia MMM e execução da implantação do
núcleo de serviços.
- Faculdade de Agronomia: recuperação do prédio
do Departamento de Plantas de Lavoura;
- Faculdade de Direito e Economia: nova
subestação;
- Faculdade de Educação: biblioteca;
- Faculdade de Farmácia: recuperação e
impermeabilização dos reservatórios superiores,
reforma interna do laboratório de bioquímica,
execução de obra do laboratório de análises
parasitológicas, nova subestação;
- Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos:
obras de reformas do subsolo;
- Instituto de Biociências: reforma do 1º pavimento
do Departamento de Botânica/Herbário, execução
e implantação do núcleo de serviços do
Departamento de Zoologia, conclusão do 1º
pavimento do prédio 43.431 do Departamento de
Biofísica e a construção da Casa de Gerador.
- Instituto de Psicologia: reforma dos banheiros do
térreo;
- Instituto de Química: cercamento do Centro de
Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos;
construção do telheiro;
RU2, Gráfica e Editora: execução da infraestrutura.
Obras em Andamento:
- Estacionamento no Bloco 4 do Campus do Vale:
pavimentação;
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Melhorias nos Sistemas de Telefonia e
Energia Elétrica

- Anel Viário e Pórtico do Campus do Vale;
- Reitoria/Salão de Atos: recuperação das fachadas
e entorno;
- Instituto de Geociências: construção da Litoteca;
- Instituto de Informática: construção do prédio;
- Instituto de Biociências: complementação do
Departamento de Genética;
- Faculdade de Farmácia: Laboratório Industrial
Farmacêutico.
- Sistema de fidelização das operadores de
telefonia fixa e móvel dos Campi;
- Instalação da medição horosazonal nos Campus
da Saúde e Olímpico, Colônia de Férias
Tramandaí, CEU, Escola de Administração,
FABICO, Observatório Astronômico e Estação
Experimental Agronômica: modificação do sistema
de tarifação de energia visando reduzir custos;
- Projetos das subestações (em obras): troca de
transformadores, cabos, chaves e proteções de
energia elétrica: Farmácia, Engenharia Nova,
Engenharia MMM, Museu, Anexo 1, Lancheria,
Cinema e Teatro, Arquitetura, Direito, Ciências
Econômicas.
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PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

A UFRGS possui um acervo edificado dos mais significativos no contexto urbano de Porto Alegre. O conjunto arquitetônico,
localizado no Campus Centro, foi construído em duas fases distintas na evolução histórica da Universidade. O primeiro grupo de
prédios, denominados históricos, foi erguido a partir de 1898 e tiveram seu ciclo encerrado trinta anos depois. Já na segunda
fase das construções, que durou quatorze anos, ergueram-se os prédios de correntes modernistas. A arquitetura monumental
dos prédios históricos da UFRGS destacou-se na paisagem urbana de Porto Alegre no início do século XIX, e ainda hoje,
destaca-se pela sua importância histórica, estética excepcional, imponência, significação plástica e funcionalidade. Ressalta-se
que os dois quarteirões universitários, que abrangem o patrimônio tombado situam-se em área nobre, no coração da metrópole,
projetados pelos renomados Theodor Wiederspahn, Rudolph Ahrons e Manoel Itaqui, dentre outros, que enriqueceram ainda
mais o conjunto arquitetônico, pela sua expressividade profissional. Perfeitamente incorporados à malha urbana, os prédios
históricos da UFRGS se converteram em pontos de referência cultural, devido a indiscutível qualidade arquitetônica, pois são
representantes do Neoclássico, Art Nouveau e Ecletismo.
Em 1998, foi iniciado o Projeto de Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da UFRGS e no ano 2000 foi constituída a
Secretaria do Patrimônio Histórico. Este Projeto visa recuperar as condições físicas de 12 prédios históricos (de 1ª geração),
com apoio financeiro de diferentes segmentos da sociedade, despertando a consciência da comunidade para a preservação e
valorização desse patrimônio cultural.
Com a recuperação desse conjunto de prédios históricos, a UFRGS entregou à comunidade, em agosto de 2002, importantes
espaços restaurados: os prédios da Rádio da Universidade, do Observatório Astronômico e do Museu da UFRGS.
É importante ressaltar algumas das parcerias concretizadas durante o ano de 2003: a primeira com as empresas AGCO do
Brasil e Cascavel Máquinas Agrícolas S/A que patrocinaram R$ 500.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente, para a
restauração da Faculdade de Agronomia; a segunda, com a empresa John Deere Brasil Ltda, que destinou R$ 540.967,00 para
a restauração da Escola de Engenharia e R$ 40.000,00 para o prédio do Château; a terceira com o Banco John Deere S/A, que
patrocinou R$ 250.000,00 para a restauração do prédio da Escola de Engenharia; e a quarta, com a empresa Agricredit do Brasil
Ltda, que destinou R$ 100.000,00 para o prédio da Faculdade de Agronomia. Para a Faculdade de Agronomia, também foram
disponibilizados R$ 690.000,00 de Emenda de Deputados.
Em 2003, foi aprovado o financiamento via Lei de Incentivo à Cultura do Estado - LIC/RS para o prédio da Faculdade de
Agronomia. Para os demais prédios foi solicitado ao Ministério da Cultura - MinC prazo de captação/execução, cujas portarias
deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.
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METAS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Melhoria da infra-estrutura
Projeto “Resgate do Patrimônio Histórico”
física, dos recursos materiais,
naturais e tecnológicos

RESULTADOS
Início das seguintes restaurações:
- Prédio do Château;
- Prédio do Castelinho;
- Prédio do Instituto Eletrotécnico.
- Faculdade de Direito;
- Faculdade de Agronomia;
- Prédio do ICBS (parcial);
- Instituto de Química;
- Escola de Engenharia;
- Telhado do Instituto Parobé.
Obras Concluídas:
- Livraria do Campus Centro;
- Reforma das fachadas da Faculdade de
Educação;
- Drenagem e Paisagismo da Faculdade de
Direito.
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INDICADORES ACADÊMICOS E DE GESTÃO
INDICADORES ACADÊMICOS
Avaliação dos cursos de Graduação pelo MEC:
EXAME NACIONAL DE CURSOS (Provão):
Os resultados do Exame Nacional de Cursos, realizado pelo MEC junto aos concluintes de determinados cursos de graduação, foram os
seguintes:
CURSO
ADMINISTRAÇÃO
AGRONOMIA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOLOGIA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DIREITO
ECONOMIA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA QUÍMICA
FARMÁCIA
FÍSICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
JORNALISMO

CONCEITO
2002
2003
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
*
A
A
A
E
E

Respondentes (%)
2002
2003
100
99,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98,1
98,9
100
82,83
100
100
100
100
98,4
100
100
100
100
100
100
100
*
92,85
88,9
94,82
7,1
0
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LETRAS
MATEMÁTICA
MEDICINA
MEDICINA VETERINÁRIA
ODONTOLOGIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
QUÍMICA

A
A
A
A
C
A
A
A

A
A
C
B
A
A
A
A

100
100
100
100
98,7
100
100
100

98,36
100
84,89
100
100
98,4
100
100

* Início da avaliação em 2003.
Fonte: INEP/MEC

Os conceitos são atribuídos mediante os seguintes critérios:
A – acima de um desvio padrão (inclusive) da média Brasil ;
B – desempenho entre meio (inclusive) e um desvio padrão acima da média Brasil;
C – desempenho no intervalo de meio desvio padrão em torno da média Brasil;
D – desempenho entre meio (inclusive) e um desvio padrão abaixo da média Brasil;
E – abaixo de um desvio padrão (inclusive) da média Brasil.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ENSINO:
Com relação a avaliação das condições de ensino, o MEC divulgou os seguintes resultados no biênio 2002/2003 referentes aos cursos de
graduação da UFRGS:
Curso
Engenharia
Cartográfica
Engenharia de
Computação
Engenharia Química
Estatística
Jornalismo

Organização
Didático-Pedagógica
CB

Corpo Docente

Instalações Físicas

CB

CB

CMB

CMB

CMB

CB
CMB
CB

CMB
CB
CB

CB
CB
CR
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Medicina

CMB

CMB

CMB

Legenda: CMB = conceito muito bom; CB = conceito bom; CR =conceito regular;
CI =conceito insuficiente.

Fonte: SAI/UFRGS
INDICADORES DE GESTÃO
A UFRGS rotineiramente vem apresentando uma série de indicadores que servem de referencial para tomada de decisão.
Indicadores de Qualidade: demonstram o grau de aderência da instituição aos princípios da qualidade estabelecidos em suas metas
estratégicas, os quais deverão estar em consonância com parâmetros superiores.
Indicador
% de Docentes Mestres e Doutores
Docentes DE/Docentes
Docentes 40h/Docentes
Docentes 20h/Docentes
Livros/Alunos de Graduação*
Títulos de Periódicos/Alunos de Pós-Graduação
Stricto Sensu

2001
85,26
72,30
9,46
18,24
31,96

2002
86,43
73,43
9,39
17,18
32,34

2003
88,36
74,56
9,22
16,22
32,07

2,29

2,41

2,41

* média dos alunos matriculados na graduação nos dois semestres
Obs: para cálculo dos indicadores foram considerados somente os docentes do ensino superior do quadro permanente.

Comentário: a concentração da titulação de mestres e doutores, e o regime de trabalho de dedicação exclusiva indicam a preocupação da
instituição para com a qualidade dos serviços prestados. Também o número expressivo do acervo bibliográfico em comparação com alunos de
graduação e pós-graduação apontam na mesma direção.
Indicadores de Eficácia: demonstram o alcance de metas e objetivos da instituição, mediante uma aferição de resultados que causam impacto
na sociedade, resultante do desempenho institucional.
Indicador
Nº de Diplomados na Graduação/Docentes
Equivalente 40h do Ensino Superior*

2001

2002

2003

1,14

1,11

1,30

* dados de diplomados da graduação em 2003 ainda não disponíveis
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Indicadores de Comparabilidade: tem como objetivo, o registro de mudanças ocorridas durante um certo período de tempo. Procura
demonstrar o aumento da demanda e as iniciativas para ampliar a disponibilidade de vagas/cursos. Tal indicador procura sinalizar tendências e
flutuações.
Indicador
Vagas no Vestibular
Inscritos no Vestibular
Densidade no Vestibular

2001
4.082
45.323
11,10

2002
4.092
42.809
10,46

2003
4.092
42.657
10,42

Comentário: vem ocorrendo uma pequena redução na densidade, mas, ainda assim, os números vêm reforçar a necessidade de se buscar
mecanismos ainda mais eficazes para ampliar a oferta de vagas no ensino de graduação. No ano de 2003, a UFRGS realizou o processo
seletivo unificado para ingresso nos cursos de graduação nas modalidades de transferência voluntária e interna com vistas ao 2º semestre de
2003 (processo extravestibular). O processo foi aberto em agosto de 2003 com 575 vagas ofertadas, 2.074 inscritos, sendo que destes 1.442
atingiram a pontuação exigida e 343 foram classificados dentro das vagas ofertadas. Destes, 279 ocuparam as vagas.

Indicadores de Produtividade: procura demonstrar resultados mediante produtos acadêmicos disponibilizados na sociedade e que representam
o esforço de seus docentes mediante estudos e pesquisas relevantes e na relação entre recursos utilizados.
Indicador
Produção Acadêmica1/Docente Equivalente do Ensino
Superior
Aluno Equivalente2/Docente Equivalente3
Aluno Equivalente2/Técnico-Administrativo
Técnico-Administrativo/Docente Equivalente3

2001
4,27

2002
5,40

2003
2,89

18,26
14,86
1,08

18,88
15,37
1,23

19,00
17,66
1,08

1

Produção acadêmica registrada no Sistema de Automação de Bibliotecas da UFRGS, extraído em 05/02/2004 (2002) e 03/02/2004 (2003).
Para determinação do número de alunos no cálculo dos indicadores, considerou-se os alunos matriculados no 1º semestre de 2001, mediante a seguinte
ponderação: - ensino básico e profissional = 0,5; graduação = 1; cursos de extensão = 0,095; especialização = 1,5; mestrado = 2; doutorado = 3.
3
Para cálculo do Docente Equivalente 40h multiplicou-se o nº de docentes em regime DE e 40h por 1 e em regime 20h por 0,5.
2

Comentário: a produção acadêmica registrada no Sistema de Automação de Bibliotecas apresenta números dinâmicos. Por isso, há diferença
significativa entre o indicador de 2003 e os de 2001 e 2002, já que muitos registros da produção científica de 2003 ainda deverão ser
registrados no Sistema.
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AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – AUDIN foi criada pela decisão nº 71/79, do Conselho
Universitário, datada de 07 de maio de 1999, com a atribuição de examinar e avaliar de forma independente e criteriosa, as
operações contábeis, financeiras e administrativas, executadas pelos diversos setores da Instituição. Ao longo do tempo, apesar
de contar com apenas três servidores em sua estrutura, a AUDIN vem se tornando um importante instrumento de controle exercido
através de atividades de caráter preventivo, corretivo e de assessoramento, auxiliando diretamente a Administração Superior.
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades – PAAAI, referente ao exercício de 2003, a AUDIN desenvolveu seus
trabalhos no âmbito da Administração Central e Unidades Acadêmicas. As atividades voltadas ao assessoramento em caráter
preventivo atingiram a Administração Superior e áreas ligadas ao SIAFI, Procedimentos Administrativos, Controles Internos e
visitas “In Loco” nos diversos setores da Universidade. Além disso, foi feito acompanhamento e assessoramento ao Conselho de
Curadores CONCUR/UFRGS e aos Órgãos de Controle Externo tais como o Tribunal de Contas da União TCU/RS e
Controladoria Geral da União CGU/RS.
AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A – Ao Conselho de Curadores – CONCUR
-

Emissão e exame de Relatórios Contábeis referentes aos três primeiros trimestres do exercício de 2003, bem como o
Relatório Anual com vistas a subsidiar o acompanhamento dos atos e fatos evidenciados nas Demonstrações Contábeis e
na emissão do Parecer Final sobre a Prestação de Contas da UFRGS, do mesmo ano.

-

Análise por amostragem e emissão de Relatório sobre os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações
Patrimoniais, Conrazão e Balancetes.

-

Controles gerenciais nos suprimentos de Fundos.

-

Acompanhamento e controle nos Relatórios Mensais de Almoxarifados – RMAs.

-

Assessoria Permanente ao Conselho de Curadores (CONCUR), e participação nas reuniões ordinárias semanais do
mesmo.

-

Emissão dos relatórios abaixo relacionados, em atendimento aos controles internos e encaminhamento de informações ao
CONCUR:
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1) Responsáveis pela execução de Convênios – Controles dos saldos remanescentes (prestações de contas) e bens a
incorporar.
2) Adiantamentos a Entidades Privadas – Controles gerenciais da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul –FAURGS, Fundação Médica e Fundação Escola de Engenharia – FEENG.
B - Assessoramento e Apoio à Administração Central
-

Assessoramento e apoio à Administração Central, PROPLAN, PROINFRA, em assuntos envolvendo a Contabilidade,
Procedimentos Administrativos, Prestações de Contas de convênios bem como o relacionamento com a Fundação de Apoio
– FAURGS.

- Assessoria e orientação permanente aos setores envolvidos no controle de
Almoxarifado.

Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e ao

-

Assessoria e apoio permanente ao Departamento de Patrimônio – DEPATRI, no cumprimento de Normas e Rotinas
Internas, em assuntos relacionados a recebimentos e incorporações de bens, seja por compra, doações de entidades
governamentais, privadas e Fundações, bem como no tocante às baixas patrimoniais.

-

Assessoria à Pró-Reitoria de Recursos Humanos – PRORH, em assuntos pertinentes ao setor de pessoal.

-

Assessoria e orientações contábeis e nos controles internos do Instituto de Artes, em parceria com o Departamento de
Contabilidade e Finanças.

-

Assessoria, acompanhamento e orientação a todas as Pró-reitorias e Departamentos da Universidade, na solução e
correção de falhas apontadas pelos órgãos de controle externo tais como, TCU e CGU.

-

Participação em reuniões e Seminários de Avaliação Institucional, promovidos pela Administração Central.

-

Auditoria Prévia nos Processos de Pagamentos a empresas contratadas pela Universidade objetivando a execução de
obras, envolvendo o exame na regularidade da mesma empresa em documentos como guias patronais, GPS, GFIP SEFIP.
Exame da conformidade na folha de pagamento modelo UFRGS e a documentação fiscal encaminhada pela empresa
responsável pela obra.
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C - Acompanhamento e Assessoramento aos Órgãos de Controle Externo – TCU/SECEX/RS E CGU/RS
Acompanhamento e assessoramento aos órgãos de controle externo, em trabalhos na Universidade, envolvendo
Auditorias de Acompanhamento referentes ao exercício de 2002, bem como o encaminhamento do resultado aos diversos
setores da Instituição, para a tomada de providências objetivando o saneamento e a correção das falhas e impropriedades
apontadas.
D - Auditoria Especial por Solicitação da Procuradoria Geral da UFRGS
Trabalhos realizados nos processos de pagamentos da Empresa COMÉRCIO DE PRODUTOS COLONIAIS
ALCIONE, CNPJ 89.150.726/0001-14, processo nº 010386/02-13.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Participação no XVIII Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da
Educação, realizado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 10 e 13 de junho de 2003.
Participação no Seminário Internacional ÉTICA, CIDADANIA E MEIO AMBIENTE: O NOVO PAPEL DOS TRIBUNAIS
DE CONTAS, realizado na cidade de Recife/PE, nos dias 01 a 03 de outubro de 2003.
Participação no XIX Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da
Educação, realizado na cidade de Vitória/ES, nos dias 01 a 04 de dezembro de 2003.
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS
Curso - NOVAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MP Nº 83/2002 E IN MPS Nº 87/2003 – realizado pela Empresa FISCONET
– Assessoramento Fiscal Ltda.

Celso Anversa
Coordenador da Auditoria Interna
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento procurou, de forma objetiva, atender ao disposto no artigo 19 da Instrução Normativa nº 2 de 20 de dezembro de 2.000
da Secretaria Federal de Controle, do Ministério da Fazenda..
As atividades das áreas aqui mencionadas encontram-se detalhadas em documentos específicos disponíveis aos interessados nos diversos
setores da Administração Central.

Wrana Maria Panizzi
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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ANEXO
INDICADORES TCU Decisão 408/2002
Apresentamos, a seguir, os nove indicadores de gestão determinados pelo TCU mediante a decisão 408/2002. Ressaltamos que trazemos,
além dos indicadores de 2003, os indicadores do ano 2002.
Indicador
Custo Corrente/Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral/Professor
Aluno Tempo Integral/Funcionário
Funcionário/Professor
Grau de Participação Estudantil
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação1
Índice de Qualificação do Corpo Docente
Taxa de Sucesso na Graduação

20022
6.631,533
13,13
8,17
1,61
0,71
0,24
3,69
0,54

2003
6.081,19
13,71
9,28
1,48
0,78
0,23
4,65
3,80
0,61

1

a última avaliação CAPES informada corresponde ao triênio 1998/2000. O curso de Mestrado em Relações Internacionais iniciou suas atividades em 2002.
A CAPES atribui, normalmente, conceito 3 aos cursos novos. Dessa forma, o conceito médio dos programas de pós-graduação da UFRGS de 4,65,
correspondente ao triênio 1998/2000 da avaliação CAPES, fica em 4,62 considerando-se o conceito 3 atribuído em 2002 ao curso de mestrado em Relações
Internacionais.
2
para cálculo dos indicadores do ano de 2002, não foram levados em consideração o número de residentes médicos do HCPA.
3
os dados financeiros referentes a docentes e técnicos-administrativos com exercício na educação básica e profissional são os coletados em dezembro de
2003 (os dados de 2002 ainda não foram computados. Essa apropriação não causa uma distorção considerável, uma vez que o reajuste salarial dado a
essas categorias no ano de 2003 foi de 1% mais um abono de R$ 59,87).
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