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Mensagem do Reitor
As situações vivenciadas a partir de
2020, com a pandemia da Covid-19, marcaram nossa história e
mudaram significativamente o modo pelo
qual observamos nossas práticas, saberes
e, principalmente, as
pessoas. Contudo, mesmo ante esse cenário, a
gestão superior da Universidade Federal de
Mato Grosso, ciente da missão intrínseca da
universidade de transformação da sociedade,
não parou.
No âmbito do ensino (graduação e pósgraduação) deu-se a continuidade das aulas no
modo remoto; na extensão universitária, importante ferramenta de formação acadêmica e de
cidadania, mesmo com cortes orçamentários,
foram executadas várias atividades para a prevenção e combate à Covid-19 e para o desenvolvimento social; na pesquisa, oportunizou-se
o aprimoramento das condições necessárias
para novas descobertas.
Nesse contexto, cabe destacar que, entre as ações desenvolvidas, conseguimos garantir a assistência estudantil e tranquilidade de
estudo de nossos discentes, mostrando que a
Universidade Federal de Mato Grosso sempre
esteve preocupada com seu estudante, ainda
mais em tempos turbulentos. Essa ação foi essencial para a garantia da equidade na comunidade acadêmica.
Para além das melhorias nos programas já consolidados de permanência, foram
desenvolvidas ações de iniciação científica,
porta de entrada do estudante junto à pesquisa.
Dessa mesma forma, realizamos outras ações
de qualificação como a mobilidade, a tutoria, a
monitoria e os programas existentes na Universidade, como exemplo: o de Educação Tutorial
(PET) e o de bolsas de iniciação à docência (Pibid).
No eixo da pesquisa e da inovação também obtivemos índices interessantes: conseguimos elevar o número de patentes registradas, assim como o de softwares desenvolvidos.
Nesta mesma linha, conseguimos potencializar
a divulgação de trabalhos científicos e acadêmicos, a partir de editais dirigidos a pesquisadores vinculados à UFMT, sejam eles servidores docentes ou técnicos administrativos sejam
estudantes. Tal ação permitiu elevar a quantidade de publicações por meio da editora da
Universidade (EdUFMT), instrumento de difusão científica fundamental para a sociedade,
seja a partir das obras impressas, seja a partir

da disponibilização do conteúdo em pdf, de
forma gratuita.
Para além das ações finalísticas, houve
avanços substanciais na gestão administrativa.
No que diz respeito à conservação de nossa infraestrutura, foi implantado um plano de manutenção predial, que garantirá a qualidade de
nossos equipamentos para o desenvolvimento
das atividades presenciais, tão logo sejam retomadas.
Paralelo a isso, houve avanço na ampliação da cobertura de rede sem fio nos Câmpus da Universidade. Ação relevante, tendo em
vista que a internet é instrumento crucial para
os estudantes, para os professores e para os
técnicos, bem como para a manutenção de outras atividades como, por exemplo, a segurança
patrimonial.
Por fim, e não menos importante, devese destacar os convênios e congêneres assinados pela UFMT. Essa é a chancela de que a
sociedade acredita e confia nas ações desenvolvidas pela instituição e, mais do que isso:
Mato Grosso é parceiro desta instituição federal
de ensino superior, acreditando em seu potencial sem desconsiderar as vocações de cada
região do estado.
Ainda no âmbito da gestão, passo marcante foi a salutar discussão acerca do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), que foi
revisado e contou com considerável contribuição da comunidade acadêmica e da sociedade.
Nesse cenário, relevante ressaltar algumas
ações na área de informática como a modernização de laboratórios educacionais; a aquisição de 450 novos desktops; e a implementação
do uso da ferramenta Google Workspace, trazendo mobilidade e agilidade à comunidade
acadêmica. Concluímos também o projeto
id.UFMT, de integração da identificação e
acesso a serviços acadêmicos externos.
Na área da internacionalização, outros
importantes passos: os Órgãos Colegiados
aprovaram o Plano Institucional de Internacionalização da UFMT 2021-2025. A partir de parcerias, foi possível ainda consolidar programas
de mobilidade internacional acadêmica para
graduação, especialmente na modalidade virtual, que permitiram o aumento do repertório
dos estudantes.
Quanto aos recursos, foram desenvolvidas ações voltadas à assistência estudantil,
de modo a fortalecer os programas de assistência e acessibilidade, estimulando a permanência, a inclusão social e a formação acadêmica,
incluindo a implantação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), instrumento que permi-
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tirá o rápido reconhecimento e a busca de soluções eficazes para que a instituição seja includente e, principalmente, acessível a todos.
A utilização de práticas de governança,
cuja finalidade foi sempre a de propiciar o alcance de metas e objetivos institucionais, pode
ser verificada tanto por meio das estruturas e

competências da Universidade, como no acompanhamento da execução de nosso PDI e do
planejamento estratégico das unidades. O quadro a seguir contempla um resumo da execução das metas previstas para o ano de 2021 no
Plano de Desenvolvimento Institucional:

Metas Executadas1
Não se Aplica2
0%-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Ensino
20
4
20%
2
10%
1
5%
12
60%
1
5%
Pesquisa e Inovação
7
0
0%
1
14%
2
29%
4
57%
Extensão
9
3
33%
1
11%
2
22%
3
33%
Gestão
31
5
16%
3
10%
6
19%
17
55%
1
O quadro considera somente as metas do PDI com previsão de execução para o ano de 2021, ou que, embora não previstas
para o referido ano, foram efetivamente executadas no exercício.
2
Refere-se à meta 10 do objetivo 1, "Elevar o conceito preliminar dos cursos junto ao INEP", que não foi informada devido à não
publicação do CPC.
Eixo

Metas Previstas

Ao fim, apesar dos avanços nas mais
diversas áreas, tem-se a certeza evidente de
que ainda há muito a fazer. O acesso à educação superior, gratuita, de qualidade e referenciada socialmente é ponto inegociável para a garantia de um futuro melhor às sociedades que
virão. E para que essa tarefa - hercúlea, na

acepção da palavra - seja concluída com êxito,
é necessária uma ação: seguir em frente.
Desta forma, reconheço a responsabilidade por assegurar a integridade fidedignidade,
precisão e completude do relatório de gestão
ora apresentado.
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Lista de Siglas
AG
AGE
AGTI
AH
APG
APGTI
AR
ARO
ARP
ARTI
AVA
BCAgriMT
BF
CACS
CAE
CALPQPN
CAP
CAPES
CASS
CD
CDH
CEA
CEG
CEPS
CES
CEU
CF
CFC
CFD
CGO
CGPO
CGU
CIES
CJF
CLAERIA
CNPq
CODEX
COFEN
COFIN
CONSEPE
CONSUNI
COT
CPMPRT
CPMUA
CPPAD
CRC
CUA
CVT
DFC
DIFES
DMPL
DOU
DVP
EA
EaD

Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação
Número de Alunos Equivalentes da Graduação
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral
Análise Horizontal
Total de Alunos na Pós-Graduação Stricto Sensu, incluindo-se alunos de mestrado e de doutorado
Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral
Alunos de Residência Médica
Antecipação de Receita Orçamentária
Ata de Registro de Preços
Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral
Ambiente Virtual de Aprendizagem para Professores e Alunos
Centro de Pesquisa Brasil-China em Tecnologia Sustentável e Inovação do
Agronegócio de Mato Grosso
Balanço Financeiro
Coordenação de Aquisições e Contratos de Serviços
Coordenação de Administração Escolar
Central Analítica do Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais
Coordenação de Administração de Pessoal
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Coordenação de Assistência Social e Saúde do Servidor
Conselho Diretor
Coordenação de Desenvolvimento Humano
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Coordenação de Ensino de Graduação
Comissão de Educação Permanente em Saúde
Coordenação de Engenharia de Software
Casa do Estudante Universitário
Coordenação Financeira
Conselho Federal de Contabilidade
Coordenação de Formação Docente
Coordenação de Gestão Orçamentária
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da Rede de IFES
Controladoria Geral da União
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço
Conselho da Justiça Federal
Aliança China-América Latina em Educação Agrícola, Pesquisa e Inovação
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Coordenação de Extensão
Conselho Federal de Enfermagem
Coordenação-Geral de Programação Financeira
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Conselho Universitário
Centro de Treinamento Oficial
Comissão Permanente de Movimentação de Pessoal e Relações de Trabalho
Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
Conselho Regional de Contabilidade
Campus Universitário do Araguaia
Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia
Demonstração do Fluxo de Caixa
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Diário Oficial da União
Demonstrações das Variações Patrimoniais
Educação Aberta
Ensino a Distância
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EBC
EBSERH
EC
EH
EIT
ENADE
ENAP
EPP
ETP
FAAZ
FACC
FAEN
FAENG
FAET
FAGEO
FANUT
FAPEMAT
FAVET
FCA
FD
FE
FEF
FENF
FIOCRUZ
FM
FOPAG
FUFMT
GACC
GAI
GCC
GCQ
GDIEE
GEC
GECON
GECONT
GEII
GEMOB
GEPG
GEPLAN
GESCOM
GME
GNPP
GPE
GRA
GRU
HU
HUJM
IB
IC
ICAA
ICBS
ICET
ICHS
ICNHS
ICS
ICT
IE
IES
IESC
IF

Empresa Brasil de Comunicação
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Emenda Constitucional
Educação Híbrida
Escritório de Inovação Tecnológica
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Escola Nacional de Administração Pública
Escritório de Projetos e Processos
Estudo Técnico Preliminar
Faculdade de Agronomia e Zootecnia
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Faculdade de Enfermagem
Faculdade de Engenharia
Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia
Faculdade de Geociências
Faculdade de Nutrição
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso
Faculdade de Medicina Veterinária
Faculdade de Comunicação e Artes
Faculdade de Direito
Faculdade de Economia
Faculdade de Educação Física
Faculdade de Engenharia Florestal
Fundação Oswaldo Cruz
Faculdade de Medicina
Folha de Pagamento
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
Gerência de Articulação de Contratos e Convênios
Gerência de Avaliação Institucional
Gerência de Contratos e Convênios
Gerência de Capacitação e Qualificação
Gerência de Desenvolvimento Institucional e Estudos Estratégicos
Gerência de Exames e Concursos
Gerência de Contratos de Serviços
Gerência de Contabilidade
Gerência de Estatísticas e Informações Institucionais
Gerência de Estágio e Mobilidade Acadêmica
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação
Gerência de Planejamento
Grupo de Trabalho de Gestão por Competências
Gerência de Manutenção de Equipamentos
Gerência de Normas e Projetos Pedagógicos
Grau de Participação Estudantil
Gerência de Regulação e Avaliação
Guia de Recolhimento da União
Hospital Universitário
Hospital Universitário Júlio Müller
Instituto de Biociências
Instituto de Computação
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde
Instituto de Ciências Exatas e da Terra
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais
Instituto de Ciências da Saúde
Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
Instituto de Educação
Instituição de Ensino Superior
Integração Ensino-Serviço-Comunidade
Instituto de Física
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IFES
Instituições Federais de Ensino Superior
iGestTI
Índice de Capacidade em Gestão de TI
iGG
Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas
IGHD
Instituto de Geografia, História e Documentação
iGovContrat Índice de Governança e Gestão de Contratações
iGovOrcament Índice de governança e gestão orçamentárias
iGovPessoas Índice de Governança em Gestão de Pessoas
iGovPub
Índice de Governança Pública
iGovTI
Índice de Governança em Gestão de TI
IL
Instituto de Linguagens
IMI
Indicador Médio de Integralização
IN
Instrução Normativa
INAU
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas
INEP
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INSS
Instituto Nacional do Seguro Social
IP
Internet Protocol
IQCD
Índice de Qualificação do Corpo Docente
IRP
Intenção de Registro de Preço
ISC
Instituto de Saúde Coletiva
ITRA
Inventário de Trabalho e Risco de Acidentes
LC
Lei Complementar
LIPEQ
Laboratório Integrado de Pesquisas em Química
LOA
Lei Orçamentária Anual
LPQPN
Laboratório de Pesquisas em Químicas de Produtos Naturais
LRF
Lei de Responsabilidade Fiscal
MAI/DAI
Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação
MAUAL
Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina
MCASP
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
ME
Ministério da Economia
MEC
Ministério da Educação
MOOC
Massive Open Online Course
MP
Medida Provisória
MPOG
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MS
Mato Grosso do Sul
MTO
Manual Técnico de Orçamento
NAI
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
NBC
Normas Brasileiras de Contabilidade
NBCTSP
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público
NP
Nota de Pagamento
NURIMAT
Núcleo de Relações Internacionais de Mato Grosso
ODC
Outras Despesas Correntes
OFSS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
ONU
Organização das Nações Unidas
PAGE
Partnership for Action on Green Economy
PASEP
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PBEXT
Programa Bolsa Extensão
PCI
Projeto de Cooperação entre Instituições
PDI
Plano de Desenvolvimento Institucional
PDTIC
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEIEX
Programa de Qualificação para Exportação
PET
Programa de Educação Tutorial
PIACE
Programa Institucional de Acompanhamento do Egresso
PIBID
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
PII
Plano Institucional de Internacionalização da UFMT
PIS
Programa de Integração Social
PL
Patrimônio Líquido
PLS
Plano de Gestão de Logística Sustentável
PMPG
Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia
PNAES
Plano Nacional de Assistência Estudantil
PNDP
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas
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PNE
PPC
PPG
PRAE
PROAD
PROCEV
PROCUA
PROCUS
PROCUVG
PROEG
PROFEI
PROFNIT

Plano Nacional de Educação
Projeto Pedagógico de Curso
Programa de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Pró-Reitoria Administrativa
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência
Pró-Reitoria do Campus Universitário do Araguaia
Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop
Pró-Reitoria do Campus Universitário de Várzea Grande
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Mestrado Profissional em Educação Inclusiva
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação
PROFSAÚDE Mestrado Profissional em Saúde da Família
PROINQ
Programa de Inclusão Quilombola
PROPEQ
Pró-Reitoria de Pesquisa
PROPG
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação
PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento
PRP
Programa de Residência Pedagógica
RC
Registro de Contratos
RECONAL
Rede de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação nas Regiões Centro-Oeste
e Norte do Brasil e na América Latina
RMB
Relatório de Movimentação de Bens
RP
Restos a Pagar
RPNP
Restos a Pagar Não Processados
RPP
Restos a Pagar Processados
RPPS
Regime Próprio de Previdência Social
SAC
Supervisão de Aula de Campo
SAE
Supervisão de Assistência Estudantil
SCAU
South China Agricultural University
SECITECI
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso
SECOMM
Secretaria de Comunicação e Multimeios
SECRI
Secretaria de Relações Internacionais
SEDAP
Secretaria de Administração Pública da Presidência da República
SEI
Sistema Eletrônico de Informação
SES
Secretaria de Estado de Saúde
SESU
Secretaria de Educação Superior
SETEC
Secretaria de Tecnologia Educacional
SGBP
Sistema de Gerenciamento de Bens Patrimoniais
SGP
Secretaria de Gestão de Pessoas
SGPP
Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa
SIADS
Sistema Integrado de Gestão Patrimonial
SIAFI
Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAPE
Sistema Integrado de Administração de Pessoal
SIASG
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIGA
Sistema de Informações de Gestão Acadêmica de Graduação
SIMEC
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
SINFRA
Secretaria de Infraestrutura
SIOP
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
SIPEC
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
SISAC
Sistema de Controle de Ações de Comunicação
SISP
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SISREQ
Sistema de Requisições para Materiais de Consumo, Bens e Serviços
SiSU
Sistema de Seleção Unificada
SMS
Secretaria Municipal de Saúde
SNPG
Sistema Nacional de Pós-graduação
SPIUNET
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
SPJAC
Supervisão de Processos Judiciais e Acúmulo de Cargo
SPO
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
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SPU
STI
STN
SUS
SUT
TAE
TCT
TCU
TDIC
TE
TED
TI
TIC
TRF
TSG
UAB
UFF
UFMT
UFPB
UFR
UFSCAR
UG
UNESP
UNISELVA
VoIP
VPA
VPD

Secretaria de Patrimônio da União
Secretaria de Tecnologia da Informação
Secretaria do Tesouro Nacional
Sistema Único de Saúde
Silesian University of Techonology
Técnico Administrativo em Educação
Termo de Cooperação Técnica
Tribunal de Contas da União
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação
Tecnologia Educacional
Termo de Execução Descentralizada
Tecnologia da Informação
Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional Federal
Taxa de Sucesso na Graduação
Universidade Aberta do Brasil
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Mato Grosso
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Rondonópolis
Universidade Federal de São Carlos
Unidade Gestora
Universidade Estadual Paulista
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato
Grosso
Voz sobre IP
Variação Patrimonial Aumentativa
Variação Patrimonial Diminutiva

9

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

Lista de Gráficos
Gráfico 1 – LOA Total Aprovada 2021 .................................................................................................. 45
Gráfico 2 – Principais despesas empenhadas pela UFMT em 2021 .................................................... 47
Gráfico 3 – Receitas próprias UFMT 2021 – Receita Prevista x Receita Realizada ............................ 48
Gráfico 4 – Evolução LOA UFR – com recursos adicionais conquistados ........................................... 50
Gráfico 5 – Processos de contratação em 2021 ................................................................................... 52
Gráfico 6 – Indicador 1 – Êxito nas licitações ....................................................................................... 53
Gráfico 7 – Êxito das Tomadas de Preços 2020 x 2021 ....................................................................... 54
Gráfico 8 – Indicador 2 - Prazo médio em dias - Pregões .................................................................... 55
Gráfico 9 – Diligências e-Pessoal ......................................................................................................... 61
Gráfico 10 – Atividades da GEII/PROPLAN 2021 ................................................................................. 64
Gráfico 11 – Atividades executadas pela GAI no período de janeiro a dezembro de 2021 ................. 64
Gráfico 12 – Relatório GACC janeiro a dezembro 2021 ....................................................................... 65
Gráfico 13 – Ingressos 2020/2021 ........................................................................................................ 75
Gráfico 14 – Dispêndios 2020/2021 ...................................................................................................... 75
Gráfico 15 – Composição do Ativo - Balanço Patrimonial 20/21 .......................................................... 78
Gráfico 16 – Composição do Passivo - Balanço Patrimonial 20/21 ...................................................... 78
Gráfico 17 – Composição das DVP's 20/21 .......................................................................................... 82
Gráfico 18 – Composição da VPA 2021 em milhões ............................................................................ 82
Gráfico 19 – Composição da VPD 2021 em milhões ............................................................................ 82

10

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

Lista de Quadros
Quadro 1 – Macroprocessos Finalísticos e Valor Gerado .................................................................... 19
Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos de 1º e 2º Nível .................................................................... 20
Quadro 3 – Índice integrado de governança e gestão públicas (iGG) da UFMT .................................. 28
Quadro 4 – Comparativo dos resultados dos indicadores que compõem o iGG 2018 e 2021 ............. 28
Quadro 5 – Conformidades e Inconformidades da gestão de riscos na Proplan, descritas no Relatório
de Auditoria Interna n.º 001/2021 .......................................................................................................... 31
Quadro 6 – Ações formativas e eventos realizados pela CFD/PROEG em 2021 ................................ 34
Quadro 7 – Número de participantes dos Programas gerenciados pela CFD/PROEG, em 2021 ....... 34
Quadro 8 – Cursos de Lato Sensu ........................................................................................................ 35
Quadro 9 – Programas Pós-Graduação Stricto Sensu ......................................................................... 35
Quadro 10 – Total de Alunos matriculados em Programas Pós-Graduação Stricto Sensu ................. 35
Quadro 11 – Relatório geral: Quantidade de Projetos de Extensão vigentes 2021 ............................. 37
Quadro 12 – Relatório geral - Programa Bolsa Extensão - PBEXT AÇÕES 2021 ............................... 38
Quadro 13 – Relatório geral Programa Bolsa Extensão - PBEXT AÇÕES AFIRMATIVAS 2021 ........ 38
Quadro 14 – Relatório geral - Programa Bolsa Extensão Tecnológica- CHAMADA INTERNA Nº
02/UFMT/PROPeq-PROCEV/2021 – vigência 2021/2022 ................................................................... 38
Quadro 15 – Ações de Esporte e Lazer 2021 ....................................................................................... 38
Quadro 16 – Ações e Eventos Artísticos, Culturais e de Formação ..................................................... 39
Quadro 17 – Orçamento aprovado para a UFMT no ano de 2021 ....................................................... 45
Quadro 18 – Orçamento por ações orçamentárias ............................................................................... 46
Quadro 19 – Valores empenhados na LOA da UFMT de 2017 a 2021, por grupo de despesa........... 47
Quadro 20 – Valores executados em Capital 2021 por natureza da despesa ..................................... 49
Quadro 21 – LOA Aprovada 2021 UFR ................................................................................................ 50
Quadro 22 – Ações orçamentárias UFR ............................................................................................... 51
Quadro 23 – Execução orçamentária da UFR em 2021 ....................................................................... 52
Quadro 24 – Evolução dos Processos de Contratação na UFMT ........................................................ 53
Quadro 25 – Pregões com maior percentual de cancelamento ............................................................ 54
Quadro 26 – Despesa por modalidade de contratação em 2021 ......................................................... 55
Quadro 27 – Demonstrativo dos gastos com serviços essenciais ........................................................ 56
Quadro 28 – Gastos com serviços de terceiros pessoa jurídica e locação de mão-de-obra ............... 56
Quadro 29 – Despesa Correntes FUFMT 2021 .................................................................................... 57
Quadro 30 – Histórico de Recolhimento de Materiais ........................................................................... 58
Quadro 31 – Quantitativo de pessoal na UFMT em 2021 ..................................................................... 60
Quadro 32 – Total de processos tramitados na SGP em 2021 ............................................................ 60
Quadro 33 – Apontamentos de órgãos de controle que aguardam esclarecimentos dentro do prazo
regular.................................................................................................................................................... 60
Quadro 34 – Programa Desenvolver UFMT: Quantitativo de pessoas certificadas nas ações de
capacitação da Coordenação de Desenvolvimento Humano-CDH/UFMT ........................................... 61
Quadro 35 – Campanhas Educativas CASS 2021 ............................................................................... 63
Quadro 36 – Saldo das contas contábeis 812310101, 812310201 e 812310401 – 2020 e 2021 ........ 72
Quadro 37 – Recursos do Tesouro distribuído para gastos da UFMT/2021 ........................................ 89
Quadro 38 – Comparativo de Receitas Arrecadadas entre 2021 e 2020 ............................................. 90
Quadro 39 – Execução da Despesa ref. ao quarto trimestre de 2021 .................................................. 91
Quadro 40 – Créditos a Receber a Curto Prazo ................................................................................... 92
Quadro 41 – Composição do Estoque de Almoxarifado UFMT ............................................................ 93
Quadro 42 – Composição dos bens móveis e imóveis do Órgão 26276 .............................................. 93
Quadro 43 – Ativo não Circulante – Depreciação/Redução ao valor Recuperável. ............................. 94
Quadro 44 – Composição dos bens intangíveis.................................................................................... 95
Quadro 45 – Obrigações Trabalhistas, Previd. E Assist. – Composição. ............................................. 95
Quadro 46 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Composição. ......................................................... 96
Quadro 47 – Fornecedores e Contas a Pagar longo Prazo– Composição (R$)................................... 96
Quadro 48 –Composição do Patrimônio Líquido da UFMT .................................................................. 97
Quadro 49 – Saldo Patrimonial Apurado no Exercício 2021................................................................. 97
Quadro 50 – DFC Ingressos ................................................................................................................. 99
Quadro 51 – DFC Dispêndios ............................................................................................................... 99
Quadro 52 – Geração Líquida do Caixa .............................................................................................. 100
Quadro 53 – Composição dos Ingressos em 2021 ............................................................................. 100
Quadro 54 – Composição das Transferências Financeiras Recebidas .............................................. 101

11

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021
Quadro 55 – Composição dos Dispêndios em 2021 ........................................................................... 102
Quadro 56 – Resultado Financeiro – Metodologia 1 ........................................................................... 103
Quadro 57 – Resultado Financeiro – Metodologia 2 ........................................................................... 103
Quadro 58 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição consolidadas ...................................... 103
Quadro 59 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição consolidadas. ..................................... 103
Quadro 60 – Fornecedores e Contas a Pagar - Por Órgão a curto prazo (R$) .................................. 104
Quadro 61 – Composição de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais 2021 ................................... 104
Quadro 62 – Resumo das despesas com a FOPAG da UFMT referente ao exercício de 2021 ........ 105
Quadro 63 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada por órgão. .................................... 105
Quadro 64 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada por UG contratante ..................... 105
Quadro 65 – Obrigações Contratuais por Órgão – Por Contratado 26276 (R$)................................. 106
Quadro 66 – Relação de contratos registrados na FUFMT - 26276 ................................................... 106
Quadro 67 – Composição dos RPP e RPnP ao final do exercício de 2021 ....................................... 108
Quadro 68 – Execução dos Restos a Pagar Processados, data base 31/12/2021 ............................ 108
Quadro 69 – Execução dos Restos a Pagar NÃO Processados, data base 31/12/21 ....................... 108
Quadro 70 – Percentual de Receitas realizadas x previstas (%) ........................................................ 120
Quadro 71 – Execução da Despesa UFR/2021 .................................................................................. 120
Quadro 72 – Composição dos bens móveis e imóveis do Órgão 26454 ............................................ 122
Quadro 73 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. – Composição. ........................................... 122
Quadro 74 – Fornecedores a Pagar - Por Órgão a curto prazo.......................................................... 122
Quadro 75 – Composição do Patrimônio Líquido da UFR .................................................................. 123
Quadro 76 – Saldo Patrimonial Apurado no Exercício 2021 ............................................................... 123
Quadro 77 – Resultado Financeiro ..................................................................................................... 123
Quadro 78 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada ..................................................... 123
Quadro 79 – Relação das empresas contratadas pela UFR .............................................................. 124
Quadro 80 – Composição de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais 2021 ................................... 124
Quadro 81 – Composição das despesas “Outras despesas de custeio” ............................................ 125
Quadro 82 – Composição de despesas de capital (investimentos) .................................................... 127
Quadro 83 – Composição de Restos a Pagar Inscritos em 2021 ....................................................... 128
Quadro 84 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 – UFMT.............. 130
Quadro 85 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002 – UFMT ................................. 130
Quadro 86 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 – UFR ................ 131
Quadro 87 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002 – UFR .................................... 132
Quadro 88 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas .......................................................................... 134

12

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

Sumário
Capítulo 1 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo ............................. 14
Capítulo 2 Governança, Estratégia e Desempenho ............................................. 23
Capítulo 3 Riscos, Oportunidades e Perspectivas .............................................. 30
Capítulo 4 Resultados e Desempenho da Gestão ............................................... 32
Capítulo 5 Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis ..................... 70
Capítulo 6 Outras Informações Relevantes........................................................ 129
Apêndices ............................................................................................................. 133

13

Capítulo 1

Visão Geral Organizacional e
Ambiente Externo
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A Universidade Federal de Mato Grosso,
com sede na cidade de Cuiabá, foi fundada em
10 de dezembro de 1970, através da Lei
n.º 5.647. Formada, inicialmente, pela junção da
Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências e
Letras de Cuiabá, a Universidade conquistou na
primeira década de sua existência alguns avanços em termos de estrutura física de seu campus
e a criação de seus primeiros centros de ensino:
Ciências Sociais, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas.
Nas décadas de 1980 e 1990, paralelamente
à expansão do campus de Cuiabá, a Universidade iniciou o processo de interiorização. Em
1980, deu-se a integração do Centro Universitário de Rondonópolis, na época vinculado à Universidade do Estado de Mato Grosso, sediada
em Campo Grande – MS, quando foi criado o
Centro Pedagógico de Rondonópolis. Em 1981,
foi implantado o Centro Pedagógico de Barra do
Garças, constituindo-se a célula inicial do atual
campus do Araguaia. Foi ainda, na década de
1980, que a UFMT instalou o Hospital Universitário Júlio Müller, que se tornou importante referência e apoio para os cursos da área de saúde.
No início da década de 1990, com o intuito
de expandir o processo de interiorização, a
UFMT criou, na cidade de Sinop, o Núcleo Pedagógico Norte Mato-Grossense, que veio a tornarse o Centro Universitário de Sinop.
Conforme Resolução 011/2012 do Conselho
Diretor da UFMT, foi estruturado o campus de
Várzea Grande, que passou a ofertar vagas no
ano de 2014. Neste primeiro momento, os estudantes ainda cursam as disciplinas nas dependências do campus de Cuiabá, pois a estrutura
física da unidade de Várzea Grande ainda não foi
finalizada.
É importante destacar que, a partir da sanção da Lei nº 13.637, publicada no Diário Oficial
da União (DOU), de 21 de março de 2018, foi criada a Universidade Federal de Rondonópolis
(UFR), pelo desmembramento do campus de
Rondonópolis da Universidade Federal de Mato
Grosso. A UFR encontra-se em processo de organização administrativa e acadêmica, sob a tutoria da UFMT, sendo que ela já gerencia seu
próprio orçamento, bem como seus servidores.

A Universidade Federal de Mato Grosso,
comprometida com a realidade social em que se
insere, tem intensificado esforços para promover
a formação de estudantes de diferentes áreas do
estado, o que tem sido viabilizado pela oferta de
cursos na modalidade a Distância.
Ao longo de sua existência, a UFMT tornouse referência em ensino, pesquisa e extensão no
estado de Mato Grosso, voltada para a construção do desenvolvimento sustentável, através de
formas inovadoras de articulação das potencialidades humanas e na cooperação com entidades
de diferentes esferas administrativas e da sociedade organizada.
Por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal de Mato Grosso,
conforme consta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, tem por missão “formar e
qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações tecnológicas e
científicas que contribuam significativamente
para o desenvolvimento regional e nacional”,
com isso, a UFMT tem a visão de tornar-se referência nacional e internacional como instituição
multicampi de qualidade acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o desenvolvimento sustentável da região central da
América do Sul, na confluência da Amazônia, do
Cerrado e do Pantanal.
A UFMT vem crescendo ao longo dos anos
em relação a sua quantidade de cursos, estudantes matriculados, entre outros indicadores. Porém, houve impacto nos seus dados a partir do
desmembramento do campus universitário de
Rondonópolis. Os dados estatísticos da Universidade podem ser verificados no Anuário Estatístico, que sintetiza as informações em relação ao
Ensino, Pesquisa e Extensão. Para elaboração
do documento, são utilizadas informações provenientes das unidades gestoras da instituição,
bem como do Censo da Educação Superior.
A Universidade Federal de Mato Grosso
compreende os Colegiados Deliberativos, a Administração Superior, as Unidades Acadêmicas e
as Unidades Suplementares, conforme organograma:
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Figura 1 – Organograma Sintético – Resolução CD nº 01, de 09 de março de 2018, alterada pelas

Resoluções CD nº 20/2018, 11, 14, 16, 17, 18/2019 e 03 e 10/2020

Fonte: Gerência de Planejamento/CGO/PROPLAN/UFMT.

Reitor

Vice-Reitora
Evandro Aparecido
Soares da Silva

Rosaline Rocha
Lunardi

Missão: Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações
tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional.

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação

Pró-Reitor: Adelmo
Carvalho da Silva

Pró-Reitor: Jackson Antonio
Lamounier Camargos Resende

A PROEG é responsável pela
gestão acadêmica dos cursos
de graduação nos campi. Lida
com as políticas de ensino de
graduação desde o acesso do
estudante até a sua diplomação, tendo como objetivo
oportunizar uma melhor formação no universo acadêmico.

A PROPG auxilia na regulação,
controle, diplomação e gestão financeira dos recursos destinados
a Pós-Graduação. O objetivo principal é atuar junto aos programas
visando a melhoria da qualidade
de formação ofertada.

Pró-Reitoria de Pesquisa

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência

Pró-Reitor: Leandro Dênis
Battirola

Pró-Reitor: Renilson Rosa
Ribeiro

A PROPEq é responsável por
fomentar a produção do conhecimento em todas as
áreas do saber, através da articulação interna, com os Grupos de Pesquisa, e externa,
com as Agências de Fomento.

A PROCEV é responsável pela implementação e articulação dos
projetos de cultura, extensão, esporte, lazer e vivência na UFMT. A
unidade tem como objetivo participar da arte da formação de profissionais cidadãos, vivamente articulados e conscientes das responsabilidades sociais.
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Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Pró-Reitoria de Planejamento

Pró-Reitora: Lisiane
Pereira de Jesus

Pró-Reitor: Roberto Perillo
Barbosa da Silva

A PRAE é a responsável pela
proposição e acompanhamento da política de assistência estudantil e de ações afirmativas da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), com o objetivo de
garantir o acesso e a permanência dos estudantes na
UFMT, com qualidade. Na
PRAE o estudante encontra
apoio e acompanhamento
para as suas necessidades
ao longo de sua trajetória acadêmica, sendo que há especial atenção aos que precisam de atendimento socioeconômico e psicopedagógico.

A PROPLAN é responsável pela
gestão estratégica da universidade, tanto em relação ao planejamento quanto ao monitoramento
de sua execução, pela gestão orçamentária e formalização dos instrumentos jurídicos com outras
instituições.
Ademais, fornece subsídios à tomada de decisão qualificada e
adequada à missão institucional
por meio de diversos estudos estratégicos e dados relativos as
áreas acadêmicas e administrativas à comunidade interna e externa.

Pró-Reitoria Administrativa

Pró-Reitoria do Campus Araguaia

Pró-Reitor: Adriano
Aparecido de Oliveira

Pró-Reitor: Rodrigo Ferreira
de Azevedo

A PROAD e suas unidades
têm como objetivo assessorar a Reitoria em assuntos
referentes à área técnica
para garantir o melhor desempenho da gestão administrativa.

Representa a Reitoria no
campus fora de sede.

Pró-Reitoria do Campus Sinop
Pró-Reitor:
Lourenço

Pró-Reitoria do Campus Várzea Grande
Fábio

José

Pró-Reitora: Ilce de Oliveira
de Campos

Representa a Reitoria no
campus fora de sede.

Representa a Reitoria no
campus fora de sede.

Secretaria de Relações Internacionais

Secretaria de Tecnologia Educacional

Secretário: Lucas Oliveira
de Sousa

Secretário: Alexandre M.
dos Anjos

A SECRI desenvolve e implementa políticas e projetos para a internacionalização da UFMT. No processo
de mobilidade internacional, atua como ponte entre
as instituições de ensino estrangeiras, as agências de
mobilidade estudantil e os
estudantes, docentes e técnicos-administrativos
da
UFMT.

A SETEC é responsável por
formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas,
produzir conhecimentos e
inovação em tecnologia educacional que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional por meio das modalidades
da educação aberta à distância e híbrida.
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Secretaria de Comunicação e Multimeios
Secretária: Maria Selma
Alves
A SECOMM atua de forma
integrada, estabelecendo
comunicação entre os diversos segmentos da comunidade universitária e os
veículos institucionais, a fim
de fortalecer a comunicação interna e ampliar a visibilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão.

Secretaria de Gestão de Pessoas

Secretaria de Tecnologia da Informação
Secretário: Jean Caminha
A STI fornece soluções inovadoras de Tecnologia da Informação e da Comunicação
(TIC) para a comunidade universitária, em consonância
com a missão da UFMT e que
permitam à Universidade alcançar com excelência seus
objetivos institucionais.

Secretaria de Infraestrutura

Secretário: André
Baptista Leite

Secretária: Helaine Bucair
Couto

A SGP tem como objetivo
planejar, executar e avaliar
as ações de Política de
Gestão de Pessoas que visem o desenvolvimento do
ser humano.

A SINFRA atende a comunidade universitária no que
tange aos serviços de infraestrutura, visando a excelência na gestão.

Escritório de Projetos e Processos
Diretor do Escritório:
Thiago Meirelles Ventura
O EPP auxilia na gestão de
processos e busca maximizar os resultados positivos
nos projetos da UFMT.

Hospital Universitário Júlio Müller
Superintendente: Maria
de Fátima de Carvalho
Ferreira

O HUJM forma recursos humanos de qualidade na
área de saúde e prima pela
excelência em suas atividades assistenciais e de pesquisa, contribuindo para a
consolidação do SUS.

Escritório de Inovação Tecnológica
Diretor do Escritório: Olivan
da Silva Rabelo
O EIT gere a política de inovação da UFMT, desenvolvendo atividades relacionadas a três eixos principais: fomento à cultura e educação
empreendedora; estímulo à
inovação e ações de alianças
estratégicas; processos, projetos ou serviços, os quais
possam impactar positivamente a comunidade interna
e externa.

Universidade Federal de Rondonópolis
Reitora: Analy Castilho
Polizel de Souza
A UFR foi criada pela Lei nº
13.637, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), de 21
de março de 2018, pelo desmembramento do campus de
Rondonópolis. A UFR encontra-se em processo de organização administrativa e acadêmica, sob a tutoria da UFMT.
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Mapa de Negócio
Figura 2 – Mapa de Negócio da UFMT

Fonte: Escritório de Projetos e Processos/UFMT.

Cadeia de Valor da UFMT
A elaboração da cadeia de valor da IES utilizou como base o conhecimento apresentado no
Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócios – Corpo Comum de Conhecimento (BPM
CBOK V3.0), que destaca a classificação dos
processos em três tipos:
1. Processo Primário: conhecido também
como finalísticos, é tipicamente interfuncional, ou
seja, percorre em diversos setores e interagem
com os usuários dos serviços.
2. Processo de Suporte: Esses apoiam os
primários, de gerenciamento e até mesmo outros
de suporte, entregam valor para outros processos e não diretamente ao usuário do serviço,
como os primários.

3. Processo de Gerenciamento: Também
não entregam valor diretamente ao usuário final
do processo, mas asseguram que a unidade
opere de acordo com seus objetivos e metas de
desempenho.
A cadeia de valor da UFMT está dividida
em três níveis de processos, que abordam os
processos de gerenciamento, processos primários e processos de suporte.
Conforme cadeia de valor aprovada pelo
Conselho Diretor em 2019, os macroprocessos
finalísticos, ou seja, aqueles que tem relação direta com os usuários dos serviços da Universidade Federal de Mato Grosso, são:

Quadro 1 – Macroprocessos Finalísticos e Valor Gerado
Cadeia de Valor Finalística
Disponibilizar Educação
Superior
Selecionar Candidatos

Unidades que Atuam no
Macroprocesso
Unidades Acadêmicas, PROEG,
PROPG, PROPLAN, SINFRA, STI,
SETEC, CONSEPE
Unidades Acadêmicas, PROEG,
PROPG, STI, SETEC

Unidades Acadêmicas, PROEG,
PROPG, PROPEQ, PROCEV, SECRI,
STI, CONSEPE, SETEC
Unidades Acadêmicas, PROPG,
Qualificar profissionais
PROPEQ, PROCEV, CONSEPE,
SETEC
Unidades Acadêmicas, PRAE, PROEG,
Assistir Estudantes
PROCEV, PROPG, PROPEQ
Produção Inovações TecUnidades Acadêmicas, EIT, PROPEQ,
nológicas e Científicas
PROCEV
Fonte: Escritório de Projetos e Processos/UFMT.
Formar profissionais

Valor Gerado
Cursos de graduação e pós-graduação ofertados
- Candidatos à graduação e/ou pós-graduação
matriculados
- Inclusão Social
- Diplomação em nível de graduação, pesquisadores e atendimento direto à sociedade por meio
de projetos de extensão
Mestres, doutores e pesquisadores
- Inclusão social
- Redução da evasão e retenção
- Depósito de patentes, registro de marcas e softwares, pré/incubação de empreendimentos
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Quadro 2 – Macroprocessos Finalísticos de 1º e 2º Nível
Macroprocessos Finalísticos 1º Nível

Macroprocessos Finalísticos 2º Nível
Recredenciar Instituição
Criar Curso de graduação
Disponibilizar Educação
Superior
Reestruturar curso de graduação
Criar Programa de pós-graduação
Aderir processo seletivo Sisu
Executar processo seletivo de vagas remanescentes do Sisu - graduação
Executar processo seletivo de transferência facultativa – graduação
Selecionar candidatos
Executar processo seletivo para admissão de graduados
Matricular candidatos à graduação
Executar processo seletivo para programas de pós graduação
Matricular candidatos à pós-graduação
Ensino de Graduação
Formar profissionais
Pesquisa
Extensão
Especialização
Qualificar profissionais
Mestrado
Doutorado
Planejar assistência
Selecionar estudantes
Assistir Estudantes
Conceder auxílios / bolsas
Analisar prestação de contas
Renovar auxílios / bolsas
Depositar patentes
Registrar Marcas
Produzir Inovação Tecnológica
Registrar Softwares
Pré / Incubar Empreendimentos
Fonte: Escritório de Projetos e Processos/UFMT.

Figura 3 – Cadeia de Valor da UFMT

Fonte: Escritório de Projetos e Processos/UFMT.
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Planos Institucionais
A Universidade Federal de Mato Grosso
conta com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, aprovado pelo Conselho
Universitário, conforme Resolução CONSUNI nº
14, de 28 de junho de 2019, e atualizado no ano
de 2021 por meio das Resoluções CONSUNI nº
29, de 10 de março de 2021 e nº 52, de 15 de
dezembro de 2021. A primeira revisão foi realizada para atender aos indicadores do recredenciamento institucional. A segunda revisão foi necessária tendo em vista tornar o plano mais estratégico, ficando mais próximo do que de fato ele
é para a instituição, um plano que orienta as
ações da universidade. Além disso, conseguimos
focar mais na melhoria dos grandes indicadores
de qualidade institucional, bem como na melhoria
da governança. Outra evolução que tivemos no
documento foi o estabelecimento de programas
estratégicos, aos quais serão anualmente vinculados projetos para o alcance das metas propostas.
O PDI da UFMT está alinhado com as definições contidas na Instrução Normativa nº 24,
de 18 de março de 2020, que define o planejamento estratégico como “processo sistêmico de
estabelecimento da estratégia para, a partir de
uma condição presente e do entendimento do
que é a organização e qual o seu papel, e considerando a análise do contexto, alcançar uma situação futura desejada, buscando sempre maior
efetividade dos resultados e eficiência da gestão
dos recursos”.
O processo de revisão do PDI contou com
a participação tanto da comunidade interna da
UFMT quanto da comunidade externa, sendo
que os momentos de participação desses atores
se deram na escolha dos grandes temas que nortearam o documento, por meio do questionário
de grandes temas publicado pela Pró-Reitoria de
Planejamento. Destacamos que tivemos contribuição da comunidade, sendo que 416 pessoas
responderam este formulário. Outro momento em
que a comunidade pode participar do processo
de revisão do PDI foi no período que o documento foi disponibilizado para consulta pública,
nas datas de 10 a 17 de novembro.
O PDI encontra-se organizado em quatro
eixos, alinhados às políticas institucionais integrantes do Projeto Político-Pedagógico, sendo
eles: Ensino (graduação e pós-graduação), Pesquisa e Inovação, Extensão e Gestão.
O Plano de Logística Sustentável (PLS)
2019-2023, que constitui uma ferramenta de planejamento com diagnósticos, objetivos, ações,
metas, prazos de execução, bem como mecanismos de monitoramento e avaliação definidos,
que permitem o estabelecimento de práticas de
sustentabilidade e redução do impacto ambiental
dos processos na Administração Pública. Com

objetivo de alinhar e adequar o Plano de Ação
para um cenário diferenciado, em 2021 foi realizado um processo de aditamento que, por meio
de consulta às unidades responsáveis pelas
ações, oficina de capacitação de servidores e
reuniões da comissão, resultou em um documento atualizado, com novas perspectivas para
os próximos anos.
Além disso, a instituição conta com o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2020-2022. Este Plano, elaborado para o período de três anos, é o instrumento de alinhamento entre os planos de TIC e
as estratégias organizacionais. Desta forma, atua
como referencial estratégico para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Estes três documentos orientam as ações
da UFMT ao longo dos anos, com o intuito de que
toda a instituição atue para o alcance das melhorias previstas.
Contratos de Gestão Firmados pela UFMT
A Universidade Federal de Mato Grosso
possui o contrato de gestão firmado com a Empresa Brasileira de Serviços hospitalares (Ebserh), com o objetivo de gerenciar o Hospital Universitário Júlio Muller. A Ebserh é uma empresa
do governo federal criada exclusivamente com o
intuito de gerenciar os hospitais universitários
das instituições federais de ensino. O contrato de
gestão foi assinado em outubro de 2013 e nele
se previu as transferências de pessoal e de patrimônio necessárias para o gerenciamento do hospital. Atualmente, os possíveis impactos vislumbrados, em questão de quantitativo, são os servidores da FUFMT que se encontram trabalhando
na unidade. O Hospital já gerencia recurso próprio e, inclusive, tem prestação de contas vinculadas à Ebserh e não mais à UFMT. Além disso,
cita-se o impacto qualitativo que a entidade
causa à UFMT, em função da sua imprescindibilidade para os cursos de ciências médicas.
No presente relatório de gestão constam
informações referentes ao Júlio Muller, gerenciado por contrato de gestão pela Ebserh, em referência à sua vinculação com os diversos cursos
relacionados. Adicionalmente, informações sobre o HUJM compõe parte dos indicadores primários determinados na Decisão do Tribunal de
Contas da União nº 408/2002-Plenário, quais sejam: os custos levando-se em consideração o
Hospital Universitário e o número de servidores
equivalentes, considerando os lotados no Hospital.
Análise do Ambiente Interno e Externo
Considerando a diversidade econômica,
regional e cultural dos estudantes da UFMT incentivada através das diversas formas de ingresso oferecidas, principalmente pelo Sistema
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de Seleção Unificada (SiSU) e pelas ações afirmativas, a Universidade vem desenvolvendo estudos, com o objetivo de identificar os fatores de
interferência na trajetória acadêmica, com o intuito de auxiliar a permanência dos estudantes na
UFMT, por meio do esforço contínuo no sentido
de fortalecer os programas visando garantir o
acesso, a permanência e o sucesso acadêmico
do estudante desde o seu ingresso até a sua conclusão.
Outro desafio enfrentado pela instituição é
o desequilíbrio na distribuição da força de trabalho das unidades. Assim, houve a criação de uma
comissão para tratar sobre o dimensionamento
de pessoal técnico-administrativo para suprir as
demandas que ocorrerão nos próximos anos.
No ambiente externo, a restrição orçamentária é um grande desafio da gestão administrativa da UFMT, principalmente pela edição da EC
nº 95/2016, que limitou as despesas da União ao
montante gasto no ano anterior corrigido pela inflação. Tal cenário exigiu readequações orçamentárias internas para manutenção de contratos essenciais, que interferem no funcionamento
da instituição e, ainda, trouxe a perspectiva de
congelamento salarial dos servidores.
Com relação ao orçamento, a Lei Orçamentária Anual de 2021, aprovada pela Lei
nº 14.144, de 22 de abril de 2021, estabeleceu à
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
um orçamento de R$ 921.446.962 na fonte de recursos do tesouro. Desse total, 88,37% referemse ao pagamento de despesas obrigatórias (pessoal ativo/inativo, benefícios e encargos sociais);
11,17% correspondem a outras despesas correntes (ODC ou Custeio – de ações e planos orçamentários) e 0,46% referente a investimentos.
O Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro
de 2021, autorizou a execução parcial dos recursos de Custeio, até que ocorresse a aprovação
da lei orçamentária. Esse contingenciamento inicial foi sendo retirado ao longo da execução pelos decretos nº 10.699, de 14 de maio de 2021, e
10.760, de 30 de julho de 2021, que autorizou a
execução total dos limites aprovados para o exercício.
Nos recursos de custeio dos últimos 5
anos se observou queda, da ordem de 37%

(parte em virtude da separação do campus de
Rondonópolis da unidade da UFMT), impactando
fortemente na manutenção básica do ensino,
pesquisa e extensão, uma vez que principalmente as despesas contratuais sofreram reajustes das perdas inflacionárias no período enquanto o orçamento reduziu. Esta situação obrigou a Universidade a reduzir consideravelmente
os postos de trabalho terceirizados entre outras
despesas a fim de equilibrar as contas.
Em relação aos investimentos, nota-se
que os recursos empenhados desde 2017 vem
sofrendo um decréscimo considerável, principalmente com o encerramento dos programas de
expansão das IFES pelo território Nacional.
A suspenção das atividades presenciais
nos campi da UFMT, ocasionada pela pandemia
do COVID-19, exigiu da administração superior a
reprogramação das atividades, assim como a redistribuição dos recursos não utilizados para novas despesas ocasionadas pela situação de exceção, conforme pode ser verificado no Apêndice
II. Por decisão da administração superior, foi solicitado à Secretaria de Orçamento Federal a
transformação para Capital, do montante de
R$ 11.543.818,00.
É importante destacar que as Instituições
Federais de Ensino Superior (IFES) são frequentemente atingidas por alterações nas legislações
federais e descontinuidade de políticas públicas
educacionais e de fomento, o que gera insegurança e maior dificuldade no processo de planejamento.
Determinação da Materialidade das Informações
A materialidade das informações é definida a partir da sua influência sobre as atividades-fim da instituição: ensino, pesquisa e extensão.
Assim, as áreas definem os temas que
mais interferiram nos indicadores institucionais
no ano de referência, bem como para o alcance
do planejamento.
Além disso, é demonstrado como foram
utilizados os recursos para execução das atividades institucionais.
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O planejamento estratégico da instituição
consta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado para um período de
cinco anos (2019 a 2023), que identifica a UFMT
no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à
missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que
pretende desenvolver.
No PDI vigente, os objetivos estratégicos
encontram-se agrupados em quatro eixos: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, que norteiam o desenvolvimento institucional.
As ações orçamentárias da UFMT estão
alinhadas à execução do PDI. Este plano foi
construído a partir do diálogo com todas as instâncias institucionais e conta com objetivos, metas e indicadores alinhados aos planos nacionais, a exemplo do Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Pós-graduação; Política
Nacional de Extensão; Plano Nacional de Assistência Estudantil e Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
Além disso, desde 2019, a PROPLAN
vem orientando os processos de planejamento
das unidades administrativas e acadêmicas,
com foco em projetos estratégicos, com o objetivo de propor ações que serão desenvolvidas a
fim de cumprir as metas do PDI, bem como melhorar a governança no âmbito administrativo e
acadêmico.
Cabe salientar que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) tem na
estrutura de governança os Conselhos Superiores, a Reitoria, a Vice-Reitoria, a Auditoria Interna, as Pró-Reitorias, as Secretarias e os Escritórios. Além disso, coparticipam da estrutura
de governança, conselhos e comitês com pautas específicas. Na sequência, são detalhadas
as estruturas e funções dos principais componentes da Administração Universitária:
Conselho Diretor – CD
Conselho Universitário – CONSUNI
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –
CONSEPE
Auditoria Interna
Ouvidoria
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEG
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação –
PROPG
Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPeq

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PRAE
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN
Pró-Reitoria Administrativa – PROAD
Pró-Reitoria do Campus Universitário do Araguaia – PROCUA
Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop
– PROCUS
Pró-Reitoria do Campus Universitário de Várzea
Grande – PROCUVG
Secretaria de Relações Internacionais – SECRI
Secretaria de Tecnologia Educacional – SETEC
Secretaria de Comunicação e Multimeios –
SECOMM
Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
Secretaria de Infraestrutura – SINFRA
Escritório de Projetos e Processos – EPP
Escritório de Inovação Tecnológica – EIT
Superintendência do Hospital Universitário Júlio
Müller – HUJM
Estratégia e Alocação de Recursos
Em relação ao orçamento de 2021, foi
constituída uma comissão mista, do Conselho
Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), tendo em
vista a análise da proposta de distribuição orçamentária para o exercício.
Posteriormente, o orçamento foi deliberado pelo CONSUNI e CONSEPE, e aprovado
pelo Conselho Diretor (Resolução CD n°
18/2021).
Na UFMT, os recursos são alocados por
unidades gestoras, que se referem às Pró-Reitorias e Secretarias. Estes setores têm como
atribuição gerir o recurso para o alcance das metas do planejamento estratégico da instituição.
Esclarecemos que, no PDI, constam as unidades responsáveis pela execução das metas.
A aplicação dos recursos teve por base os
documentos institucionais como o Plano do Desenvolvimento Institucional e o Recredenciamento Institucional e demandas reprimidas de
investimentos e manutenção. A PROPLAN
acompanha a execução do recurso, bem como
o atingimento das metas do PDI.

Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência –
PROCEV
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Revisão do PDI 2021
O PDI 2019-2023 da UFMT foi revisado
no ano de 2021, tendo em vista torná-lo um documento mais estratégico e alinhado às demandas institucionais. Houve mudanças estruturais
no plano, com a redução de objetivos e indicadores, que, no entanto, contemplam todas as
demandas contidas no documento anterior.
Além disso, houve a inclusão de programas estratégicos, que serão desdobrados anualmente
em projetos estratégicos, a serem executados
pelas unidades administrativas. A Figura 4 apresenta um comparativo entre a estrutura anterior

e a nova estrutura do planejamento estratégico
da universidade.
O processo de revisão se deu em três etapas: inicialmente, a comunidade acadêmica foi
consultada para estabelecer os grandes temas
que norteariam a revisão do documento; na segunda fase, as unidades administrativas revisaram as políticas, bem como os objetivos, indicadores e metas, a partir dos grandes temas demandados pela comunidade; por fim, foi realizada uma consulta pública, propiciando a todos
a possibilidade de contribuir com a revisão do
PDI. As contribuições foram avaliadas e quase
em sua totalidade incluídas na versão revista.
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Figura 4 – Resumo do Planejamento Estratégico Institucional 2019-2023

Fonte: Gerência de Planejamento/CGO/PROPLAN.
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Principais ações para a Garantia da Legalidade, Legitimidade, Economicidade e Transparência na Aplicação dos Recursos Públicos
Cabe à gestão universitária administrar os
processos organizacionais na forma de Liderança, Estratégia e Controle para atingir seus objetivos nas atividades fins: ensino, pesquisa e extensão. Já à governança, cabe direcionar, monitorar, supervisionar e avaliar a atuação da gestão.
A Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso possui instâncias inerentes à sua organização administrativa que possuem o dever de
garantir o alcance dos objetivos institucionais,
conforme preconizado em seu estatuto interno e
resoluções, podendo-se elencar os três Conselhos deliberativos (Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho Diretor), Auditoria Interna, Ouvidoria, Comissões Permanentes, Autoridade responsável pelo
Serviço de Informação ao Cidadão e a estrutura
executora, composta pela Reitoria, Pró-reitorias,
Secretarias e Escritórios. Assim, o próprio arranjo
nato da gestão universitária da FUFMT, que possui linhas independentes de decisão e revisão.
A Portaria Reitoria-UFMT nº 554, de 26 de
novembro de 2021, institui a responsabilidade
pela coordenação da estruturação, execução e
monitoramento do Programa de Integridade no
âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) para a Secretaria de Gestão de Pessoas.
Outra ação importante foi a consolidação do "Minuto da Ética" em que a Comissão de Ética Profissional da Universidade Federal de Mato
Grosso passa um informativo mensal sobre a
ética no poder executivo federal via SEI. Uma estrutura de governança robusta e consolidada só
é possível com o apoio da Alta Gestão.
Além de sua estrutura de governança atuante conforme as melhores práticas vigentes na
Administração Pública Federal, existe o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que tem por
objetivo identificar como a Instituição de Ensino
Superior influencia o ambiente em que está inserida, por meio dos seus princípios, missão, visão,
diretrizes, objetivos e atividades acadêmicas que
realiza.
O PDI 2019-2023 da UFMT, revisto recentemente (Resolução CONSUNI 52, de 15 de dezembro de 2021), define as diretrizes norteadoras das ações institucionais, compostas de objetivos, metas e indicadores, que conduzirão o processo de desenvolvimento da universidade no
período. A fim de garantir o seu cumprimento
e/ou necessidade de ajustes na atuação dos gestores, existe o acompanhamento contínuo do
plano.
Já no que concerne às atividades administrativas operacionais rotineiras, em regra, existem procedimentos básicos de segregação de

funções e linhas de revisão dos atos administrativos, capazes de verificar a legitimidade e legalidade do ato/gasto. Como por exemplo, antes da
contratação, é feita a consulta de preços pelo setor solicitante e a posterior verificação do cumprimento legal das Instruções Normativas sobre
consulta de preços por instância diferente, bem
como a verificação jurídica pela Procuradoria Federal dos contratos antes de serem firmados. Por
seu turno a efetividade e eficiência são mensuradas de diversas formas e demonstradas nos diversos relatórios citados acima. Cumpre relembrar que todos os procedimentos podem passar
por auditorias internas, externas e sociais.
A aquisição de equipamentos e materiais
de combate à pandemia foi um grande desafio
para 2021, não só pela urgência da aquisição,
mas também pelas incertezas de retorno das atividades presenciais e pelas oscilações de preços. No quesito particular da variação de preços,
destaca-se que ela atingiu não só os itens de
combate à pandemia, mas também os contratos
que dependem de fornecimento de materiais, a
exemplo de obras, reformas, usinas fotovoltaicas, atas de fornecimento de alimentos para os
animais etc.
Ainda na perspectiva de aquisição, as
áreas técnicas da Universidade são orientadas a
inserirem em seus processos de aquisições/contrações, produtos e serviços com critérios e práticas de sustentabilidade. No ano de 2021, por
meio da Comissão Permanente do Plano de Gestão de Logística Sustentável (Processo
23108.104427/2021-16), a UFMT finalizou a revisão de seu Plano de Logística Sustentável, demonstrando seu compromisso para com a matéria.
É preciso ressaltar que, ainda que tenha
autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, de acordo com o
artigo 207 da Constituição Federal de 1988, a
atuação é bastante pautada pela interação com
o Governo Federal, em especial com o Ministério
da Educação (MEC), bem como os órgãos a ele
vinculados (Inep, Capes e Ebserh). Na perspectiva orçamentária, percebe-se a sujeição da
UFMT a orçamentos cada vez mais restritos e
mais barganhados com agentes políticos. A variação orçamentária faz com que as políticas públicas iniciadas corram risco de descontinuidade.
Para isso, as gestões de 2020 e 2021 tentaram
reduzir os custos por meio de investimentos e
aquisições com o intuito de gerar maior sustentabilidade para a instituição e garantir o retorno às
atividades presenciais. Outra medida foi contabilizar as despesas de um exercício financeiro a
que de fato corresponde, evitando-se a descontinuidade de políticas públicas iniciadas, o que gerou um aumento paulatino de restos a pagar e
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uma diminuição de reconhecimento de dívida, se
comparado ao longo dos exercícios.
Em função da pandemia, o Boletim Informativo com o Relatório do Comitê de Prevenção
COVID-19 da UFMT passou a ser enviado aos
servidores. Nele se vislumbra as informações básicas sobre a Pandemia na região e orientações
conforme o momento epidemiológico. A instituição também elabora outros documentos que demonstram uma atuação condizente com a de
uma instituição que gerencia recursos públicos e
que servem como orientação para gestores e
como prestação de contas para a sociedade, tais
quais:
1. Plano de Desenvolvimento Institucional;
2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
3. Plano de Logística Sustentável;
4. Anuários Estatísticos;
5. Prestações de Contas Anuais;
6. Carta de Serviços ao Usuário;
7. Relatório de Avaliação Institucional;
8. Relatórios de Auditoria Interna;
9. Plano de Dados Abertos;
10. Estudos Estratégicos.
Todas essas informações em conjunto, e
de acordo com sua particularidade, visam garantir e demonstrar a legalidade, a economicidade, a
eficiência, a eficácia e a legitimidade de atos, processos e procedimentos da organização.
Buscando uma transparência ativa, a
PROPLAN passou a divulgar parte de dados que
constam em seus relatórios de forma separada,

gerando facilidade na obtenção de informações,
a exemplo do destaque dos Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002
que fica não só no relatório de Gestão. Outra medida de transparência foi a disponibilização de
Power BI para buscas referentes às despesas de
2021.
Indicadores de Governança e Gestão
O Índice integrado de governança e gestão
públicas (iGG), elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tem como objetivo medir a
capacidade de governança e gestão das organizações públicas federais, aferir o nível de implementação de boas práticas de liderança, estratégia e accountability, bem como práticas de governança e gestão de TI, de pessoas e de contratações. O iGG é composto pelos seguintes indicadores:
- iGovPub – Índice de governança pública;
- iGovPessoas – Índice de gestão de pessoas;
- iGovTI – Índice de gestão de TI;
- iGovContrat – Índice de gestão de contratações; e
- iGovOrcament – Índice de governança e
gestão orçamentárias.
Em 2021, o TCU realizou levantamento
com as instituições, para verificar a evolução da
governança nos órgãos e entidades.
A UFMT apresentou melhoria no indicador
geral, conforme demonstrado no quadro 3:

Quadro 3 – Índice integrado de governança e gestão públicas (iGG) da UFMT
Ano

UFMT

2018
2021

0,476709473
0,532161441

Posição Centro-Oeste
(Universidades)
3º
4º

Posição Nacional
(Universidades)
14º
31º

Fonte: TCU.

Mesmo com a melhora do indicador, observa-se que a UFMT perdeu posições entre as
universidades, o que demonstra que as demais
IFES evoluíram mais em relação à governança
institucional.
Tendo em vista a importância da governança pública, com a revisão do PDI, a universidade estabeleceu meta para melhoria desse indicador no seu planejamento estratégico. Além

disso, no rol de projetos estratégicos, a UFMT
conta com projetos específicos com o intuito de
sanar as fragilidades da instituição em relação a
este tema.
Em relação aos indicadores que compõem
o iGG, segue o quadro comparativo com os resultados da UFMT nos anos de 2018 e 2021:

Quadro 4 – Comparativo dos resultados dos indicadores que compõem o iGG 2018 e 2021
Indicador
iGovPub
iGovContrat
iGovTI
iGovPessoas
iGovOrcament

Descrição
Índice de governança pública
Índice de Governança e Gestão de Contratações
Índice de Governança e Gestão de TI
Índice de Governança e Gestão de pessoas
Índice de governança e gestão orçamentárias

2018
0,522420045
0,338812591864
0,68924734885751
0,432290809
-

2021
0,582226873
0,533895293
0,515619462
0,529029659
0,462180349

Fonte: TCU.

Verifica-se que a UFMT obteve uma melhoria dos indicadores iGovPub, iGovContrat e

iGovPessoas, se comparados os resultados de
2018 e 2021, fruto de trabalhos realizados pela
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universidade para melhoria de sua governança,
bem como o amadurecimento institucional. Já o
iGovTI sofreu diminuição, contudo a Secretaria
de Tecnologia da Informação da UFMT, tendo
em vista a melhoria do indicador, estabeleceu, no
ano de 2022, projetos estratégicos vinculados à
governança de TI. Os indicadores que apresentaram resultado positivo em relação ao levantamento anterior também foram considerados no
planejamento da instituição, visando a evolução
da governança.
Atividades de correição e apuração de ilícitos
administrativos
Embora exista no organograma da UFMT
uma unidade denominada Corregedoria, esta
unidade não tem funcionamento.
Na prática, a Reitoria da UFMT através da
PORTARIA REITORIA-UFMT Nº 15-N, de 05 de
janeiro de 2022 delegou à PROAD a atividade de
instauração e julgamento dos processos administrativos disciplinares (Art. 143 da Lei nº 8.112/90)
e dos procedimentos sumários (redação dada
pela lei nº 9.527/97), de apuração de irregularidades surgidas na área de sua competência.
Compreende-se que tal atribuição é historicamente ligada à PROAD, visto que até o ano de
2016, a Secretaria de Gestão de Pessoas era
vinculada a esta pasta.
Para atendimento da atribuição, dentro da
estrutura da PROAD, há a Comissão Permanente de Processos Administrativos e Disciplinares (PORTARIA Nº 199/PROAD - Pró-reitor(a)/2019) e Secretaria da CPPAD. Dentre as
atribuições da unidade podemos citar:
 Controlar e acompanhar o fluxo processual da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar;
 Elaborar documentos oficiais da CPPAD;
 Organizar o arquivo da secretaria da
CPPAD;
 Organizar agenda de trabalho das diversas comissões e da CPPAD;
 Estabelecer interface entre a autoridade
instauradora e os membros da comissão;
 A atuação de seus membros em Comissões de Processos no âmbito administrativo;
 Consultoria em questões procedimentais
a membros de outras Comissões quando
se fizer necessária;
 Capacitação dos servidores desta IFES
para atuarem em Comissões.
Um exemplo dessas atividades pode ser
verificado com a emissão da INSTRUÇÃO
NORMATIVA PROAD/UFMT Nº 004, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece orientações aos
membros de comissões sobre os procedimentos
necessários para a execução das comunicações
dos atos processuais e realização das instruções

nas atividades correcionais, nos diversos ritos
processuais previstos no âmbito da Administração Pública Federal, observando os protocolos
de biossegurança definidos pela Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT), durante o período de pandemia da Covid-19.
Ainda que a PROAD não utilize a nomenclatura de "corregedoria", as atividades desenvolvidas na unidade são parcialmente compatíveis com as atribuições desta estrutura.
Cabe ressaltar que embora a PROAD tenha delegação de competências da Reitoria,
através da Resolução Consuni nº 003-A de 12 de
maio de 1.993, os institutos e faculdades também
poderão constituir e nomear comissões para a
condução de processos administrativos disciplinares de apuração de irregularidades surgidas
na área de sua competência.
Além disso, através da RESOLUÇÃO
CONSUNI N.º 17, de 18 de novembro de 2004,
temos o regimento disciplinar do Corpo Discente
com previsão de sanções e processos administrativos disciplinares, a saber:
Art. 12 - A instauração de sindicância ou
de processo disciplinar, bem como a aplicação
de sanções é de competência exclusiva do Reitor, dos Pró-Reitores e dos Diretores de Institutos
e Faculdades.
§ 1º - No exercício de seus deveres e funções cumpre aos docentes, aos coordenadores
de colegiados de Curso, aos chefes de Departamento, aos titulares de órgãos da Reitoria e demais dirigentes e titulares de chefia da administração da Universidade, representar, por escrito,
contra os discentes, quando tiver conhecimento
de prática de infração nas respectivas áreas de
atuação.
§ 2º - Aos discentes é assegurado o direito
de representar, por escrito, contra qualquer de
seus pares que infringirem as normas disciplinares previstas neste Regimento.
§ 3º - O requerimento para instauração de
processo disciplinar deverá ser fundamentado,
indicando-se desde logo, as circunstâncias e
apontando os meios de comprovação da infração
que está sendo imputada ao discente.
Ações de Controle
Em 2021 foram realizadas auditorias, cujos relatórios estão publicados na página Relatórios 2021. As primeiras páginas de cada relatório
apresentam uma breve análise do resultado, no
item “Quais as conclusões alcançadas pela Auditoria Interna? Quais as recomendações que deverão ser adotadas?”.
Ademais, nesse ano, a Auditoria Interna
monitorou, por meio do e-Aud, diversas recomendações apresentadas nos relatórios de auditoria,
e o público pode acompanhar esse monitoramento pela página Monitoramentos (em construção).
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Capítulo 3
Riscos, Oportunidades e
Perspectivas
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Riscos, Oportunidades e Perspectivas
A Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) identificou os riscos e oportunidades relacionados aos objetivos das pró-reitorias (e demais unidades do mesmo nível) e das suas subordinadas. Isso foi documentado nos planos de
gestão de riscos de cada unidade, que também
contêm suas fontes, avaliação baseada na probabilidade de ocorrência e no grau de impacto,
controles aplicados, entre outras informações.
Nesses planos, a maioria dos riscos identificados são operacionais (associados a falhas
em processos internos, pessoas, infraestrutura e
sistemas) ou estratégicos (que podem impactar
na missão, metas ou objetivos estratégicos), conforme as definições da Metodologia de Gestão de

Riscos da UFMT. E a maioria das oportunidades
identificadas se referem a compartilhamento de
dados, informações, estruturas e sistemas; capacitação de pessoal; e parceria interna e externa.
Todas essas informações, entre outras, constam
no Apêndice I.
Nesse contexto, em 2021, a Auditoria Interna avaliou a efetividade da implantação e da
aplicação das técnicas e métodos da gestão de
riscos especificamente na Pró-reitoria de Planejamento (Proplan), identificando as principais dificuldades, fragilidades e boas práticas do processo. O resultado dessa avaliação foi apresentado no Relatório de Auditoria Interna n.º
001/2021, destacando-se as seguintes conformidades e inconformidades:

Quadro 5 – Conformidades e Inconformidades da gestão de riscos na Proplan, descritas no Relatório de Auditoria Interna n.º 001/2021
Conformidades:
A unidade dispõe de políticas e estratégias de gestão de riscos definidas, comunicadas e postas em prática.
Os principais riscos relacionados a cada objetivo, meta ou resultado-chave pretendido estão identificados e
incorporados ao processo de gerenciamento de riscos.
O ambiente interno é adequado para efetiva implementação da gestão de riscos.
A metodologia aplicada para identificar e analisar os riscos foi adequada, com técnicas e ferramentas que asseguram a identificação abrangente e avaliação consistente dos riscos.
O controle e as respostas complementares (tipo, grau, custo etc.) são escolhidos com base nos riscos, objetivos
e limitações da unidade, entre outros fatores.
Inconformidades:
A estrutura de gestão de riscos foi constituída, mas o Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controles não é
atuante.
A gestão de riscos não possui registros do gerenciamento de riscos efetivos e atualizados.
Os riscos não estão sendo monitorados adequadamente.
Fonte: Auditoria Interna/UFMT.

Assim sendo, a Auditoria Interna recomendou a adoção de ações para corrigir essas
inconformidades, considerando-se, inclusive, a
necessidade de capacitação sobre o assunto, a
qual foi ressaltada pelos servidores. Nesse sentido, no mesmo ano, a Auditoria Interna ministrou capacitação e auxiliou na implantação do

sistema de gestão de riscos Ágatha na Proplan,
para otimizar o registro e o monitoramento.
Após a verificação dos resultados, espera-se
expandir essa ação às demais unidades da
UFMT.
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Capítulo 4

Resultados e Desempenho da
Gestão
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Desde sua criação, a UFMT, vivenciando
diversos momentos conjunturais, adotou diferentes políticas e práticas gerenciais, com o intuito de cumprir sua missão de “formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir
conhecimentos e inovações tecnológicas e científicas que contribuam significativamente
para o desenvolvimento regional e nacional”.
Assim, a Universidade buscou em sua trajetória
modelos acadêmicos e administrativos inovadores. Este acúmulo de experiências vem permitindo propor um planejamento universitário
mais amplo, objetivando o desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão de forma mais crítica e comprometida com a construção de uma
sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
O planejamento estratégico da instituição
consta no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que é o documento que define
as diretrizes norteadoras das ações institucionais, compostas de objetivos, metas e indicadores, que conduzirão o processo de desenvolvimento da universidade para o período de
cinco anos.
O PDI 2019-2023 da UFMT está organizado em quatro eixos, alinhados às políticas
institucionais integrantes do Projeto PolíticoPedagógico, sendo eles: Ensino, que contempla a graduação e a pós-graduação; Pesquisa
e Inovação; Extensão e Gestão. Essa estrutura
visa fortalecer as áreas finalísticas da universidade, bem como aprimorar a governança institucional.
Em 2021, a UFMT revisou o seu planejamento. Esta atualização foi necessária, uma
vez que o planejamento não é estático e deve
considerar a realidade que a instituição vivencia, bem como os riscos e oportunidades do cenário atual. Assim, foi analisada a aderência do
documento às necessidades da comunidade interna, bem como sua pertinência diante das alterações conjunturais, e promovidas as adequações necessárias.
O processo de revisão do PDI ocorreu
em três etapas:
 No primeiro momento, a comunidade
acadêmica foi consultada para estabelecer os grandes temas que nortearam
o documento;
 Após a consolidação das informações
encaminhadas pela comunidade acadêmica, foi realizada uma revisão das
políticas, bem como dos objetivos e
metas pelas unidades administrativas;
 Posteriormente, foi realizada uma consulta pública, para dar publicidade e
transparência ao documento, bem
como obter informações e sugestões
da sociedade.

Vale lembrar que este processo não se
tratou da construção de um novo PDI, mas apenas da reavaliação do documento vigente, visando promover as alterações consideradas
necessárias para aproximá-lo da realidade e
demandas atuais.
O documento final foi aprovado pelo
Conselho Universitário em 15 de dezembro de
2021, por meio da Resolução CONSUNI nº
52/2021, e está disponível para consulta na página do PDI.
A Pró-Reitoria de Planejamento realiza o
monitoramento periódico do Plano, e os resultados são disponibilizados na página de Transparência e Prestação de Contas. A planilha de
monitoramento de 2021 apresenta os resultados alcançados no ano de referência em relação às metas previstas, além da análise sobre
as iniciativas desenvolvidas pelas unidades
para a execução do planejamento ou justificativa para o não alcance das metas.
Além disso, a partir de 2019, a
PROPLAN iniciou o processo de planejamento
das unidades administrativas, a fim de fomentar
o processo de execução do Plano de Desenvolvimento Institucional. O planejamento se constitui em projetos estratégicos anuais, vinculados
às metas do PDI. A PROPLAN é responsável
pelo monitoramento desses planos.
Monitoramento de Metas não Alcançadas e
Perspectivas para os Próximos Exercícios
O monitoramento das metas previstas no
Plano de Desenvolvimento Institucional é realizado pela Gerência de Planejamento/CGO/
PROPLAN, que dialoga com as unidades responsáveis, a fim de verificar os resultados alcançados, que são publicados no site de Transparência e Prestação de Contas.
Para o ano de 2021, verificou-se que
nem todas as metas previstas foram atingidas,
devido ao momento atípico decorrente da pandemia de COVID-19, processos de reorganização interna, mudanças conjunturais que acarretaram a adequação das prioridades institucionais, além de alterações em políticas públicas
nacionais. Mas, é importante destacar que, com
o alinhamento das ações dos planejamentos
das unidades com o PDI da UFMT, bem como
o monitoramento constante das ações, vêm
sendo empreendidos esforços para o atingimento dessas metas durante a sua vigência.
Ações Desenvolvidas pelas Unidades Administrativas
A UFMT, além do seu planejamento,
executou outras ações para a continuidade e
aprimoramento dos serviços prestados. Neste
item, são apresentadas um breve relato das
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ações desenvolvidas pelas unidades administrativas.
1. Ensino de Graduação
A Coordenação de Formação Docente
(CFD), no ano de 2021, visou o aprimoramento
da formação continuada dos professores, ofertando cursos, oficinas, e realizando eventos de
grande relevância na comunidade acadêmica.

Alguns eventos estão presentes no canal da
CFD e da SETEC, no Youtube, conforme o quadro 6. Além disso, a CFD gerenciou os Programas de Monitoria e de Tutoria, o PET (Programa de Educação Tutorial), PIBID (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência)
e PRP (Programa de Residência Pedagógica).
O número de participantes (bolsistas e voluntários), no ano de 2021, dos cinco programas,
está no quadro 7.

Quadro 6 – Ações formativas e eventos realizados pela CFD/PROEG em 2021
Ações formativas
Oficina - AVA e Google Meet
Oficina - Novo SIGA
Planejamento Docente
Curso de Docência do Ensino Superior
Lives com Coordenadores de Cursos

Eventos
XI Semana acadêmica
Fórum das Licenciaturas
Fórum dos Bacharelados
Semana do Calouro (semestre 2020/2)
Semana do Calouro (semestre 2021/1)

Fonte: PROEG/UFMT.

Quadro 7 – Número de participantes dos Programas gerenciados pela CFD/PROEG, em 2021
Programa
Monitoria
PET
Tutoria
PIBID
PRP

Ano letivo
2020
2021
2020 e 2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021

Alunos participantes
623 e 628*
719
158
13
25
361 e 323**
288
336***
325 e 284 ***

Fonte: PROEG/UFMT.
*Esses dados do Programa de Monitoria referem-se aos semestres 2020/1 e 2020/2, respectivamente;
**Esses dados do PIBID referem-se aos semestres 2020/1 e 2020/2, respectivamente;
***Esses dados do PRP referem-se aos 1º, 2º e 3º módulos.

A Coordenação de Ensino de Graduação organiza suas demandas de acordo com
suas 5 (cinco) equipes, a saber: Supervisão de
Aula de Campo (SAC); Gerência de Estágio e
Mobilidade Acadêmica (GEMOB); Gerência de
Normas e Projetos Pedagógicos (GNPP); Gerência de Regulação e Avaliação (GRA) e Comissão de Educação Permanente em Saúde
(CEPS). Segue abaixo as ações mais relevantes de cada uma delas, em 2021:
GNPP
A Gerência de Normas e Projetos Pedagógicos registrou 3.402 informações relacionadas a processos de atendimento às coordenações de ensino; reuniões; processos judiciais; participação em comissões; atendimentos
às demandas dos campi; análise, revisão, alteração e elaboração de resoluções para o Consepe; elaboração de editais e análise de reestruturação de projetos pedagógicos.
GRA
A Gerência de Regulação e Avaliação
trabalhou principalmente nas ações: processos
regulatórios junto ao Ministério da Educação;

avaliação externa (Exame Nacional de Desempenho do Estudante – Enade, 2021); recredenciamento da UFMT; regularização do Campus
Universitário do Araguaia (CUA); Programa Institucional de Acompanhamento do Egresso
(PIACE); site dos cursos de graduação; autoavaliação dos cursos de graduação; extinção de
cursos de graduação.
CEPS
A Comissão de Educação Permanente
em Saúde trabalhou principalmente: nas Comissões de Integração Ensino Serviço / CIES
estadual e regionais; na atualização do Termo
de Cooperação Técnica (TCT) mediante processos avaliativos e pactuação de novos TCT
com instituições de interesse para a formação
em saúde; no monitoramento, avaliação e aprimoramento do processo de Integração EnsinoServiço-Comunidade (IESC); estabelecendo
parcerias para elaboração de projetos de residência multiprofissional e residência médica.
GEMOB
A Gerência de Estágio e Mobilidade
Acadêmica participou de 29 reuniões envolvendo o gabinete e outros setores da PROEG,
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da CEG, do EPP, da STI/CES, da
GECON/PROAD, da CDH e usuários externos;
acompanhou e auxiliou os convênios de estágios; participou da elaboração, da tramitação,
da publicação e do acompanhamento de vários
editais; participou da elaboração de várias minutas de Resolução Consepe.
SAC
A Supervisão de Aula de Campo orientou e acompanhou a reorganização dos cursos
de graduação em relação aos procedimentos
necessários para as aulas de campo previstas
no PPC e as visitas técnicas planejadas, considerando a pandemia. Também foi responsável
pela análise de Revalidação de Diplomas de

cursos de graduação estrangeiros, regulamentada pela Resolução CONSEPE nº 84/2017.
2. Ensino de Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação é a instância responsável pelo planejamento e gerenciamento da Pós-graduação na
UFMT, Lato Sensu e Stricto Sensu. A PROPG
atua fornecendo suporte aos cursos, fazendo a
representação da UFMT junto a CAPES, o
CNPq e a FAPEMAT em assuntos relacionados
à Pós-Graduação. Os conceitos CAPES dos
cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados pela UFMT podem ser consultados na página da PROPG.

Quadro 8 – Cursos de Lato Sensu
Cursos Lato Sensu
Especialização Lato Sensu*
Residências em Saúde

44
29

Fonte: PROPG/UFMT.

Quadro 9 – Programas Pós-Graduação Stricto Sensu
Programas Pós-Graduação Stricto Sensu
Mestrados Acadêmicos
Mestrados/Doutorados Acadêmicos
Doutorados Acadêmicos
Mestrados Profissionais
Total

23
13
3
11
50

Quadro 10 – Total de Alunos matriculados em Programas Pós-Graduação Stricto Sensu
Total de alunos em Programas Stricto Sensu
Ingressantes
733
Matriculados
2486
Defendidos
606
Bolsistas
394
Fonte: PROPG/UFMT.

Ações referentes às adaptações à pandemia:
- Manutenção das atividades dos cursos respeitando as normas de biossegurança;
- Em consonância com as prorrogações de
prazo de bolsa concedidas pela CAPES e a flexibilização de prazos de titulação conforme orientações de coordenações de áreas na
CAPES,
a
PROPG
publicou
a
IN
PROPG/02/2021, que autoriza a flexibilização
de prazos nos PPGs, e a IN PROPG/18/2021,
que dispõe sobre a oferta de disciplinas e turmas nos PPGs;
- Articulação juntamente com Coordenação do
Exame de Proficiência em Línguas Estrangeiras do IL e com a STI para a realização de
Exame de Proficiência em 2021. Foram realizadas 2 edições do exame em 2021 (com oferta
de 600 vagas em cada um);
- Manutenção de Rede de Frios (Ultra-freezeres) aguardando necessidade da SES e SMS
para armazenamento de vacinas.

Ações referentes à abertura de novos cursos:
- Acompanhamento da implantação do Mestrado em Biologia Vegetal (campus Cuiabá) e
do Mestrado em Biociências e Saúde (Universidade Federal de Rondonópolis), cujas ações se
iniciaram, respectivamente, em 02/02/2021 e
30/08/2021.
- Processos de adesão da UFMT aos programas interinstitucionais: Mestrado Profissional
em Educação Inclusiva – PROFEI (coordenação geral da UNESP), o Mestrado Profissional
em Saúde da Família – PROFSAÚDE (coordenação geral da FIOCRUZ) e o Programa de
Mestrado Interinstitucional - Projeto de Cooperação
entre
Instituições
–
PCI
–
COFEN/CAPES,
celebrado
entre
o
PMPG/UFPB e o ICBS/CUA/UFMT na modalidade fora de sede.
Ações referentes a resoluções:
- Ao longo do ano, foi avaliada revisão da Resolução CONSEPE 81/2020, que disciplina a
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pós-graduação stricto sensu na UFMT. Como
resultado, o documento foi alterado pela Resolução CONSEPE n.º 141/2021 e pela Resolução CONSEPE n.º 167/2021. As modificações
foram apontadas como necessárias após um
ano de implementação da Resolução 81;
- Também foi tramitado com aprovação da Resolução CONSEPE 197/2021, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para negros/as autodeclarados/as (pretos/as e pardos/as), quilombolas, indígenas, pessoas com
deficiência, pessoas trans (transexuais, transgêneros e travestis) na Pós-Graduação da
UFMT, a qual entrou em vigor em 03 de janeiro
de 2022.
Ações referentes ao ensino:
- A PROPG acompanhou todos os PPGs em
termos de acesso do AVA para atividades de
ensino durante a pandemia. Além disso, em
2021 iniciaram-se os estudos em parceria entre
PROPG e PROEG para implementação do
PIACE. Foi aplicado um questionário piloto
junto a egressos de graduação e pós-graduação dos últimos 5 anos e elaborou-se o planejamento para criação do Portal do Egresso. Foram obtidas respostas de 376 egressos de cursos stricto sensu e lato sensu. Entre os dados
coletados, merecem destaque o fato de que
78,4% afirmam atuar profissionalmente em sua
área de formação; 58,7% obtiveram emprego
em menos de 1 ano depois da conclusão do
curso de pós-graduação; e 86,1% recomendariam seu curso a outra pessoa; 89,6% consideram o curso concluído como bom, ótimo ou excelente.
Ações referentes a financiamentos:
- Chamada Interna PROPG/01/2021, Programa
de Apoio à Manutenção de Equipamentos Multiusuários
(disponibilidade
orçamentária:
R$ 100.000,00), que contemplou 11 PPGs
aprovados;
- Chamada Interna PROPG/03/2021 (disponibilidade orçamentária: R$20.000,00), voltada a
discentes, para solicitação de ressarcimento ou
financiamento de participação em eventos, que
contemplou 22 aprovados;
- Chamada Interna PROPG/04/2021 - Programa de auxílio financeiro ao pesquisador
(disponibilidade orçamentária: R$27.789,14),
que contemplou 8 docentes de PPGs;
- A PROPG também atuou em parceria com a
PROPEQ para o lançamento do Edital de Apoio
à Pesquisa – 2021 (disponibilidade orçamentária: R$1.495.000,00), com 222 pesquisadores
aprovados.
- Contratação dos serviços da empresa Tekis
Tecnologias Avançadas Ltda para uso dos sistemas Stela Experta e Stela Experta PG, os

quais serão implementados em 2022 para melhor acompanhamento, avaliação e planejamento estratégico das ações de pós-graduação
e pesquisa na UFMT.
3. Pesquisa
As ações da Pró-Reitoria de Pesquisa PROPeq durante o ano de 2021, além das atividades de atendimento às necessidades institucionais em relação à Pesquisa, contemplaram quatro frentes de atuação, todas inseridas
no Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento de Pesquisa 2021-2022:
 1ª ação: Adesão aos serviços digitais
de apoio à pesquisa, inovação e tecnologia e pós-graduação;
 2ª ação: Estrutura para pesquisa - Polos multiusuários (Cuiabá, Araguaia e
Sinop);
 3ª ação: Consolidação da Infraestrutura de laboratórios de Pesquisa;
 4ª ação: Edital de Apoio à Pesquisa
2021 (Institucional).
No âmbito da 1ª ação, a UFMT efetuou a contratação da Plataforma Stela Experta, capaz de integrar automaticamente os
dados dos Currículos Lattes de professores,
pesquisadores, alunos e colaboradores de
modo a apoiar a implementação de políticas estratégicas de gestão da pesquisa e da pós-graduação, e encontra-se em andamento a contratação de serviço de assinatura de plataforma digital de captação de recursos – Sistema Financiar, com acesso aos principais editais de financiamento de acordo com a área de atuação do
pesquisador.
A 2ª ação teve como base investimentos para a estruturação de polos de laboratórios
multiusuários nos campi Cuiabá, Araguaia e Sinop, objetivando o atendimento às necessidades institucionais e dos diferentes setores da
sociedade.
 Cuiabá: Central de Análises Multiusuária de Cuiabá, composta pela Central
Analítica do Laboratório de Pesquisa
em Química de Produtos Naturais –
CALPQPN e pelo Laboratório de Pesquisas em Químicas de Produtos Naturais”
LPQPN
(projeto
Uniselva
nº 3.055.049,
contrato
nº 058/
FUFMT/2021);
 Araguaia - Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia – CPMUA (projeto
Uniselva nº 3.055.052, contrato
nº 070/FUFMT/2021);
 Sinop - Laboratório Integrado de Pesquisas em Química – LIPEQ (projeto
Uniselva nº 3.055.050, contrato
nº 057/FUFMT/2021).
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A consolidação de laboratórios de pesquisa faz parte da 3ª ação. Diz respeito à alocação e aplicação de recursos para os Laboratórios do Bloco Engenharia Agrícola e Ambiental (projeto Uniselva nº 3.55.048, contrato nº
055/FUFMT/2021) e Laboratórios do Bloco de
Ciências Farmacêuticas (projeto Uniselva nº
3.055.047, contrato nº 048/FUFMT/2021), ambos no campus de Sinop, e do Laboratório de
Nutrição Animal (projeto Uniselva nº 3.055.051,
contrato nº 056/FUFMT/2021), no campus Cuiabá, além de ações em relação ao Biotério Central que volta a constituir a estrutura da PROPeq.
A 4ª ação resultou no Edital de Apoio à
Pesquisa 2021 – iniciativa inédita na instituição,
resultante da parceria entre PROPLAN,
PROAD, PROPG e PROPeq, que objetivou
apoiar pesquisadores, via auxílio financeiro a
projetos de pesquisa devidamente homologados no SGPP, contribuindo para avanços nos
indicadores institucionais de produção técnicocientífica, desenvolvimento e inovação em todas as áreas de conhecimento. Investiu-se o
montante de R$ 1.495.000,00 em recursos,
contemplando 189 propostas aprovadas, divididas entre quatro faixas, sendo: 28 P1 – Bolsistas Produtividade, 94 P2 – Professores Permanentes de PPGs, 14 P3 – Recém Doutores e 53
P4 – Ampla Concorrência.
Além das ações previstas no Programa
de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de
Desenvolvimento de Pesquisa – 2021-2022, a
Pró-Reitoria de Pesquisa realizou parcerias que
culminaram em diferentes chamadas internas
de Iniciação Científica e Tecnológica, envolvendo PROCEV, PROEG e EIT, além das tradicionais chamadas institucionais do Programa
de Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-EM,
PIBIC-Af, PIBITI e VIC):
 Chamada
Interna
nº
01/UFMT/PROPeq-EIT/2021 – Iniciação à Inovação Tecnológica;




Chamada
Interna
nº
02/UFMT/PROPeq-PROCEV/2021
Iniciação à extensão tecnológica; e
Chamada
Interna
nº
03/UFMT/PROPeq-PROEG/2021 Bolsas de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para
Projetos de Acessibilidade e Inclusão
de Pessoas com Deficiência no Ensino
Superior.

4. Cultura, Extensão e Vivência
A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e
Vivência (PROCEV) tem por finalidade trabalhar atividades acadêmicas de Extensão que
possam promover a interação transformadora
entre a Universidade e os outros setores da sociedade.
As ações de Extensão têm sido estratégicas no âmbito da universidade para captação de aporte financeiro, gerenciado pela Fundação Uniselva. As diversas modalidades de
extensão, tais como programas, projetos, cursos e oficinas, e prestação de serviços têm levado a UFMT a firmar parcerias com instituições públicas e privadas, contribuindo para o
desenvolvimento da região mato-grossense.
A organização da extensão universitária para ações remotas tem contribuído para
que os projetos adaptassem suas atividades
para o enfrentamento da Pandemia Covid-19,
voltadas para a mitigação dos riscos e consequências ocasionadas pela Pandemia. Foram
953 projetos executados, destes 110 projetos
atuaram diretamente com ações para enfrentamento da Pandemia.
De modo inédito, a parceria com a PróReitoria de Pesquisa – PROPeq e FAPE-MAT,
firmada em 2021, garantiu a publicação da
Chamada Interna n. 02/UFMT/PROPeqPROCEV/2021, para formação de cadastro reserva para bolsas de iniciação à extensão tecnológica, com vigência até julho de 2022.

Quadro 11 – Relatório geral: Quantidade de Projetos de Extensão vigentes 2021
Campus

Total Campus

Araguaia
Cuiabá
Sinop
Várzea Grande
Total Geral

77
686
172
18
953

Estudantes
participantes equipe
execução
319
2391
748
129
3.587

Docentes
participantes equipe
execução
146
1675
439
36
2.296

Técnicos
participantes equipe
execução
7
418
91
7
523

Fonte: PROCEV/UFMT.
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Quadro 12 – Relatório geral - Programa Bolsa Extensão - PBEXT AÇÕES 2021
Câmpus
Araguaia
Cuiabá
Sinop
Várzea Grande
Total

PBEXT - Número de
meses
6
6
6
6

Bolsas/estudantes
beneficiados
3
23
6
1
33

Demanda de Bolsas
solicitadas
30
73
6
4
113

TOTAL R$
R$ 7.200,00
R$ 55.200,00
R$ 14.400,00
R$ 2.400,00
R$ 79.200,00

Fonte: PROCEV/UFMT.
Obs.: Araguaia pagamento de bolsa de junho a novembro de 2021.
Cuiabá, Sinop e Várzea Grande pagamento de bolsas de julho a dezembro de 2021.

Quadro 13 – Relatório geral Programa Bolsa Extensão - PBEXT AÇÕES AFIRMATIVAS 2021
PBEXT - Número
de meses
6
6
6
6

Câmpus
Araguaia
Cuiabá
Sinop
Várzea Grande
Total

Bolsas/ estudantes
beneficiados
7
60
14
2
83

Demanda de
Bolsas solicitadas
15
89
16
3
123

TOTAL R$
R$ 16.800,00
R$ 144.000,00
R$ 33.600,00
R$ 4.800,00
R$ 199.200,00

Fonte: PROCEV/UFMT.
Obs.: Araguaia pagamento de bolsa de junho a novembro de 2021
Cuiabá, Sinop e Várzea Grande pagamento de bolsas de julho a dezembro de 2021.

Quadro 14 – Relatório geral - Programa Bolsa Extensão Tecnológica- CHAMADA INTERNA Nº
02/UFMT/PROPeq-PROCEV/2021 – vigência 2021/2022
Campus
Araguaia
Cuiabá
Sinop
Várzea Grande
Total

Extensão
Tecnológica
Número de
meses
12
12
12
12

Total de
projetos
submetidos
2
14
5
0
21

Total de
projetos
aprovados
com bolsa
2
10
4
0
16

Bolsas/
estudantes
beneficiados

Demanda de
Bolsas
solicitadas

Total R$

2
28
8
0
38

6
30
9
0
45

R$ 10.800,00
R$ 151.200,00
R$ 43.200,00
R$ 0,00
R$ 205.200,00

Fonte: PROCEV/UFMT.

No contexto da Pandemia de COVID19, as ações presenciais que contam com a
participação do público foram suspensas, afetando o planejamento da Gerência de Projetos

Esportivos e de Lazer. Com a adoção de mecanismos tecnológicos foi possível realizar alguns
eventos esportivos em formato online.

Quadro 15 – Ações de Esporte e Lazer 2021
Programa Segundo Tempo - Núcleo Universitário

Ações de Esporte e Lazer
Gestão administrativa remota

Edital Auxílio Vivência Esporte
Yoga & Você
Na onda do treino
Formação em atividades aquáticas
Curso de Handebol
Curso Basquetebol
eSports UFMT (E-interUFMT e The International
Universitário - Dota 2)
Conhecendo o Mini-Atletismo

Gestão administrativa remota
atividade online
atividade online
atividade online
atividade online
atividade online

Parceria
Ministério da Cidadania/FEF/UFMT
CODEX/PROCEV
FEF/UFMT
FEF/UFMT
FEF/UFMT
FEF/UFMT
FEF/UFMT

atividade online

FEF/UFMT

atividade online

FEF/UFMT

Fonte: CODEX/GPEL/ROCEV/UFMT.

Para os equipamentos culturais, sob a
gestão da Coordenação de Cultura, a estratégia foi a adaptação e conversão de espetáculos
em produções audiovisuais que garantiram a
execução de parte das iniciativas planejadas
para o ano de 2021, bem como a participação

em eventos institucionais e externos. Ações gerenciais de grande impacto também foram realizadas neste período.
Os produtos audiovisuais e ações estão contabilizados abaixo:
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Quadro 16 – Ações e Eventos Artísticos, Culturais e de Formação
Equipamento Cultural

Coral

Cineclube

Coral UFMT
Coral da 3ª Idade
Coral Infantojuvenil
Diversos
Projeções Urbanas
MAUAL

MACP
Orquestra
Edital Auxílio Vivência/Cultura

Iniciativas
03
01
03
01
61
04
21

Ações
Apresentações/Exibições
para Comunidade
34
06
10
59
02
08
21

Participação em
eventos
12
03
-

Público*

39.017
2.849
450**
157***

1.200

Fonte: PROCEV/UFMT.
*No contexto da pandemia, a contagem de público se dá a partir das visualizações alcançadas nas plataforma on-line
**Público presencial em ações híbridas
***Número de Atendimentos: nº de espectadores multiplicado pela quantidade de produtos audiovisuais exibidos

5. Educação a Distância
A Secretaria de Tecnologia Educacional cumprindo sua missão de produzir conhecimentos e inovação em tecnologia educacional
que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e nacional por meio das
modalidades da educação aberta à distância e
híbrida, realizou ações voltadas à gestão, apoio
ao ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica em cursos, projetos e programas educativos a distância ou que possuam ênfase na
utilização de Tecnologias Educacionais. Para
tanto, no ano de 2021 a SETEC desenvolveu
programas e projetos e, participou como parceira em outros vinculados às unidades da
UFMT:
1- Programa de expansão da educação
superior a distância na UFMT por meio de parcerias realizadas com a rede pública federal,
estadual, municipal e entidades externas à
UFMT, que culminou na articulação junto a unidades acadêmicas, visando a elaboração de
um projeto de bacharelado interdisciplinar, projetos de licenciatura, segunda licenciatura e especialização. Os projetos elaborados têm como
finalidade prover novas ofertas de EaD no segundo semestre de 2022 e primeiro semestre
de 2023.
2- Programa de inovação em Tecnologia Educacional (TE), Educação a Distância
(EaD), Educação Aberta (EA) ou Híbrida (EH),
visou identificar as atividades realizadas na
UFMT e linhas de pesquisa de programas de
pós-graduação que estão relacionadas aos temas: TE, EA ou EH que possuem potencial
para gerar produtos, processos ou serviços.
Para essa etapa elaborou-se questionários
para coletas de dados nos Cursos de Pós-graduação da UFMT sobre os temas: TE, EA ou
EH. Posteriormente, houve o mapeamento das
inovações.
3- Programa de Gestão da Qualidade
em Educação a Distância, originando os projetos: 3.1- Avaliação e autoavaliação contínua de
cursos EaD, possibilitou um diagnóstico sobre

pontos positivos e itens de ajustes e/ou adequações nos cursos; 3.2- Projeto de formação
de profissionais que atuam em EaD, com ênfase nos processos de gestão, avaliação e mediação educacional e tecnológica em cursos de
graduação e pós-graduação ofertados por meio
da modalidade a distância: foi realizado estudo
de público alvo e posteriormente a elaboração
de 03 propostas de cursos de formação que
contemplarão o atendimento a três públicos,
sendo: Tutores (60 vagas), Docentes Formadores (60 vagas), Assistente a Docente (22 vagas), com sua execução prevista para o 1º semestre 2022; 3.3- Elaboração e atualização do
projeto: Coletânea de entendimentos em EaD houve a construção da coletânea/mapeamento
e novo estudo para atualização do mapeamento dos processos institucionais relacionados aos cursos de Educação a Distância (EaD)
no âmbito da UFMT. Ocorreu a validação de rotinas junto às instâncias de competência na administração superior da UFMT e coordenações
de projetos e cursos EaD com posterior elaboração do relatório dos mapeamentos dos processos institucionais.
4- Programa de ensino híbrido e mobilidade virtual em rede – que originou os projetos: 4.1- Cursos Online Abertos e Massivos
(MOOCs), visando à preparação de docentes e
discentes para o uso intenso de tecnologias
educacionais – Houve planejamento de cursos,
bem como a customização da plataforma
MOOC (Massive Online Open Courses - Cursos Online Abertos e Massivos), da UFMT, que
tem como premissa oportunizar aos docentes e
discentes cursos relativos ao uso intenso das
tecnologias educacionais. É possível visualizar
esse ambiente virtual na página da universidade. Porém, devido ao momento pandêmico,
que nos obrigou ao isolamento social/físico,
esta plataforma MOOC serviu de apoio para
capacitar professores e estudantes da UFMT,
bem como da UFR, no que se refere ao uso de
tecnologias educacionais, sobretudo o Ambiente Virtual de Aprendizagem, totalizando 555
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participantes, como meio de dar continuidade
nos processos educativos formais, ora mediados/flexibilizados por tecnologia; 4.2-Mobilidade nacional virtual em EaD, oportunizando
que estudantes da educação presencial ou a
distância possam cursar e aproveitar disciplinas
ofertadas entre os cursos da UFMT ou de outras instituições de educação superior por meio
da modalidade de educação a distância - Primeira proposta de edital realizada, e o projeto
de mobilidade 2021/2 executado; 4.3- Incentivo
ao ensino híbrido e educação mediada por Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) no âmbito da UFMT - realizados
estudos e pesquisas sobre modelos ou parâmetros de competências digitais que podem ser
adequados ou considerados em programas e
projetos educacionais realizados no âmbito da
UFMT. O processo de avaliação do projeto será
realizado em 2022.
Parceria/apoio em programas de outras unidades da UFMT:
Programa Prospecção de Parcerias Estratégicas da UFMT; Programa de Internacionalização institucional na perspectiva do ensino,
pesquisa e extensão; Programa de incentivo à
extensão universitária por meio da modalidade
de Educação a Distância em regime de parceria
com outras instituições; Programa de Gestão
de Pessoas.
Dificuldades/desafios:
O contexto pandêmico provocado pelo
COVID 19 acarretou dificuldades e limitações
no tocante à produção de materiais audiovisuais em estúdio presencial, como gravação de
videoaulas utilizando-se acessórios especializados que dependem do uso de instalações físicas, o que comprometeu o cronograma de
execução dos cursos MOOC, o processo de
execução dos cursos de formação, e a participação e engajamento da comunidade no projeto de avaliação e autoavaliação contínua dos
cursos EaD. Outra variável de interferência
para execução dos cursos foi o novo Edital Capes nº.009/2022, visando o atendimento de novos cursos na Instituição.
6. Internacionalização
A Secretaria de Relações Internacionais trabalhou durante o ano de 2021 em ações
nas áreas de mobilidade internacional, parcerias internacionais e comunicação, com o objetivo de consolidar e ampliar o acesso à internacionalização na UFMT, de forma atualizada aos
desafios enfrentados.
Na área de mobilidade internacional,
merece destaque a publicação e divulgação de
9 editais de Mobilidade Internacional Virtual

para estudantes da UFMT em parceria com universidades estrangeiras. Ao todo, foram mais
de 6000 disciplinas ofertadas. Outro ponto de
destaque foi a parceria da SECRI com a Secretaria de Tecnologia Educacional (SETEC), que
resultou no programa de mobilidade internacional virtual incoming em cursos EAD da UFMT,
que recebeu a matrícula de 12 estudantes de
universidades da Rússia, Peru, Colômbia e
Uruguai em cursos EAD da UFMT.
Nas parcerias internacionais, foi destaque a criação da primeira rede de cooperação
internacional da UFMT – Rede de Pesquisa,
Ensino e Extensão em Educação nas Regiões
Centro-Oeste e Norte do Brasil e na América
Latina (RECONAL-Edu). Além disso, a UFMT
ingressou na Aliança China-América Latina em
Educação Agrícola, Pesquisa e Inovação
(CLAERIA) e, em dezembro de 2021, a UFMT
fez parte, por meio do Núcleo de Relações Internacionais de Mato Grosso (NURIMAT), da
criação do Centro de Pesquisa Brasil-China em
Tecnologia Sustentável e Inovação do Agronegócio de Mato Grosso (BCAgriMT), entre a
South China Agricultural University - SCAU e o
NURIMAT. O BCAgriMT possibilitará a pesquisadores e laboratórios da UFMT, especialmente da área de ciências agrárias, a vinculação a projetos de cooperação internacional com
universidades da China, mediados pelo
NURIMAT. Em outubro de 2021, a Assessora
de Parcerias Internacionais, esteve na Polônia,
em outubro de 2021, participando do evento International Staff Training Week - 2021, promovido pela Universidade polonesa parceira da
UFMT: Silesian University of Techonology SUT (Politechnika Śląska).
Na área de comunicação, a SECRI divulgou ao longo do ano diversas oportunidades
para a comunidade acadêmica, por meio de
processos SEI, notícias e da criação do criação
do menu de “Oportunidades Internacionais” no
site da SECRI.
Em 2021, a Secretaria passou a contar
com a Coordenação de Línguas Aplicadas à Internacionalização, criada com os objetivos de
articular o Plano Institucional de Internacionalização com a Política Linguística da UFMT; coordenar institucionalmente a rede Andifes-IsF
na UFMT; articular a aplicação de exames de
proficiência em línguas estrangeiras na UFMT;
desenvolver ações em línguas estrangeiras orientadas à internacionalização da UFMT; e
atuar como interlocutora com as unidades acadêmicas da área de línguas estrangeiras na
UFMT.
Por fim, 2021 encerrou-se com a aprovação do Plano Institucional de Internacionalização da UFMT - PII 2022/2026 por meio da
Resolução CONSEPE-UFMT N.° 195, de 29 de
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novembro de 2021, a qual norteará nos próximos cinco anos as ações de internacionalização da UFMT.
7. Assistência Estudantil
A transferência monetária não é a única
forma pela qual as/os estudantes vinculam-se à
Política de Assistência Estudantil, uma vez que
outras ações compõem o trabalho, ampliando a
compreensão e a própria intervenção, com possibilidades de diversas atividades no âmbito da

educação e do apoio à permanência estudantil.
Isso inclui as múltiplas possibilidades de projetos institucionais que tanto envolvem a
PRAE/SAEs, como articulam outras instâncias
administrativas e acadêmicas e até externas à
Universidade. Dentro deste contexto, a PRAE
vem desenvolvendo, além da concessão de auxílios e benefícios, vários programas, projetos e
ações, ampliando seu plano de atuação, contribuindo para minimizar os efeitos das desigualdades sociais, assim como das discriminações
e preconceitos no contexto educacional.

Assistência Financeira

Outras formas de Assistência Estudantil
Compreendemos que a assistência estudantil abarca outros campos e não se vincula
somente à transferência de recursos financeiros. Nesse sentido, a PRAE desenvolveu ações
e projetos que visaram ir além do auxílio financeiro, ofertando atividades e ações que puderam enriquecer a vivência acadêmica e colaborar com a permanência dos estudantes. Seguem as ações e projetos desenvolvidos: a)
Acolhimento aos calouros e calouras; b) Atenção à saúde mental; c) Isenção de cursos de
idiomas do Instituto de Linguagens; d) Oficina
de Promoção de Competências Acadêmicas; e)
Encontros com o Serviço Social; f) Publicação
do Referencial de Atuação dos Profissionais da
Assistência Estudantil; g) Publicação do Guia
de Biossegurança da CEU; h) Publicação do
Guia de Biossegurança dos Servidores da
PRAE; i) Publicação dos Boletins de Notícias
da PRAE.
Assistência e participação estudantil
A assistência estudantil também é

construída por meio da participação dos estudantes no desenho das políticas e do futuro da
universidade. Nada sobre eles sem eles. Os espaços de maior participação dos estudantes
são os Fóruns da Assistência Estudantil. Tivemos a quinta edição do fórum, o II Fórum de Inclusão, o III Fórum PROINQ. Além dos fóruns,
os estudantes puderam participar do Comitê Interno de Biossegurança da Casa Estudantil e
participam ativamente do Conselho de Moradia
e do Conselho de Políticas de Ações Afirmativas.
Assistência Estudantil e Parcerias
A assistência estudantil também se dá
por meio de ações interdepartamentais e interinstitucionais. Os editais de Auxílio Vivência
da PROCEV contaram com a parceria da
PRAE, assim como os editais de apoio às
Ações de extensão – ação afirmativa. A
PRAE também foi parceira junto à PROPEQ na
publicação da chamada interna induzida para a
concessão do Auxílio de Apoio à Inclusão Científica, atendendo 22 estudantes. PROEG, NAI e
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PRAE também fizeram parcerias para a realização de eventos online voltados à temática da
Inclusão, e ações de discussão, fomento da política inclusiva na UFMT, capacitação e a operacionalização da Monitoria Inclusiva.
8. Inovação Tecnológica
As atividades do Escritório de Inovação
Tecnológica (EIT) são alinhadas a três eixos
estratégicos e complementares: (1) cultura do
empreendedorismo, (2) cultura da inovação e
(3) alianças estratégicas. Indica-se, assim, os
programas, os projetos, as metas e os resultados das atividades de cada eixo realizadas no
ano de 2021.
EIXO I – Cultura do Empreendedorismo:
Foram lançados quatro editais da Incubadora Priante: Edital do Programa de Pré-Incubação n° 02/2021, Edital do Programa de
Pré-Incubação de Fluxo Contínuo n° 02/2021,
Edital do Programa de Incubação n° 01/2021,
Edital do Programa de Incubação de Fluxo
Contínuo n° 03/2021.
No total foram inscritas 03 empresas
para o Programa de Incubação, sendo as 03
consideradas aptas ao Programa e foram inscritas 5 ideias de negócios para o Programa de
Pré-Incubação, sendo 2 aprovadas. De forma
resumida a Incubadora Priante está em funcionamento atendendo 5 negócios e ideias de negócios inovadores em seus Programas de Incubação e de Pré-Incubação não residente.
Dentro deste eixo, estão também as atividades realizadas junto às Empresas Juniores.

Foram feitos diversos atendimentos às empresas juniores em funcionamento e às em formação. Foi realizada Live no dia 18/05/2021 com
o tema: “Empresas Juniores - Um canal para
desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional” disponível no canal do EIT no YouTube.
Por fim, foi reestruturado o Programa
de Extensão Conexão UFMT Empreendedora e
o Projeto Perfil Empreendedor, atualizando os
formulários de pesquisa e enviado solicitação à
STI para disponibilização nos e-mails e nos sistemas da UFMT, visando atingir todo seu público-alvo: alunos, docentes e técnicos até o encerramento do semestre acadêmico 2021/1.
Pela primeira vez no Ranking das Universidades Empreendedoras da Brasil Júnior, a
UFMT ficou na 31ª posição, num total de 126
universidades participantes, configurando-se
na 3ª posição como Universidade Empreendedora na Região Centro-Oeste. Destacam-se os
diversos eventos para o fomento à cultura do
empreendedorismo na Universidade, como por
exemplo as palestras sobre Empreendedorismo e Modelagens de Bionegócios ministradas pelo EIT.
EIXO II – Cultura da Inovação:
Em consonância com o Planejamento
da Universidade, no âmbito da meta elevar o
número de propriedade intelectual da UFMT,
foram alcançados os seguintes resultados: 1
marca registrada; 05 patentes depositadas; 06
softwares registrados. Seguem os gráficos das
evoluções do resultado de propriedade intelectual ao longo dos últimos quatro anos:

Fonte: EIT/UFMT

Acredita-se que a demanda acima do
esperado seja fruto da confiança que o
EIT/UFMT passou a ter perante os pesquisadores e comunidade acadêmica enquanto gestora
da propriedade industrial e tecnológica da universidade, permitindo celeridade nos processos
de análise e depósito de patentes. Nesse sentido, o know-how adquirido pelo EIT nos processos de depósito e monitoramento de patentes, assim como na tramitação de instrumentos
jurídicos que regularizam a cotitularidade em

patentes interinstitucionais, contribuíram sobremaneira. Registra-se que nesse período houve
concessão da primeira carta patente da história
da UFMT.
Chamada CNPq MAI/DAI: A UFMT submeteu
proposta para o Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico para Inovação MAI/DAI.
Com o objetivo de fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e a inovação nas Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs),
por meio do envolvimento de estudantes de
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graduação e pós-graduação em projetos de interesse do setor empresarial, mediante parceria
com empresas. Em 2021, foram assinados 05
acordos (Cervejaria Louvada, Pix Force, Xingu
Pesquisa e Consultoria Agronômica Ltda, TRC
- Teak Resources Company, Japidinho - Fast
Japa Food).

-

EIXO III – Alianças Estratégicas:
Núcleo Operacional PEIEX: Em execução
desde julho/2020, o Programa de Qualificação
para Exportação (PEIEX), executado pela
equipe de técnicos selecionados e com o apoio
do Escritório de Inovação Tecnológica - EIT e
da Fundação Uniselva, qualificou 57 empresas
no Estado de Mato Grosso no ano de 2021.
PAGE/ONU/Governo de Mato Grosso: O
EIT/UFMT tem realizado interrelações junto ao
Programa PAGE/ONU-MT, participando do seu
Comitê Gestor que é integrado por diversas instituições e realizado a gestão dos projetos de
Extensão Tecnológica desenvolvidos no âmbito
da UFMT.
Mestrado
Profissional
PROFNIT:
O
EIT/UFMT faz a operacionalização do
PROFNIT no âmbito da UFMT, dando todo o
suporte logístico e de Gestão da Propriedade
Intelectual advinda dos produtos elaborados
pelos discentes e docentes passíveis de proteção e transferência de tecnologia, além de diversos mestrandos terem realizado a Oficina
Profissional no âmbito do EIT/UFMT, possibilitando melhorais aos seus processos principais.
Além de todo o exposto acima, em
2021, ocorreram ações que perpassam os três
eixos de atuação do EIT. São elas:
- Live comemorativa aos 14 anos do EIT
com o tema “Trajetória, aprendizados e
perspectivas”. Data: 22/04/2021.
- Maratona de Inovação da UFMT, organizada pelo projeto “Ciência, Tecnologia e Sociedade” do departamento de
estatística e com o apoio do EIT. Data:
16 a 18/07/2021.

-

Evento “Inovação com Impacto”, parte
integrante da Semana da Inovação de
Mato Grosso, realizada pela Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Mato Grosso (SECITECI) e outros atores do Ecossistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Data:
23/08/2021.
Bate-papo com Augusto Lins, Presidente da Empresa Stone com o tema
“Mercado de pagamentos: Empreendedorismo, Inovação e Cultura”. Data:
17/11/2021.

9. Projetos e Processos
O Escritório de Projetos e Processos
(EPP) atua em duas frentes principais: gestão
de projetos estratégicos e gestão por processos. Na gestão de projetos, os membros do
EPP atuaram em iniciativas como as de Análise
e Reestruturação da Coordenação de Administração Escolar (CAE), Construção de Painel de
Indicadores e Desenvolvimento de Boas Práticas no SEI.
Houve também a atuação na wiki.ufmt,
projeto que visa, de maneira colaborativa, listar
e detalhar os diversos procedimentos que existem na UFMT, auxiliando discentes, técnicos e
docentes. No ano de 2021 houve quatro vezes
mais visitas se comparado ao ano anterior.
Uma importante parceria foi firmada entre a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, no qual o EPP foi responsável por gerenciar e executar o projeto na área
de mapeamento de processos dessa Secretaria, impactando direta e indiretamente todas as
Instituições de Ensino Superior do país.
O EPP atuou no gerenciamento do Programa Volta às Aulas Presenciais, o qual consistiu de cinco projetos para garantir uma maior
segurança à comunidade acadêmica tendo em
vista o retorno:
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Já na frente de gestão por processos,
houve trabalhos de otimização, mapeamento e
validação de processos. Como exemplos, podem ser listados os processos: Acompanhamento de egressos, Projetos de extensão,
Aproveitamento de estudos, Aquisição e contratação, Cooperação internacional, Criação e

reestruturação de cursos, Emissão diploma de
pós-graduação, Gestão de mudanças de TI,
Parcerias institucionais e Transferência de tecnologia de software (EIT). Em resumo, foram
otimizados 21 processos, mapeados 7 processos e outros 5 foram validados pela equipe do
EPP:

10. Comunicação Interna e Externa
Pautada pela busca incessante no processo de transparência de seus atos, a Universidade Federal de Mato Grosso busca construir, a partir da comunicação, um ponto de convergência com a comunidade acadêmica e sociedade em geral, objetivando difundir a produção de ciência, culturas e saberes em seus
Câmpus; prestar esclarecimentos e noticiar sobre suas atividades no âmbito do ensino, da
pesquisa e da extensão; promover o acesso ao
conhecimento de suas ações administrativas; e
construir, a partir desta comunicação, a imagem de uma instituição de ensino sólida e socialmente referenciada, baseada e norteada pelo
ordenamento jurídico vigente e no respeito à
singularidade humana.
Para atingir os princípios elencados, a
UFMT pauta sua comunicação a partir de dois
eixos convergentes e sinérgicos, separados
apenas para efeito ilustrativo:
- Comunicação com a sociedade: Partindo do pressuposto de ser uma instituição
com finalidade de colaborar com o desenvolvimento social do estado de Mato Grosso e, por
consequência, do Brasil, a partir de suas ações
finalísticas, a UFMT procura, seja a partir de
seus canais próprios – a saber: portal; canal no
YouTube; emissora afiliada a TV Brasil/EBC; e
redes sociais – ou quando demandada pela imprensa, promover o acesso à ciência, à cultura
e às informações de interesse público, visando
a aproximação da sociedade com a instituição
e, consequentemente, estimulando o debate de
ideias e o engajamento da sociedade em seu
desenvolvimento;
- Comunicação com a comunidade interna e partes interessadas: Para além das

ações desenvolvidas para comunicar com a sociedade em geral, que, devido a sua amplitude,
podem e devem ser aproveitadas pela comunidade acadêmica, a Universidade também publiciza seus atos oficiais, seja no âmbito interno,
seja no externo, obedecendo a legislação vigente.
Responsável pela coordenação das
ações sintetizadas acima em seus mais distintos níveis, que se articulam a partir de sua coordenação, gerências e supervisões, a Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm)
tem como pilar de sustentação seu planejamento estratégico, que aponta como missão
“promover a UFMT, zelando por sua imagem e
valores institucionais, garantindo o alcance e a
qualidade da informação veiculada, por meio do
diálogo aberto com a comunidade interna e externa”, partindo dos valores de “Garantir voz
aos diversos segmentos da sociedade, sejam
membros internos ou não da Universidade, em
suas publicações institucionais”; “Publicar com
transparência as informações e ações da
UFMT”; e “Produzir material de comunicação
condizente com a qualidade do conhecimento
produzido na Universidade”.
Deste modo, a Secomm oportuniza,
simplificadamente, as condições de produção
de informação, a partir de suas páginas próprias e desenvolvimento de canais específicos
às unidades acadêmicas e administrativas, aos
seus atores e, em outro extremo, promove a
aproximação com as pessoas, buscando ampliar e fortalecer a interação social e o amplo
debate de projetos e ideias.
No ano de 2021, a Secomm contribuiu
para o desenvolvimento institucional para além
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das metas estipuladas dentro do PDI da universidade. A partir da parceria com as unidades,
fomentando a comunicação com a sociedade a
partir de ações específicas; capacitou usuários
e construiu páginas para cursos de graduação,
programas de pós-graduações, unidades administrativas e grupos de pesquisa, totalizando
138 páginas criadas; aumentou o engajamento
da UFMT nas mídias sociais, obtendo um alcance 127,83% maior e uma interação 85,71%
maior do que o mesmo período do ano anterior;
e participou ativamente do desenvolvimento de
uma das ações referentes ao programa de
ações para a retomada das atividades presenciais, desenvolvendo materiais gráficos e audiovisuais que serão disponibilizados à comunidade no período oportuno.

11. Gestão Orçamentária e Financeira
11.1. Universidade Federal de Mato Grosso:
A Lei Orçamentária Anual de 2021
aprovada pela Lei nº 14.144 de 22 de abril de
2021, estabeleceu à Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso um orçamento de
R$ 921.446.962 na fonte de recursos do tesouro. Desse total, 88,37% referem-se ao pagamento de despesas obrigatórias (pessoal
ativo/inativo, benefícios e encargos sociais);
11,17% correspondem a outras despesas correntes (ODC ou Custeio – de ações e planos
orçamentários) e 0,46% referente a investimentos.

Quadro 17 – Orçamento aprovado para a UFMT no ano de 2021

LOA APROVADA - Fonte Tesouro
Grupo Despesa
Valor Aprovado
PESSOAL
814.300.628
CUSTEIO
102.902.702
DESPESAS DE CAPITAL
4.243.632
TOTAL
921.446.962

%
88,37%
11,17%
0,46%
100,00%

Fonte: LOA Aprovada (Lei 14.144).

Na fonte de recursos próprios a Lei autorizou o montante de R$ 1.883.686,00, o que
representa um percentual de 0,20% do orçamento aprovado. Dessa forma, os valores totais

autorizados à Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso somaram R$ 923.330.648,00,
distribuídos da seguinte forma:

Gráfico 1 – LOA Total Aprovada 2021

Recursos por Ações Orçamentárias
O orçamento anual é estruturado por
meio das regras estabelecidas no Manual Técnico do Orçamento, dessa forma está subdivido
em ações orçamentárias que identificam a finalidade dos recursos destinados, quais sejam,
para pagamento das despesas obrigatórias,
seja para as despesas discricionárias como

manutenção das atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, assim como os investimentos.
O quadro abaixo demostra os recursos
recebidos distribuídos por Ação Orçamentária
considerando a dotação atualizada, despesa
empenhada e as despesas pagas em 2021:
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Quadro 18 – Orçamento por ações orçamentárias
Ação Governo
0005
00OQ

00PW
0181
0536
09HB

2004

20GK
20RK
20TP
212B
4002
4572

Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado (Precatórios)
Contribuições A Organismos Internacionais Sem Exigência De Programação
Específica
Contribuições A Entidades Nacionais
Sem Exigência De Programação Específica
Aposentadorias E Pensões Civis Da
União
Benefício De Legislação Especial
Contribuição Da União, De Suas Autarquias E Fundações Para O Regime De
Previdência
Assistência Médica E Odontológica Aos
Servidores Civis, Empregados, Militares
E Seus Dependentes
Fomento As Ações De Graduação, Pósgraduação, Ensino, Pesquisa E Extensão
Funcionamento De Instituições Federais
De Ensino Superior
Ativos Civis Da União
Benefícios Obrigatórios Aos Servidores
Civis, Empregados, Militares E Seus Dependentes
Assistência Ao Estudante De Ensino Superior
Capacitação De Servidores Públicos Federais Em Processo De Qualificação E
Requalificação
TOTAL

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

1.771.346,70

1.771.346,70

1.771.346,70

35.784,48

35.784,48

35.784,48

65.413,49

65.413,49

65.413,49

261.476.186,17

261.476.186,17

254.127.104,33

39.600,00

39.600,00

34.100,00

82.953.839,41

82.933.839,41

82.933.839,41

5.878.479,96

5.855.584,53

5.382.744,06

1.948.202,00

1.916.400,00

1.916.400,00

69.967.321,91

49.283.133,78

48.278.192,43

401.780.069,42

401.780.069,42

350.628.844,11

17.255.575,64

17.255.575,64

15.784.835,69

10.337.068,92

8.270.547,87

8.266.944,16

117.004,97

100.421,67

80.132,04

853.625.893,07

830.783.903,16

769.305.680,90

Fonte: Tesouro Gerencial 13/01/2022.

O Decreto nº 10.625, de 11 de fevereiro
de 2021, autorizou a execução parcial dos recursos de Custeio, até que ocorresse a aprovação da lei orçamentária. Esse contingenciamento inicial foi sendo retirado ao longo da execução pelos decretos nº 10.699, de 14 de maio
de 2021, e 10.760, de 30 de julho de 2021, que
autorizou a execução total dos limites aprovados para o exercício.
Tanto as despesas de Custeio como as
de Investimento (despesas discricionárias)
abrangem gastos com as atividades finalísticas
de ensino, pesquisa e extensão; despesas administrativas que servem de apoio às atividades
finalísticas; além de obras, reformas e aquisição de equipamentos.
Em 2021, as principais despesas discricionárias da Universidade foram:

1. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
e Locação de Mão-de-obra;
2. Benefícios aos servidores;
3. Auxílios financeiros a Estudantes, inclui
as despesas com assistência estudantil
– PNAES, assim como outras destinadas a Pesquisa e Extensão;
4. Pessoa Física, prestadores de serviço;
5. Material de Consumo, de uso laboratorial e de expediente;
6. Reconhecimento de Dívidas de exercícios anteriores;
7. Demais despesas (Outros serviços de
Pessoa Jurídica, PASEP, Contribuições, Diárias e Passagens, Reformas,
etc).
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Gráfico 2 – Principais despesas empenhadas pela UFMT em 2021

Obras e Instalações
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Anterior
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aos servidores
26%

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.

Quadro 19 – Valores empenhados na LOA da UFMT de 2017 a 2021, por grupo de despesa.
Grupo Despesa

2017

2018

4
3

2019

2020

Var.% 20212017
15.787.450,57
90%
2021

INVESTIMENTOS
8.306.471,37
6.671.693,61
5.694.524,00
20.029.246,34
OUTRAS DESPESAS
141.982.278,93
141.756.019,30
128.662.503,60
103.234.547,99
89.969.448,04
CORRENTES
1
PESSOAL E ENCARGOS
796.433.554,12
758.161.775,55
768.271.887,52
767.467.153,80
747.868.994,46
SOCIAIS
TOTAL
946.722.304,42 906.589.488,46 902.628.915,12 890.730.948,13 853.625.893,07
Fonte: Tesouro Gerencial 13/01/2022.

Nos recursos de custeio dos últimos 5
anos se observou queda, da ordem de 37%
(parte em virtude da separação do campus de
Rondonópolis da unidade da UFMT), impactando fortemente na manutenção básica do ensino, pesquisa e extensão, uma vez que principalmente as despesas contratuais sofreram reajustes das perdas inflacionárias no período enquanto o orçamento reduziu. Esta situação obrigou a Universidade a reduzir consideravelmente os postos de trabalho terceirizados entre
outras despesas a fim de equilibrar as contas.
Em relação aos investimentos, observando os valores, nota-se que os recursos empenhados desde 2017 vem sofrendo um decréscimo considerável nos investimentos, principalmente com o encerramento dos programas
de expansão das IFES pelo território Nacional.
Em decorrência da suspenção das atividades presenciais nos campi da UFMT, em
2021, por decisão da administração superior,

-37%
-6%
-10%

foi solicitado à Secretaria de Orçamento Federal a transformação para Capital, do montante
de R$ 11.543.818,00.
Em 2020 e 2021 o aumento dos valores
empenhados em investimentos, se deu em função do replanejamento realizado na execução
das despesas em virtude da Pandemia de Covid-19, porém se for considerado apenas o valor aprovado em Lei, para 2020 os investimentos foram de R$ 5.383.437,00, esse déficit se
ampliaria
para
34%
e,
em
2021,
R$ 4.243.632,00, um déficit de 49%.
RECEITAS PRÓPRIAS
Os recursos da Renda Própria autorizados na LOA totalizaram o valor de
R$ 1.883.686,00, destinados ao custeio, contudo, a receita arrecadada (reestimada) em
2021 foi de R$ 3.347.791,00, a principal razão
da elevação foi a retomada da realização dos
concursos públicos para servidores da UFMT e
UFR no segundo semestre do ano.
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A Portaria Fazenda/ME nº 5.545, autorizou a execução de R$ 5.265.618,00 na fonte
própria da UFMT, referente ao superávit de
anos anteriores, os valores foram empenhados

para pagamento de despesas contratuais
(energia elétrica e mão de obra). Dessa forma,
a execução das receitas próprias em 2021 totalizou R$ 8.613.409,00 na UFMT.

Gráfico 3 – Receitas próprias UFMT 2021 – Receita Prevista x Receita Realizada

Fonte: Tesouro Gerencial, 2022.

PANDEMIA COVID-19 E SEUS REFLEXOS
A situação de paralisação das atividades acadêmicas, ocasionada pela pandemia do
COVID-19, exigiu da administração superior a
reprogramação das atividades, assim como a
redistribuição dos recursos não utilizados para
novas despesas ocasionadas pela situação de
exceção.
A aplicação dos recursos reprogramados teve por base os documentos institucionais
como PDI – Plano do Desenvolvimento Institucional e o Recredenciamento Institucional e demandas reprimidas de investimentos e manutenção.
Em 2021 a Universidade Federal de
Mato Grosso iniciou o processo de Recredenciamento Institucional para renovação de seu ato
autorizativo, e para isto a instituição terá a qualidade institucional avaliada a partir das informações prestadas ao Ministério da Educação
até 2022. A UFMT será avaliada em cinco eixos
principais, que envolvem todas as unidades administrativas, conselhos e unidades acadêmicas, tais como Pró-Reitorias, Secretarias, Biblioteca, Institutos e Faculdades, entre outros.
Cada eixo avaliado possui indicadores associados, somando 50 indicadores, e que são de atribuição dos diversos setores envolvidos na Gestão da Universidade. Desses indicadores, 10
são prioritários no padrão decisório e não podem obter conceito insatisfatório (menor que 3).
Dessa forma, os principais indicadores que a

instituição vem aportando recursos para melhoria nos últimos dois anos são: acessibilidade física das instalações (prédios, calçadas e banheiros), modernização do parque tecnológico
e acessibilidade (equipamentos modernos e
softwares acessíveis). Metas PDI relacionadas
(eixo gestão):
3.1 - Executar a ampliação da cobertura de rede sem fio nos campi da UFMT;
3.2 - Executar projeto para atualização
do acervo tecnológico da UFMT;
9.2 - Melhorar a acessibilidade dos sistemas;
9.3 - Ampliar o número de equipamentos acessíveis;
9.4 - Garantir prédios com pelo menos
um acesso para pessoas com dificuldade de locomoção;
9.5 - Garantir sanitários acessíveis às
pessoas com deficiência.
9.6 - Garantir o tráfego de pessoas com
deficiências visuais pelas edificações do Campus
9.7 - Garantir o tráfego de pessoas com
deficiências visuais e com dificuldade de locomoção pelas calçadas e passeios do Campus.
Manutenção predial: As manutenções
prediais vêm sendo postergadas desde que os
contingenciamentos dos recursos se iniciaram
em 2017, dessa forma, existe considerável demanda reprimida necessitando de ação institucional, além de atender aos requisitos de planejamento. Em 2021 foram investidos
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R$ 5.845.485,00 em adequação e modernização da infraestrutura de laboratórios para projetos de pesquisa e inovação tecnológica, visando a melhoria da qualidade da pesquisa na
instituição e dos indicadores para o recredenciamento.
Foram
investidos
também
R$ 1.862.060,00 destinados à manutenção/adequação predial das áreas administrativas e de convivência que, juntamente com as
adequações anteriores, atendem as Metas do
PDI (eixo gestão):
4.3 - Elevar a manutenção periódica
dos equipamentos (refrigeração);
6.2 - Implantar o Plano de Manutenção
Predial da UFMT.
Após todas as ações de priorização do
custeio efetuadas, foi possível ampliar os servi-

ços para a comunidade, e por decisão da administração superior, foi solicitado à Secretaria de
Orçamento Federal a transformação para Capital, do montante de R$ 11.543.818,00, em decorrência dos saldos de custeio gerados pelas
atividades suspensas nos campi da instituição.
Assim, o total de recursos de capital final em 2021 foi de R$ 15.787.450,57 e as principais aquisições priorizadas no contexto citado
acima, foram:
 Modernização e adequações prediais
de laboratórios de pesquisa;
 Instalações de painéis fotovoltaicos a
fim de se reduzir o consumo de energia
elétrica;
 Equipamentos de TI e de armazenamento visando a modernização das redes.

Quadro 20 – Valores executados em Capital 2021 por natureza da despesa
449020
449039
449051
449052

AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL

669.445,82
6.967.194,83
2.097.315,73
6.053.484,19
15.787.450,57

Fonte: Tesouro Gerencial 13/01/2022.

No ano de 2021, a Universidade recebeu
emendas parlamentares de Custeio na Ação
20GK, destinada ao Fomento às Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, no valor de R$ 1.910.000,00 (um milhão
novecentos e dez mil reais). Por meio da execução dos recursos foi possível a realização dos seguintes projetos:
a) Criação do “Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia – CVT Agroeco”
da FAAZ;
b) A implantação do programa de extensão:
“UniverCidade’’, que objetiva auxiliar de
forma solidária e inclusiva as famílias
moradoras de comunidades em situação
de vulnerabilidade social na região do
grande planalto no município de Cuiabá;
c) “Alegria na Diversidade’’, que objetiva realização de ações que envolvem atividades educativas, culturais, esportivas de
lazer, cuidados com à saúde e estética
nas realidades das comunidades quilombolas de Nossa Senhora do Livramento
e Rondonópolis;
d) “Do cerrado à Amazônia mato-grossense: expansão, logística e dinâmicas
do setor agro produtivo e suas relações
com as populações tradicionais’’;
e) Apoio ao Instituto Nacional de Ciência e
Tecnologia em Áreas Úmidas (INAU-II) subprojeto: Bioprospecção - Agregação
de valor a produtos da biodiversidade

Pantaneira (CAP 05/2019) por meio da
aquisição de insumos.
Além disso, houve uma emenda no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em Capital
na Ação 8282 destinada à Reestruturação e Modernização das IFEs, que posteriormente sofreu
bloqueio por impedimento técnico e não pode ser
executada.
11.2. Universidade Federal de Rondonópolis
A gestão orçamentária da Universidade
Federal de Rondonópolis em 2021 foi um enorme
desafio diante do inesperado enfrentamento da
pandemia da Covid-19, pois acreditava-se que já
teríamos vencido a doença. O ano prometia ser
um período de implantação e de consolidação da
instituição. Em seu primeiro ano de orçamento
sob sua gestão, muitas deveriam ser as ações
para a sua estruturação. Entretanto a deflagração da crise gerada pela pandemia resultou uma
barreira para a implantação efetiva da Universidade Federal de Rondonópolis, aspecto comum
para todas as novíssimas universidades criadas
em 2018.
A Lei Complementar – LC 173 aprovada
no primeiro semestre de 2020, entre outras medidas, suspendeu a realização do concurso para
o suprimento das vagas administrativas, impedindo que ele fosse realizado até dezembro de
2021. Essa ação emergencial exigiu que a UFR
seguisse dependente da sua tutora, a UFMT. Assim, a Universidade Federal de Rondonópolis
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teve dificuldades de instaurar tempestivamente
as ações relacionadas aos processos licitatórios
das obras estruturantes dos cursos e das unidades administrativas.
Essas ações emperradas pelas limitações operacionais da UFR forçaram a tardia realização financeira dos empenhos e ainda dificultou que ações relacionadas à construção de unidades administrativas tivessem suas obras projetadas e iniciadas.
Além do enfrentamento dessas barreiras,
foram implementadas também ações no sentido
de atender a comunidade estudantil. Particularmente, na luta intensa para suprir o gap do
acesso à internet, no fomento à aquisição de
equipamentos, na utilização de pacotes de
acesso e até mesmo bolsas de assistência para
aqueles que dependiam do Restaurante Universitário para se alimentar e que se viram impedidos de frequentar as instalações presencialmente. Dessa maneira, o exercício 2021 foi realizado, com limitações de pessoal, de ensino, de
métodos e de instrumentos, no entanto com surpreendentes economias e exigências de criatividade das Pró-Reitorias para otimizar os poucos

recursos disponibilizados, cujos números apresentaremos em seguida.
Lei Orçamentária – LOA 2021
O exercício de 2021 foi o primeiro ano em
que os recursos orçamentários estiveram sob a
responsabilidade da UFR, ainda dependendo de
suporte operacional na execução do mesmo por
parte da Tutora UFMT. Inicialmente a Proposta
de Lei Orçamentária foi muito restrita, os recursos disponibilizados foram designados pela primeira vez desdobrados em dois dos seis volumes componentes: O Volume IV demonstrou a
manutenção da proposta na versão aprovada, o
que parecia em primeiro momento que não ocorreria. Já o Volume V apresentou uma ótima reversão resultante da interação entre a Bancada
Estadual no parlamento federal e a Reitoria da
Universidade Federal de Rondonópolis, o item Investimento
que
estava
proposto
em
R$1.151.499,00 sofreu emendas, elevando essa
rubrica para R$ 5.051.499,00. Considerando as
emendas conseguidas, podemos verificar no gráfico a seguir as variações de 2019 a 2021.

Gráfico 4 – Evolução LOA UFR – com recursos adicionais conquistados
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Fonte: PROPLAD/UFR.

Analisando o gráfico anterior, pode-se
verificar que no ano de 2020 tivemos um recebimento expressivo dos recursos de fonte 8282, recursos esses que em 2021 voltariam ao patamar
de 2019, se não fosse a emenda de
R$ 3.900.000,00 da bancada parlamentar.
Dessa maneira a Universidade demonstrou forte
capacidade de sinergia com o seu ambiente, a

ótima interação com os representantes legislativos federais permitiu que importantes necessidades da comunidade local fossem atendidas pelo
suprimento adicional concedido pelas emendas
parlamentares, que foi direcionado para o equipamento dos cursos de saúde. Considerando os
dois volumes, a UFR pôde contar com os seguintes recursos aprovados para 2021:

Quadro 21 – LOA Aprovada 2021 UFR
Grupo de Despesa
PESSOAL
CUSTEIO
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL

LOA APROVADA 2021 - Fonte Tesouro
Valor Aprovado
18.438.051,00
13.253.945,00
5.051.499,00
36.743.495,00

%
50,18%
36,07%
13,74%
100,00%

Fonte: PROPLAD/UFR.

50

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

A LOA de 2021 estabeleceu à Universidade Federal de Rondonópolis um orçamento de
R$ 36.743.495,00 na fonte de recursos do tesouro. Desse total, 50,18% referem-se ao pagamento de despesas obrigatórias (pessoal
ativo/inativo, benefícios e encargos sociais);

36,07% correspondem a outras despesas correntes (ODC ou Custeio – de ações e planos orçamentários) e 0,46% referente a investimentos.
Esses valores podem ser demonstrados por
ações Orçamentárias conforme a seguir:

Quadro 22 – Ações orçamentárias UFR
Ações Orçamentárias
2004 Assist Médica e Odontológica
20TP Ativos Civis da União
212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores
0181 Aposentadorias e Pensões Civis da União
09HB Contribuição da União Custeio do Reg de Prev. Servidores Púb.Federais
00S6 Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias
00PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Prog. Específica
SUB-TOTAL
20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior
8282 Reestruturação e Modernização das IFES
SUB-TOTAL
TOTAL

Volume IV
8.666.679

5.840
8.666.679
5.948.630
637.238
6.585.868
15.252.547

LOA 2021
Volume V LOA-UFMT
600.000
4.333.321
543.140
650.000
3.640.000
1.000
3.911
9.771.372
4.286.848
426.688 1.954.541
5.051.499
9.765.035 1.954.541
19.536.407 1.954.541

Total
600.000
13.000.000
543.140
650.000
3.640.000
1.000
9.751
18.438.051
10.235.478
3.018.467
5.051.499
18.305.444
36.743.495

Fonte: PROPLAD/UFR.

Realização do Orçamento por Programas
O ano de 2021 foi marcado pela continuidade do processo de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Do ponto de vista orçamentário
a estabilidade se foi por inteiro e as lógicas anteriores da LOA se perderam diante de algo totalmente imponderável, recursos de custeio começaram a se acumular devido à ociosidade das
instalações sem uso, baixo consumo de energia
elétrica, água e saneamento, diárias e passagens.
Por outro lado, novas demandas foram
inseridas quando o ensino remoto foi implementado como forma de continuidade nos semestres
2020/2 e 2021/1.
Muitos foram os programas de apoio à
comunidade estudantil para que aqueles em fragilidade pudessem acompanhar as aulas e tivessem subsídios para reduzir as barreiras no
acesso a essa forma de ensino.
Outro complicador foi a suspensão de
contratações derivado do orçamento de guerra
necessário para o enfrentamento da pandemia e
da quebra da regra de ouro. Impedida de realizar
o concurso para a contratação dos funcionários
necessários para o seu funcionamento, a UFR
seguiu bastante dependente da UFMT, mantendo-se sob sua tutoria, dependendo quase que
totalmente dos serviços operacionais da tutora.
O Decreto nº 10.625 de 11 de fevereiro
de 2021 autorizou a execução parcial dos recursos de Custeio, até que ocorresse a aprovação
da lei orçamentária. Esse contingenciamento ini-

cial foi sendo retirado ao longo da execução pelos decretos nº 10.699 de 14 de maio de 2021 e
10.760 de 30 de julho de 2021 que autorizou a
execução total dos limites aprovados para o exercício.
Tanto as despesas de Custeio como as
de Investimento (despesas discricionárias),
abrangem gastos com as atividades finalísticas
de ensino, pesquisa e extensão; Despesas administrativas que servem de apoio às atividades finalísticas; além de obras, reformas e aquisição
de equipamentos.
A instituição tutora, por sua vez, lutando
contra as próprias dificuldades de pessoal, acumulou demandas e os processos de licitação se
viram muito atrasados, levando a UFR à busca
por iniciativas próprias na esperança de não desperdiçar a disponibilização dos poucos recursos
que dispôs. Dessa maneira, a execução financeira do ano de 2021 foi marcada por intensos
ajustes e busca por alternativas diante de algo
que não era desejado, os remanejamentos internos foram necessários e implementados, bem
como respaldados pelo importante e essencial
apoio da bancada estadual junto ao congresso,
que demonstrou grande engajamento com a implantação da UFR, direcionando recursos e auxiliando no encontro de alternativas.
A execução orçamentária, dentro da esfera limitada da UFR, ainda sob tutoria, encontrase a seguir apresentada, já com os efeitos das
emendas parlamentares e dos créditos adicionais em 2021, onde compara-se os valores da
dotação e o valor empenhado.
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Quadro 23 – Execução orçamentária da UFR em 2021
Ação
OBRIGATÓRIAS
0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para
o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
20TP - Ativos Civis da União
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados,
Militares e seus Dependentes
00s6-Benefício Especial
00PW- Contribuição a Andifes- Rede Inova/MT
DISCRICIONÁRIAS
20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior
8282 - Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de
Ensino Superior
TOTAL

Dotação
Empenhado
%
80.829.077,00 73.595.925,14 91,05%
481.786,00
321.641,80 66,76%
13.095.495,00 12.594.782,56 96,18%
600.000,00

582.990,04 97,16%

64.111.649,00 57.876.128,09 90,27%
2.529.396,00

2.219.432,65 87,75%

1.000.00
0,00 0.00%
1.751,00
950,00 54,25%
16.350.903,00 16.033.426,34 98,05%
10.235.478,00 9.929.018,39 97,00%
1.063.926,00 1.053.518,25 99,02%
5.051.499,00

5.050.889,70 99,99%

97.179.980,00 89.629.351,48 92,23%

Fonte: PROPLAD/UFR.

A excepcionalidade causada pelo momento possibilitou, também, ações normativas de
execução orçamentária de forma a obter quase
100%, ou seja 92,23%, de execução em todas as
ações orçamentárias sob o controle da UFR, assim, o empenho da gestão e dos parceiros da implantação permitiram, senão um resultado excelente, pelo menos um otimizado diante das muitas barreiras que se apresentaram.
12. Gestão de Licitações e Contratos
Assim como em 2020, o ano de 2021
pode ser considerado atípico. Devido a pandemia
da Covid-19, houve drásticas mudanças nos hábitos da população como um todo, em razão da
necessidade de cumprimento das quarentenas
impostas pelo poder público. Tais medidas influenciaram também o comportamento da economia brasileira e mundial. Planejamentos, objetivos, metas e ações tiveram que ser readequados

ou até mesmo suspensos devido a impossibilidade de sua execução.
Tudo isso influenciou nos resultados que
serão abaixo descritos. Ainda não é possível
compreender qual a extensão dos impactos provocados pela pandemia, porém os dados que serão apresentados poderão ajudar a entendê-los
no futuro.
Processo de Contratação UFMT 2021
Em 2021, a FUFMT realizou 117 processos de contratação divididos nas modalidades de
pregão eletrônico, contratação direta por inexigibilidade e dispensa de licitação, bem como utilizou a contratação por adesões e participação de
licitações de outros órgãos. Trata-se de um número bem inferior ao quantitativo de contratações
realizadas em anos anteriores. Tal fato claramente deve-se à paralisação das atividades presenciais em razão da pandemia.

Gráfico 5 – Processos de contratação em 2021
Adesão/IRP
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Fonte: PROAD/UFMT.
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Quadro 24 – Evolução dos Processos de Contratação na UFMT
MODALIDADE
Pregões
Concorrências
Tomada de Preços
Dispensas
Inexigibilidade
Adesão/IRP
Total

2018
65
3
5
37
118
56
284

2019
45
2
27
59
40
173

2020
55
0
16
36
30
17
154

2021
35
0
7
29
29
17
117

Fonte: PROAD/UFMT.

Principais contratações diretas: As contratações diretas por inexigibilidade realizadas pela
UFMT corresponderam principalmente a pagamento de anuidades e taxas. As dispensas de licitações referem-se a compras de materiais de
pequeno valor, a contratações junto à UNISELVA
para a execução de projetos e a cobertura de
despesa anual com serviços de fornecimento de
energia elétrica para o campus da FUFMT.
Adesão/IRP: A UFMT contratou parte de sua demanda (17 processos) através da utilização de
pregões realizados por outros órgãos federais,
seja como órgão participante (IRP) ou aderindo a
preços já registrados nos sistemas federais, tal
modalidade representa a otimização dos recursos públicos gastos com licitações, sendo classificada como prática sustentável pelo Ministério
da Economia. Essa prática representou 14% do
total de contratações em 2021.
Importa esclarecer que o número de contratações não representa efetivamente a realização de uma despesa, pois a ocorrência de pregões pode ter como resultado o registro de um
preço para determinado produto ou serviço que
poderá ser utilizado por 12 meses, o que não significa uma compra efetiva.
Por fim, registra-se que apesar de terem
sido realizados apenas 35 processos de contratação na modalidade pregão eletrônico, devido

ao universo de produtos e serviços demandados
pela UFMT, foram licitados em 2021 o total de
840 itens distribuídos em material permanente,
consumo e prestação de serviços.
Resultado dos Indicadores do Planejamento
Estratégico 2021
No ano de 2018 a PROAD elaborou seu
planejamento estratégico adequado ao PDI da
Instituição, sendo atualizado em 2019, 2020 e
2021, no qual foram definidos alguns indicadores
a serem mensurados para a acompanhamento
dos resultados.
Assim, a mensuração desses indicadores e metas é recente, considerando que foram
apurados os dados de 2018 a 2021 apenas. Registra-se que para uma análise mais precisa e
detalhada será necessário manter os registros da
evolução dos indicadores propostos a fim de estabelecer uma base comparativa confiável. Ademais, a pandemia influenciou significativamente
a economia brasileira e as atividades da UFMT,
o que interfere diretamente nos resultados obtidos em 2020 e 2021.
Foram apurados os seguintes indicadores:

Gráfico 6 – Indicador 1 – Êxito nas licitações
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Fonte: Gerência de Licitações/PROAD/UFMT.

53

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

A identificação do êxito nas licitações é
diretamente vinculada ao atendimento das demandas institucionais, dado que o diagnóstico
das causas dos itens cancelados e seu tratamento podem aumentar a eficiência da gestão de
recursos públicos.
Os resultados obtidos em 2018 e 2019
mantiveram-se nos mesmos patamares, ou seja,
obtivemos êxito em aproximadamente 87% dos
pregões. Porém, nos anos seguintes, principalmente em razão dos efeitos provocados pela
pandemia do Covid-19, os resultados foram inferiores.
Quanto ao ano de 2020, observando dados gerais, o percentual de êxito cai para 69,9%
e até junho/2021 era de 58%. Todavia, os resultados de todo o exercício de 2021 demonstram
que houve um aumento dos itens homologados,
ficando no patamar de 73,7%, sendo que os itens

cancelados representaram 26,3% dos itens dos
pregões.
O principal fator de cancelamento de
itens em 2021 foi o preço. Devido à inflação em
alta no país e considerando ainda a insegurança
relacionada a situação pandêmica, muitos licitantes ofertaram valores acima do estimado e não
negociaram a redução dos preços, alegando defasagem dos valores de referência do edital da
licitação.
Percebe-se que da mesma forma que em
2020, em 2021, os certames responsáveis pelo
maior percentual de cancelamento de itens são
justamente aqueles relacionados a itens de consumo hospitalar e farmacológico, os quais estão
diretamente relacionados ao combate à Covid19.
Em 2021, os pregões n.º 01/2021, n.º
02/2021 e n.º 14/2021 foram responsáveis por
181 dos 221 itens cancelados:

Quadro 25 – Pregões com maior percentual de cancelamento
PREGÃO

OBJETO

ITENS TOTAL

01/2021
02/2021
14/2021

GASES ESPECIAIS
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL HOSPITALAR

14
45
260

ITENS
CANCELADOS
12
37
132

PERCENTUAL
CANCELAMENTO
85,71%
82,22%
50,77%

Fonte: PROAD/UFMT.

Para fins de comparação, excluindo-se
os 3 certames listados acima, o percentual de
êxito salta para aproximadamente 92,33%,
sendo 521 itens licitados e apenas 40 itens cancelados. Portanto, um percentual próximo aos resultados obtidos em 2018 e 2019.
Também foram realizadas 7 (sete) contratações por tomada de preços em 2021, embora haja o registro histórico apenas de 2020,

buscou-se avaliar o presente indicador para a
modalidade de licitação presencial.
Este tipo de contratação possui em regra
apenas um item, tendo como objeto obras e serviços de engenharia não comuns, cujo êxito está
diretamente ligado ao interesse e comparecimento presencial das empresas no dia do certame. Segue o comparativo entre os resultados
de 2020 e 2021:

Gráfico 7 – Êxito das Tomadas de Preços 2020 x 2021
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Fonte: Gerência de Licitações/PROAD/UFMT.

Verifica-se que o número de tomadas de
preços em 2021 foi menor que em 2020, entretanto apenas 1 uma das 7 licitações não foi homologada, ou seja, 14% dos itens ou processos

não tiveram êxito, resultado proporcionalmente
melhor que o ano anterior.
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Gráfico 8 – Indicador 2 - Prazo médio em dias - Pregões
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Fonte: Gerência de Licitações/PROAD/UFMT.

Verifica-se que para esse indicador temos dados dos anos de 2018 a 2021. Tal indicador possibilita ao gestor público planejar adequadamente suas aquisições realizando a projeção
da disponibilidade dos bens ou serviços.
São diversas as causas que influenciam
no tempo de conclusão de um pregão, tais como:
objeto contratado, capacidade orçamentária e financeira, tipo de contratação, legislação aplicável ao objeto licitado, recursos interpostos pelos
licitantes, quantidade de itens licitados, entre outros. Tais causas podem provocar disparidades
entre os prazos de conclusão das licitações a depender do objeto licitado.
Neste sentido, constatou-se que houve o
aumento de 21 dias para finalização dos pregões
entre os anos de 2020 e 2021. Um motivo que

pode ter elevado esta média é o fato de que
houve dois grandes pregões com número de
itens maior do que a média usual: Pregão 10 2021 com 149 itens e o Pregão 14 - 2021, com
260 itens. Tendo em vista que o prazo médio considera desde a abertura do Termo de Referência
até a homologação final, a quantidade de itens
afetou diretamente no tempo despendido para
cotação, análise de itens, registro no comprasnet, além da aceitação das propostas e análise
de habilitação das empresas, entre outras ações
necessárias à finalização dos certames.
Entende-se que esse indicador, bem
como os demais somente poderão ser avaliados
de forma mais acurada após a retomada das atividades normais da UFMT.

Despesa por modalidade de contratação de 2021
Quadro 26 – Despesa por modalidade de contratação em 2021
Exercício
UG Executora

Modalidade de Licitação

3
TOMADA DE PRECO
4
CONCORRENCIA
6
DISPENSA DE LICITACAO
7
INEXIGIBILIDADE
9
SUPRIMENTO DE FUNDOS
12
PREGAO
Total
Fonte: Tesouro Gerencial (valores referentes aos empenhos do orçamento 2021).
FUNDACAO
UNIVERSIDADE
154045
FEDERAL DE MATO
GROSSO

Observa-se que as modalidades de
maior empenho de despesas foram o pregão e a
dispensa de licitação.
Embora o valor relativo à dispensa de licitação aparentemente seja alto, cumpre ressaltar que tais valores não se referem somente a
contratação direta de bens e serviços por “valor” (Lei 8.666/93, art. 24, inciso II). Na reali-

2021
Despesa
executada
2.886.995,85
785.505,82
32.849.709,99
2.889.441,50
29.311,81
38.085.032,70
77.525.997,67

Despesa paga
433.111,49
80.542,76
22.285.736,74
1.982.179,59
29.311,81
24.001.768,07
48.812.650,46

dade esse custo refere-se principalmente a dispensa para cobertura de despesa anual com serviços de fornecimento de energia elétrica, água e
esgoto para os campi da FUFMT.
Despesas Essenciais
Segue abaixo o demonstrativo dos gastos realizados com serviços essenciais, assim
entendidos: energia elétrica, água e esgoto e de
telecomunicações.
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Quadro 27 – Demonstrativo dos gastos com serviços essenciais
UG Executora
FUNDACAO
UNIVERSIDADE
154045
FEDERAL DE
MATO GROSSO

Natureza Despesa Detalhada
SERVIÇOS DE
33903943
ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E
33903944
ESGOTO
SERVIÇOS DE
33903958
TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL

Despesa Empenhadas
2020
2019

2021

2018

5.312.358,38 15.549.009,80

19.869.480,24

11.276.060,27

2.327.848,71 1.710.514,20

1.483.708,79

1.497.945,54

227.290,28

182.240,77

131.156,50

182.440,33

7.771.363,59 17.441.964,33 21.580.479,31

12.956.246,58

Fonte: Tesouro Gerencial (valores referentes aos empenhos do orçamento 2021).

No decorrer do exercício foram pagos
R$ 5.179.506,48 em energia elétrica oriundas de
Restos a Pagar Não Processados (RPNP) – faturas 01 a 06.
Verifica-se que em 2021, os gastos registrados foram apenas 44,6% do total registrado
em 2020. Portanto, houve uma diminuição do
consumo atrelada à suspensão das atividades
presenciais nos campi, reduzindo os valores pagos em razão do fornecimento de energia elétrica
e serviços de telecomunicações.
O aumento das despesas de água no
mesmo período é justificado pela implementação
da taxa de esgoto pela concessionária de água e
esgoto de Cuiabá em 2020, a qual corresponde
à 90% sobre a tarifa de água. Em 2021, também

houve o reajuste da tarifa de água, impactando
para o acréscimo dos gastos.
Execução de Despesa com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Locação de Mão-deObra
Os gastos com Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica e locação de mão-de-obra merecem destaque, pois são as despesas mais relevantes que impactam o orçamento da instituição, excluindo as despesas com Pessoal. Entretanto, verifica-se que tais custos foram amplamente impactados em razão da pandemia, em
consequência da paralisação das aulas e trabalhos presenciais na FUFMT.
As descrições das despesas executadas
para as rubricas em epígrafe estão demonstradas no quadro abaixo:

Quadro 28 – Gastos com serviços de terceiros pessoa jurídica e locação de mão-de-obra
Exercício
Natureza Despesa
LOCACAO DE
LOCACAO DE
MAO-DE-OBRA
MAO-DE-OBRA
OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS PESSOA
OUTROS
26276
JURIDICA
SERVICOS DE
OUTROS
TERCEIROS PJ SERVICOS DE
OP.INT.ORC.
TERCEIROS PESSOA
JURIDICA
(INTRA)
Total
Órgão

Elemento Despesa

2021
Empenhada

Liquidada

18.555.417,27 14.939.036,77

RP não
processados

Valores
pagos

3.616.380,50 14.282.667,77

37.695.652,86 24.298.880,32 13.396.772,54 24.253.388,23

19.861,25

19.861,25

0,00

19.861,25

56.270.931,38 39.257.778,34 17.013.153,04 38.555.917,25

Fonte: Tesouro Gerencial 2021.

IV – Outras Informações sobre gastos da
UFMT
Conforme descrito anteriormente, os
anos de 2020 e 2021 são atípicos, considerando
os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 e o processo de separação da UFR.
Contratações Mais Relevantes
As contratações mais relevantes para a
UFMT estão vinculadas diretamente à promoção
das atividades de apoio necessárias para a consecução da educação, como a disponibilização
de materiais e equipamentos para aulas práticas,

serviços de limpeza, apoio administrativo e manutenção predial, que visam a oferta de ambiente
adequado à aprendizagem, bem como a promoção das políticas de assistência estudantil, como
o restaurante universitário e programa de assistência imediata.
Devido à pandemia, houve considerável
diminuição dos gastos com esses tipos de despesas em comparação com os exercícios anteriores a 2020. Segue quadro demonstrativo dos
gastos com os contratos de serviços diretamente
relacionados ao funcionamento administrativo da
FUFMT, sem considerar a UFR:
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Quadro 29 – Despesa Correntes FUFMT 2021
Despesa Correntes
Apoio Administrativo
Vigilância e Segurança
Limpeza
Manutenção Predial
Locação de máquinas e equipamentos
Passagens (Nacionais e Internacionais)
Tecnologia da Informação

Valor (R$)
R$ 8.913.550,19
R$ 5.911.656,60
R$ 4.926.380,11
R$ 731.825,45
R$ 1.600,00
R$ 70.919,72
R$ 1.021.997,09

Fonte: Coordenação Financeira.

Desafios, Fraquezas e Riscos na Gestão das
Licitações e Contratos
Podemos citar como principais desafios
da gestão de licitações e contratos na UFMT:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

As particularidades e necessidades específicas de cada área da FUFMT, que
demandam uma pluralidade de materiais de consumo, equipamentos e serviços para o desenvolvimento de cada
curso ofertado, em razão da racionalização do número de servidores;
A restrição orçamentária, que vem exigindo contínua adaptação para a manutenção da qualidade dos serviços prestados;
Limitações dos sistemas de TI existentes;
A instabilidade das políticas de execução orçamentária já aprovadas em LOA
e as recorrentes mudanças da legislação, como as limitações e ausências
dos sistemas próprios de tecnologia da
informação;
Os riscos da área são diretamente vinculados à capacidade financeira e operativa dos fornecedores e prestadores
de serviço, que demandam constante
fiscalização e implementação de medidas visando a oferta contínua às áreas
fins da instituição;
Os normativos recentes que alteraram
profundamente a sistemática do pregão
eletrônico, em especial o Decreto n.º
10.024/2019 que implementou diversas
modificações no sistema SIASG. Este
indicador ainda possui grande relevância, uma vez que os licitantes continuam demonstrando certas dificuldades com as atualizações do sistema
SIASG;
A implementação do ETP Digital, que
torna obrigatório o cadastramento prévio do ETP no sistema SIASG;
As diversas Medidas Provisórias publicadas no período da Pandemia da
COVID-19, que têm alterado os limites
e a forma de execução dos certames;
A dificuldade das empresas em manter
os preços ofertados por todo o período

da ARP, o que afasta o interesse de boa
parte dos fornecedores e aumenta os
preços praticados por aqueles fornecedores que participam dos certames.
Cabe citar, que a pandemia da COVID19 afetou profundamente o interesse nas licitações realizadas, especialmente para itens da categoria “Consumo”. Tal insegurança se deve, em
grande parte, pela oscilação dos mercados financeiros, o que afeta diretamente os preços praticados.
Como exemplo, tem-se que a inflação
acumulada no período foi de 10,06%, um índice
muito acima do teto estabelecido pelo Banco
Central. Isso afeta diretamente a possibilidade de
manutenção dos preços pelos licitantes nas Atas
de Registro de Preços, o que pode afastar fornecedores e causar o aumento do índice de cancelamento de itens, haja vista que muitas empresas
não aceitam a redução de valores que ficaram
acima do valor de referência estabelecido na licitação.
Conformidade Legal
A UFMT observa em suas licitações e
contratações as normas vigentes, em especial a
Lei nº. 8.666/93, Decreto nº. 5450/05, Decreto nº.
7.892/13, Decreto nº. 8.538/15, Lei Complementar 123/06, Lei nº. 10.520/02, Decreto nº.
3.555/00, Decreto n.º 10.024/19, Decreto n.º
9.488/18, Lei n.º 13.979/20, MP n.º 951/20, MP
n.º 961/20 e Instruções Normativas do Ministério
do Planejamento (MPOG), com destaque para a
IN 04/2014, IN 05/2017 e IN 40/2020. IN 67/2021,
que trata da Dispensa Eletrônica. Temos ainda a
Nova Lei de Licitações, Lei n.º 14.133/2021, que
foi promulgada, mas ainda não entrou totalmente
em vigor.
13. Gestão Patrimonial
A FUFMT conta com o sistema de controle patrimonial denominado SGBP – Sistema
de Gestão de Bens Patrimoniais. Através deste
sistema é realizada a entrada e baixa de todos os
materiais permanentes da FUFMT.
A gestão dos materiais é delegada a
cada autoridade das unidades da UFMT, onde
podem diretamente realizar a movimentação dos
bens e concomitantemente são responsáveis
pela guarda e manutenção dos mesmos.
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O sistema possibilita a cada unidade
consulta e gerenciamento do rol de bens sob sua
responsabilidade.
Investimentos em Capital – Equipamentos
Em 2020, o valor investido em material
permanente foi de R$ 1.679.424,07. As incorporações de bens oriundos de projetos e demais
doações somaram R$ 861.221,36, totalizando
R$ 2.540.645,43.
Em 2021, o valor investido em material
permanente foi de R$ 12.264.705,14. As incorporações de bens oriundos de projetos somaram
R$ 1.920.928,07, totalizando R$ 14.185.633,21.
A diferença entre valores registrados nos
anos de 2020 e 2021, deve-se principalmente ao
pagamento e incorporação de bens de informática adquiridos em licitações realizadas ainda de
2020.
Desfazimento de Ativos
O desfazimento de materiais permanentes no âmbito da administração pública abarca
um conjunto de ações que vai muito além de recolher materiais inservíveis e efetuar seu descarte. Os procedimentos de recolhimento, avaliação, emissão de laudo, baixa contábil e desfazimento ambientalmente sustentável de materiais
permanentes devem seguir as determinações
das Leis 8.666/90, 12.305/10, 10.406/02,
9504/97, da IN 205/88 e dos Decretos 10.314/20,
9.373/18, 5.940/06, dentre outros.
Considerando que todo servidor público
poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado,
para guarda ou uso, é imprescindível que a movimentação de bens seja devidamente documentada. Sua responsabilidade encerra somente

após o devido recolhimento do material pela Gerência de Patrimônio. Podendo, porém, ser chamado a prestar esclarecimentos a respeito de
materiais entregues indevidamente para desfazimento. Como, por exemplo, equipamentos adquiridos através de projeto de pesquisa durante a vigência do contrato.
De maneira a otimizar o desfazimento de
equipamentos de TI, alterou-se a dinâmica do recolhimento. As solicitações de recolhimento dos
equipamentos de TI são encaminhadas diretamente à Gerência de Manutenção de Equipamentos – GME/STI. Após o recolhimento, os
bens passam por uma triagem, onde é verificada
a possibilidade de reparo ou retirada de peças
economicamente aproveitáveis. Os equipamentos irrecuperáveis serão encaminhados com
laudo técnico para a Gerência de Patrimônio dar
encaminhamento ao desfazimento.
O Ofício Circular 03/2021, processo
23108.046786/2021-41, foi amplamente divulgado para todas as Faculdades, Institutos e PróReitorias, contendo esta alteração e demais instruções necessárias para que as unidades solicitem o recolhimento de seus materiais inservíveis.
As medidas divulgadas são necessárias
para assegurar a transparência do processo e
resguardar as responsabilidades tanto da unidade solicitante quanto da Gerência de Patrimônio. Além de compilar informações necessárias à
identificação do bem e facilitar os procedimentos
posteriores, como avaliação e emissão de laudo,
baixa contábil e desfazimento.
O recolhimento de materiais permanece
como o principal serviço solicitado pelas diversas
unidades da Instituição. Desta forma, continuará
dentre a prioridades do setor e está sendo realizada mediante agendamento, adotando-se procedimentos especiais em tempos de pandemia.

Quadro 30 – Histórico de Recolhimento de Materiais
Histórico de Recolhimento de Materiais
Ano
Nº Bens
2017
203
2018
852
2019
1.848
2020
1.653
2021
1.878
Fonte: Gerência de Patrimônio

Em 2021 foram atendidas 140 solicitações de recolhimento, totalizando 1.878 itens. É
importante lembrar que os equipamentos de informática recolhidos pela GME/STI não foram inclusos neste levantamento. Esse resultado demonstra que mesmo diante das restrições provocadas pela pandemia, houve a continuidade e intensificação dos trabalhos de recolhimento dos
materiais.

Em 2021 foram finalizados 07 termos de
baixa, contendo 1.110 itens. Destaca-se que
existem 11 termos de baixa em aberto, totalizando 3.309 itens, recolhidos em 2020 e 2021.
Estes bens estão em diferentes fases, aguardando os procedimentos de triagem para possível redistribuição, avaliação e elaboração de laudos para desfazimento. A grande quantidade
deve-se à dificuldade na emissão dos laudos, em
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especial quando se trata de aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores e demais utensílios eletroeletrônicos.
Locação de Imóveis e Equipamentos
As atividades e serviços prestados pela
FUFMT são realizados em imóveis próprios, razão pela qual não há gastos com locações de
imóveis.
Em 2021, com equipamentos foram gastos R$ 297.608,90 somente com locação de impressoras (outsourcing de impressão), divididos
da seguinte forma: R$ 253.487,87 em Cuiabá;
R$ 20.465,07 em Sinop; e R$ 23.655,96 em
Barra do Garças.
Desafios, Fraquezas e Riscos na Gestão Patrimonial
Podemos citar como os principais desafios da gestão patrimonial da UFMT os seguintes
tópicos:
1. SIADS – O sistema é uma solução desenvolvida pelo Serpro para o Ministério
da Fazenda, sob gestão da Secretaria do
Tesouro Nacional, que possibilita aos órgãos da Administração Pública Federal
um controle completo e efetivo de seus
estoques de materiais, bens patrimoniais
e serviços de transporte. Para a implantação deste sistema é imprescindível a
realização do inventário institucional, de
maneira que os dados migrados do
SGBP espelhem a realidade do patrimônio desta IFES. O prazo para a implantação seria 28/11/2020, porém, em consequência da pandemia, foi prorrogado,
para 01/12/2021, conforme art. 7, inciso
II da Portaria 232, de 2 de junho de 2020.
A implantação foi iniciada, estando na
fase de criação da estrutura organizacional dentro do ambiente do sistema. Para
que essa implantação seja efetivada com
sucesso é necessária a soma de esforços entre diversas unidades desta IFES,
como por exemplo: Coordenação de Engenharia de Software - STI, Gerência de
Contabilidade – CF, Gerências de Patrimônio e Almoxarifado – CACS e Comissão de Inventário.
2. PROJETOS - A inexistência de políticas
e sistemas federais relativos à gestão
compartilhada de informações na aquisição de bens através de projetos com previsão de incorporação, dificulta a localização dos bens e execução dos procedimentos necessários à sua regularização.
3. GESTÃO DOS BENS PERMANENTES A falta de comprometimento dos gesto-

res na utilização dos sistemas e atualização permanente de seus bens é um
grande risco na gestão de materiais, pois
diminui a confiabilidade das informações
e impossibilita a tomada de decisão
quanto ao mapeamento de necessidades. Ademais, a extensão territorial de
atuação da UFMT, faz com que seus
bens fiquem desconcentrados e dificultem a fiscalização e acompanhamento.
4. UNISELVA - No início de 2020 foi estabelecido que os materiais seriam emplaquetados antes de sua distribuição, porém os trabalhos foram prejudicados
pela pandemia causada pelo Covid-19.
Em meados de 2020, a Gerência de Patrimônio retomou gradativamente as atividades presenciais e desde então vem
realizando os trabalhos de localização
dos bens. Todavia, esta tarefa enfrenta
grandes dificuldades no agendamento
com os pesquisadores, considerando
ainda as restrições provocadas pela pandemia.
5. GESTÃO IMOBILIÁRIA – A compilação
das informações necessárias à atualização do SPIUnet só é possível com a colaboração de diversas unidades. Até o
momento a avaliação dos imóveis não foi
efetuada.
Conformidade Legal
A UFMT observa as legislações federais
relativas à gestão patrimonial, tal como a Lei
8.666/93, Lei 12.305/10, Decreto 9.373/2018 e
suas atualizações, Decreto 5.940/06 e Decreto
7.404/10, Instrução Normativa SEDAP 205/88.
14. Gestão de Pessoas
A Secretaria de Gestão de Pessoas da
UFMT, criada por meio da Resolução CD nº
44/2008, é a unidade responsável por elaborar e
executar a Política de Gestão de Pessoas institucional, em conformidade com a Lei nº 8.112/90 e
demais orientações e normativas estabelecidas
pelos Ministérios da Educação e da Economia e
órgãos de controle. Para tanto, consulta as normas publicadas pelo Órgão Central do SIPEC
para subsidiar a análise de processos.
Esta política está atrelada aos pilares estratégicos da UFMT, constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, sendo um dos
seus objetivos, no que tange ao eixo gestão, “melhorar a eficiência da gestão administrativa”.
Para que a gestão possa ser realizada de
forma efetiva, contamos com o total de pessoal
ativo (Técnicos e Docentes) e aposentados e
pensionistas na UFMT de:

59

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021
Quadro 31 – Quantitativo de pessoal na UFMT em 2021
Pessoal UFMT
1326
1515
1834
477

Técnicos
Docentes
Aposentados
Pensionistas
Fonte: SIAPE.

A SGP/UFMT é composta pela Coordenação de Administração de Pessoal - CAP, Coordenação de Desenvolvimento Humano - CDH
e Coordenação de Assistência Social e Saúde do
Servidor - CASS, cada qual responsável por atividades que perpassam desde o ingresso até o

desligamento do servidor da UFMT, percorrendo
toda a sua vida. Somente no exercício 2021, em
relação à SGP/UFMT, foram tramitados o seguinte quantitativo de processos:

Quadro 32 – Total de processos tramitados na SGP em 2021
Unidade
Secretaria/Gabinete/CPMPRT
CAP
CASS
CDH
Total

Processos tramitados
6.295
24.118
4.308
5.539
40.260

Fonte: SEI 2022 – período de 01/01 a 31/12/2021

Coordenação de Administração de Pessoal –
CAP
A CAP/SGP é o setor é responsável pelas políticas de gestão administrativa de pessoas.
Suas atribuições iniciam desde a admissão do
servidor até seu desligamento da UFMT, efetuando o cadastro dos servidores nos sistemas de
pessoal, fazendo a análise legal das concessões
de direito e benefícios assegurados pela Lei nº
8.112/90, registrando todas as ocorrências ao
longo da vida funcional.
É a unidade responsável por maior parte
dos processos auditados pelos órgãos de controle, razão pela qual fazemos os apontamentos
a seguir:

Apontamentos dos Órgãos de Controle
Mediante informações repassados pelos
Órgãos de Controle, com base nas informações
extraídas do Sistema SIAPE, E-Social e E-Pessoal, são realizadas ações de diligências apurativas, auditorias e recadastramento de forma a
corrigir os apontamentos do TCU e CGU.
Até o encerramento do ano de 2021, recebemos a comunicação de 1108 indícios de todas as ordens e matérias, dos quais apenas 102
ainda aguardam esclarecimentos dentro do
prazo regular de encaminhamento, conforme
quadro a seguir:

Quadro 33 – Apontamentos de órgãos de controle que aguardam esclarecimentos dentro do
prazo regular
Servidor/empregado mantido em folha de pagamento como inativo, apesar de o respectivo ato de aposentadoria/reforma ter sido julgado ilegal ou inepto
Proibidos de assumir cargo público em exercício
Auxílio alimentação pago em duplicidade
Inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem outro vínculo público
Pagamento de parcela decorrente de ação judicial não transitada em julgado, apesar da possível conclusão do processo judicial
Acumulação irregular de cargos
Dedicação exclusiva desrespeitada
Total
Fonte: E-pessoal/TCU – SPJAC/GP/CAP/SGP/UFMT

Nesse sentido, dentre os apontamentos
mais relevantes realizados pelo TCU em 2021,
podemos citar o atendimento ao Acórdão
1.414/2021 – Plenário, no qual se determinou
que os atos de pessoal do sistema SISAC registrados tacitamente com entrada no TCU há menos de 9,5 anos fossem recadastrados pelo Gestor de Pessoal no sistema e-Pessoal no prazo de

1
2
7
12
54
25
1
102

60 dias, resultando na devolução de 195 atos de
pessoal ao gestor de pessoal da UFMT, tendo
sido todos atendidos e reenviados dentro do
prazo.
Foram também analisados e/ou acompanhados 358 outros indícios, conforme abaixo:
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Gráfico 9 – Diligências e-Pessoal

87

42

16

18

6
189

Acumulação de Cargos Públicos 0- Demanda E-pessoal TCU
Aposentadoria por Invalidez - Demanda E-pessoal - TCU
Descumprimento da Dedicação Exclusiva - Demanda Epessoal - TCU
Descumprimento da Jornada de Trabalho - Demanda Epessoal - TCU
Jornada Incompatível - Demanda E-pessoal - TCU
Participação em Empresa - Demanda E-pessoal - TCU

Fonte: E-pessoal/TCU – SPJAC/GP/CAP/SGP/UFMT.

Coordenação de Desenvolvimento Humano –
CDH
A Coordenação de Desenvolvimento Humano é a unidade responsável pelo planejamento e execução das ações de desenvolvimento dos servidores em sua carreira.
No âmbito da UFMT, essas ações observam as necessidades apontadas pelas unidades
administrativas e acadêmicas, respeitando os
pressupostos estabelecidos pela Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP),
instituída pelo Decreto nº 9.991/2019.
Em 2021, foi a unidade responsável pelas seguintes ações de desenvolvimento institucional:
1) Programa Desenvolver-UFMT: novo
contexto, novos desafios
O Programa Desenvolver-UFMT: novo
contexto, novos desafios, por um lado, deu continuidade e consolidou alguns projetos que foram

realizados nos anos anteriores pela CDH/SGP,
por meio da Gerência de Capacitação e Qualificação – GCQ. Assim, ofertou cursos para gestores e docentes, públicos até então não atingidos
de forma efetiva nas ações da coordenação.
Ademais, por meio dos Projetos DesenvolverGestores e Desenvolver-Docentes ofertou cursos na modalidade MOOCs (Massive Online
Open Courses), alcançando um maior número de
participantes. Os cursos para os gestores da instituição foram divulgados por meio de uma live.
Esclarecemos que o Projeto Desenvolver-Gestores também contribuirá para a melhoria do Subitem 4120 – “Definir, em termos qualitativos e
quantitativos, a demanda por colaboradores e
gestores”, que compõe o Índice de Governança
e Gestão de pessoas – IGovPessoas/TCU.

Quadro 34 – Programa Desenvolver UFMT: Quantitativo de pessoas certificadas nas ações de
capacitação da Coordenação de Desenvolvimento Humano-CDH/UFMT
PROGRAMA DESENVOLVER-UFMT – Ações de janeiro a dezembro de 2021
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
Capa- *GestoInscitares Inscritos
TÍTULO
DATA
dos
critos
Competências Transversais e Gestão
03 a 14/05/21
21
21
21
Inclusão e Acessibilidade Na UFMT: LIBRAS 1
07 a 25/06/21
50
17
7
Live - Café e Gestão Pública: Inclusão e Acessibilidade na UFMT
10/06/2021
102
34
0
EU NA PÓS: Preparação para ingresso e permanência em Mes26/06 a
50
21
11
trado e Doutorado
06/08/21
EU NA PÓS: Preparação para ingresso e permanência em Progra02/08 a
30
9
4
mas de Pós-Graduação Stricto Sensu (Turma 2)
10/09/21
Atualização Docente: o processo de ensino-aprendizagem na edu19/07 a
56
30
10
cação superior em meio à pandemia
01/08/21
Oficina - Ambiente Virtual de Aprendizagem [AVA] e Google Works02 e 03/09/21
73
32
14
pace: sugestões de utilização na docência - CFD (PROEG)
12/07 a
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: UFMT EM FOCO
88
56
60
31/08/21
EU NA PÓS: Preparação para ingresso e permanência em Mes26/06 a
50
21
11
trado e Doutorado
06/08/21
GESTÃO
DA
INFRAESTRUTURA,
CONTROLE
MOVIMENTAÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA UFMT

E

*Gestores
Capacitados
21
1
0
3
2
3
4
41
3

29/09 a
31/10/21

73

0

44

0

´09 a 30/09/21

42

33

12

11

02 a 27/08/21

48

20

8

2

III Jornada de Saúde Mental

22/09/2021

36

36

0

0

CAFÉ E GESTÃO PÚBLICA 2021: Gestão por Competências

29/9/2021

44

44

0

0

Inclusão e Acessibilidade na UFMT: Quebrando Barreiras Atitudinais
INGLÊS INSTRUMENTAL: Preparação para proficiência em Língua Estrangeira
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PROGRAMA DESENVOLVER-UFMT – Ações de janeiro a dezembro de 2021
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
Capa- *GestoInscitares Inscritos
TÍTULO
DATA
dos
critos
Projeto de Curso: AS FERRAMENTAS DO EXTRATOR DE
DADOS E DATA WAREHOUSE (DW) – INFORMAÇÕES
08 a 12/11/21
19
19
10
GERENCIAIS E RELATÓRIOS DO SIAPE
13/09, 04 a 08
Oficina- Metas para uma UFMT mais Sustentável
53
34
e 13/10/21
20/11 a
Oficina sobre Instrumentos de Avaliação em Plataformas Digitais
92
08
10/12/21
MASSIVO - Curso de atualização docente – Pandemia, pós-ver29/11 a
dade e tecnologias digitais: papel da educação superior em con48
10
30/12/21
fronto
AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES: DO PLANEJAMENTO À 01, 02, 03, 09 e
89
76
35
EXECUÇÃO - Utilização de ferramentas tecnológicas
10/12/21
Curso preparatório para MESTRADO PROFISSIONAL PARA
TÉCNICOS DA UFMT – CAPACITADOS APENAS NO MÓDULO 1
07 a 10/01/22
107
53
0
- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA
II Webinar de Sustentabilidade
27/10/21
7
II Curso de Formação Para a Comissão de Heteroidentificação da
03 a 05/11/21
72
UFMT
Servidores certificados ações CDH/UFMT
1.171 653
247
PARCERIA UFMT – ENAP em Rede
14 a
Gestão de Processos com Foco na Inovação
40
24
0
16/06/2021
05 a
Relações Interpessoais e Feedback
39
26
0
09/04/2021
Atuação Estratégica de Equipes de Gestão de Pessoas
25 a 29/10/21
35
17
0
Total servidores certificados UFMT
1.285 720
247
Fonte: SGP/UFMT.
*Número de Gestores inscritos e capacitados incluso no total de servidores capacitados.

2) Mestrado Profissional para os TAEs
A Secretaria de Gestão de Pessoas –
SGP, por meio da Coordenação de Desenvolvimento Humano, estabeleceu parceria com a Universidade Federal de São Carlos para ofertar o
Mestrado Profissional em Engenharia de Produção, destinado à participação dos servidores técnico-administrativo da Instituição, com vistas a
possibilitar o acesso à educação formal em nível
de pós-graduação stricto sensu, em consonância
com os objetivos institucionais.
Para preparar os servidores, para ingressarem no mestrado, a CDH ofertou o Curso Preparatório para o Processo Seletivo do referido
Mestrado. Além disso, foi produzido um vídeo informativo sobre o curso e realizada uma live para
apresentação e esclarecimentos aos interessados.
3) Gestão por Competência
Em 2021, o Grupo de Trabalho de Gestão por Competências (GESCOM) esteve reunido quinzenalmente para dar prosseguimento às
ações de implementação desse modelo na
UFMT. A Comissão também se reuniu com universidades que implantaram a Gestão por Competências, tais como: Pará, Pernambuco, Rio
Grande do Sul e Ceará, a fim de conhecer as experiências dessas instituições.
No momento, estão sendo levantadas as
competências institucionais, gerenciais, de ensino, de pesquisa, de extensão. Além disso, foi
realizado o planejamento, preparação de material e aplicação de treinamento dos Pró-reitores,

*Gestores
Capacitados
10
-

26
0
127
0
0
0
127

do Setor de Cadastro, do Secretário de Gestão
de Pessoas e Reitor. Também foi realizada a live:
Café e gestão pública 2021 - Gestão por Competências.
A Gestão por Competência contribuirá
para o Subitem 4150 – “Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores”, que
compõe o Índice de Governança e Gestão de
pessoas – IGovPessoas/TCU.
Coordenação de Assistência Social e Saúde
do Servidor – CASS
A Coordenação de Assistência Social e
Saúde do Servidor – CASS, é a unidade responsável pelas ações inerentes à prevenção de doenças e acidentes de trabalho, concessão de licenças de saúde, qualidade de vida no trabalho
e assistência social aos servidores, observando
a legislação vigente.
Em 2021, a UFMT por meio da CASS,
continuou desenvolvendo as ações de promoção
e prevenção a saúde. Destaca-se o acolhimento
psicológico realizado aos servidores do Hospital
Universitário, que estavam apresentando adoecimento físico ou mental em razão da unidade ter
se tornado referência para atendimento de
COVID-19, fragilizando as relações interpessoais
e de trabalho.
Além disso, foi realizado atendimento
psicológico a docentes e discente positivados
para COVID-19 ou que tiveram familiares faleci-

62

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

dos. Para esta ação, foram utilizados instrumentos pertinentes à psicologia e serviço social,
tendo sido atendidas 80 pessoas.
Outra atividade importante foi a manutenção das campanhas de prevenção à saúde,
que foram realizadas, em razão da pandemia
COVID-19, no formato eletrônico, algumas com a
utilização de mural informativo no ambulatório da
CASS.

As ações “Utilização de instrumento de
Inventário de Trabalho e Risco de Acidentes
(ITRA), Oferecimento de clínica do trabalho” e
“Oferecer clínica do trabalho específica para servidores afastados por motivos de saúde” são
ações integrantes e inerentes ao Projeto ReLaborar, desenvolvido pelo Departamento de Psicologia em parceria com a CASS.

Quadro 35 – Campanhas Educativas CASS 2021
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

TEMA
Janeiro Lilás – Conscientização e Combate a Hanseníase
Fevereiro Roxo e Laranja - Conscientização e Combate
ao Lúpus, Mal de Alzheimer, Fibromialgia e Leucemia
Março Azul Marinho - Conscientização e Combate ao
Câncer Colo Retal
Abril Azul - Conscientização sobre o Autismo
Maio Amarelo – Segurança no Trânsito
Painel momento epidemiológico
Junho Vermelho – Doe sangue, salve vidas

Junho

Painel momento epidemiológico
Hepatites Virais

Julho

Painel momento epidemiológico
Agosto Dourado – Amamentação

Agosto

Painel momento epidemiológico
III Jornada de Saúde Mental

Setembro
Painel momento epidemiológico
Outubro Rosa – Câncer de Mama
Outubro

MÉTODO

Painel momento epidemiológico

Folder Educativo Digital

SERVIDORES
ATINGIDOS
60

Processo SEI e redes sociais

1.641

Processo SEI e redes sociais

1.877

Processo SEI e redes sociais
Processo SEI e redes sociais
Instagram
Total
Processo SEI e redes sociais
Instagram
Total
Processo SEI e redes sociais
Instagram
Total
Mural CASS e redes sociais
Instagram
Total
Processo SEI, redes sociais,
inscrições e Youtube
Instagram
Total
Redes Sociais
Instagram
Total

1.214
1.913
60
1.973
1.914
61
1.975
2.099
111
2.210
240
210
450
3.055
150
3.205
296
51
347

Fonte: CASS, 2022.

Assim, em 2021, as ações da Secretaria
de Gestão de Pessoas seguiram ainda impactadas pela pandemia da COVID-19, porém, com o
processo de imunização contra o coronavírus e
respeitando-se as orientações do Comitê
COVID-19 da UFMT, as atividades de atendimento ao público (exceto as atividades essenciais), passaram a ser adotadas em regime semipresencial, com a adoção de escalas para atendimento presencial em toda a SGP.
Esse trabalho se deve também à necessidade de atendimento aos servidores com
pouca afinidade no uso de novas tecnologias.
Observamos que no ano de 2021, novos aplicativos e serviços do Governo Federal inerente à
Gestão de Pessoas passaram a ser oferecidos
online, tal como o app SouGov, plataforma onde
podem ser feitas solicitações diversas.
Destacamos ainda, que novos técnicosadministrativos ingressaram à UFMT, com o êxito
do certame de que trata o Edital nº 05/2019UFMT, sendo lotados em unidades administrativas e acadêmicas tanto na capital quanto nos
campi do interior.

15. Planejamento
A Pró-Reitoria de Planejamento conta
com quatro gerências ligadas ao Pró-Reitor: Gerência de Desenvolvimento Institucional e Estudos Estratégicos (GDIEE), Gerência de Estatísticas e Informações Institucionais (GEII), Gerência
de Avaliação Institucional (GAI) e Gerência de
Articulação de Contratos e Convênios (GACC).
Além disso, sua estrutura conta com a Coordenação de Gestão Orçamentária (CGO), que possui duas gerências vinculadas: Gerência de Contratos e Convênios (GCC) e Gerência de Planejamento (GEPLAN).
Em 2021, a GDIEE elaborou diversos estudos e relatórios, que vem colaborando para
ampliar a compreensão do cenário em que a instituição se encontra, entre eles, destacam-se: O
estudo do Indicador Médio de Integralização
(IMI), o Guia de Cartilhas e Sites para a Vida na
Universidade durante a pandemia e o estudo sobre o Processo Seletivo SiSU. A partir desse estudo foram realizadas modificações no Edital de
processo seletivo SiSU 2021 e a elaboração de
um Edital Específico, com oferta das vagas remanescentes.
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A gerência coordena o projeto do planejamento estratégico denominado “Painel UFMT”,
que tem como objetivo disponibilizar, de forma
rápida e prática, informações das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e gestão da UFMT.
Destaca-se também a publicação do Anuário Estatístico de 2021. O relatório das atividades da
GDIEE pode ser acessado na página da UFMT.

A GEII é responsável pela realização de
diversas atividades. Entretanto, sua principal atribuição refere-se ao “Preenchimento do Censo da
Educação Superior”, um macroprocesso que engloba uma série de etapas a serem desenvolvidas no decorrer do ano. Além disso, a GEII também desenvolveu outras atividades ao longo do
ano de 2021, conforme pode ser verificado no
gráfico abaixo:

Gráfico 10 – Atividades da GEII/PROPLAN 2021

Fonte: GEII/PROPLAN/UFMT.

No período de janeiro a dezembro de 2021, a Gerência de Avaliação Institucional realizou diversas atividades, que podem ser verificadas no gráfico 11:
Gráfico 11 – Atividades executadas pela GAI no período de janeiro a dezembro de 2021

5

8

15

2

10

Processo de Extinção de Curso de Graduação
1

3
34

40

Preenchimento de Formulários de Avaliação INEP/MEC
Envio de relatórios de Protocolo de Compromisso

Enquadramento de Cursos - ENADE
Envio de Relatórios de Acompanhamento de
Inscrições - ENADE
Envio de Relatórios de Regularidade - ENADE

3
4
68
33

Envio de Relatório do Questionário do Estudante ENADE
Envio de Relatório do Questionário do Coordenador ENADE

Fonte: GAI/PROPLAN/UFMT.
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Outras atividades desenvolvidas
pela GAI em 2021 foram: elaboração e postagem do Relato Institucional e demais
ações relacionadas ao Recredenciamento
Institucional; e auxílio à PROEG e PROPG

na elaboração do Programa Institucional de
Acompanhamento de Egressos (PIACE).
A GACC é relativamente nova na
estrutura da PROPLAN e o desenvolvimento dos trabalhos desse setor em 2021
podem ser verificados no gráfico 12:

Gráfico 12 – Relatório GACC janeiro a dezembro 2021
3%

3%
Análise Plano de Trabalho
38%

24%

Análise dos Relatório de Fiscalização dos Projetos
Análise dos Recebimento das bolsas de projetos
Cobranças à Fundação Uniselva ressarcimento/pagamento bolsas

9%
20%
3%
Fonte: GACC/PROPLAN/UFMT.

65

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

Além das atividades acima, a GACC
também participou do Projeto Piloto – Centro de
Custos do Centro Oficial de Treinamento
(COT), entregue em outubro/2021.
A Coordenação de Gestão Orçamentária é responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e avaliação do sistema de
planejamento, orçamento e relações institucionais entre a Universidade e o Ministério da Educação. As atividades desenvolvidas por este
setor constam no tópico 11 – Gestão Orçamentária e Financeira, tendo em vista as orientações do Tribunal de Contas da União.
As atividades desenvolvidas pela Gerência de Contratos e Convênios envolvem a
orientação à comunidade universitária sobre
procedimentos de instruções processuais relativos à formalização de parcerias com instituições externas, fornecendo subsídios técnicos e
administrativos. Além disso, são acompanhados os recursos orçamentários, referentes às
descentralizações realizadas por outros órgãos, junto ao Sistema SIAFI e realizada a inserção e tramitação de dados no sistema
SIMEC/MEC. Porém, os projetos executados,
via Fundação de Apoio Uniselva, continuam
sendo o ponto central do trabalho efetuado na
Gerência, principalmente em termos quantitativos.
A Gerência de Planejamento, no ano
de 2021, desenvolveu o acompanhamento das
metas físicas do orçamento, bem como elaborou o Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2020. Outra atividade desenvolvida por
este setor foi participar da elaboração do planejamento da gestão, orientando os setores para
o estabelecimento de projetos estratégicos, que
foram monitorados tendo em vista o acompanhamento da sua execução. O setor ainda atualizou os valores da Tabela de Serviços da
UFMT e atualizou a Matriz Interna de Alocação
de Recursos de Diárias e Passagens, bem
como a Matriz UFMT, para distribuição de recursos de contratos entre os campi. Além disso,
a GEPLAN foi responsável por dois projetos estratégicos no planejamento da gestão, sendo
eles:
 Revisão do PDI 2019-2023;
 Piloto de gestão de riscos.
16. Infraestrutura
No ano de 2021, por meio de suas coordenações, a Secretaria de Infraestrutura
(SINFRA) desenvolveu as seguintes ações:
Coordenação de Manutenção:
Foram recebidas 4.509 Ordens de Serviços, sendo que 3.546 foram atendidas com
uma média de 32 dias. Foram entregues 4

obras no Campus Cuiabá: reforma dos banheiros e Auditório do Instituto de Computação, reforma do telhado do Centro de Práticas de Psicologia, fornecimento e instalação de grupo gerador de energia de 300 kVA para o Restaurante Universitário, readequação do departamento de Estatística, além disso estão em execução 26 obras em todos os Campus Universitários.
Foram adquiridos diversos equipamentos de inspeções prediais: aquisição de drones
(telhados), câmera termográfica (inspeção de
quadros, cabines, prevenção de interrupções
de energia) e esclerômetro (medir resistência
da estrutura), totalizando o valor de R$
86.971,91.
Foi realizado o processo licitatório por
sistema de registro de preço de serviços comuns de engenharia para o Campus Cuiabá,
Sinop e Araguaia. Através dessa ata é possível
a contratação de serviços de manutenção de
maior complexibilidade, a exemplo de grandes
reparos de telhados, troca de forros de gessos,
pinturas em geral, grandes reparos em banheiros.
Coordenação de Engenharia e Arquitetura:
Foram concluídos 08 projetos completos para licitação de obras, no valor total de
R$ 3.681.444,71, que foram:
1. Retomada da obra dos blocos de Ciência Farmacêuticas do Campus Sinop;
2. Extensão de rede de energia elétrica
para atender os blocos da farmácia e
engenharia agrícola Campus Sinop;
3. Execução de alambrados na fazenda
experimental de Santo Antônio;
4. Reforma dos telhados dos blocos de
suinocultura da fazenda experimental
de Santo Antônio;
5. Reforma Restaurante Universitário Cuiabá;
6. Adequação do Hospital veterinário para
obtenção de alvará de combate a incêndio;
7. Execução de alambrados e instalação
de concertina no Campus Cuiabá;
8. Adequação do espaço do antigo
SICOOB para instalação do NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão.
Outra ação realizada pela Coordenação, foi a produção de mais de 15 laudos de
Avaliações Imobiliárias, executados de acordo
com a orientação de todas as normas técnicas
aplicáveis, de áreas que a Universidade tenha
pretensão de realizar a sua concessão.
No ano de 2021, foram colocadas em
prática novas metodologias de projetos, conseguindo aumentar o controle e a qualidade da
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execução. Ao todo, foram produzidos 12 projetos arquitetônicos, 9 projetos estruturais, 10
projetos elétricos e 08 projetos hidrossanitários.
Além de todo o trabalho realizado, a
CEA tem agido como intermediária na validação dos projetos do Novo Hospital Júlio Muller,
agindo como ponte entre a empresa contratada
e o pessoal do Hospital, além de filtro técnico.
Este novo hospital é composto por uma área de
58.000m² e é a maior obra da história da Universidade.
Coordenação de Segurança:
Foi implantado novo contrato de segurança, com vigilantes por ronda motorizada 12
p/ 24 horas.
Houve a aquisição de 98 câmeras,
sendo 90 delas no campus Cuiabá (39 câmeras
já instaladas). Para o primeiro trimestre de
2022, serão instaladas 4 câmeras na fazenda
experimental e 4 câmeras no novo HUJM.
Buscou-se a reaproximação com a
base da PM, com o intuito de reforçar o apoio
nas rondas. Além disso, a Coordenação apoiou
o dimensionamento do novo projeto de segurança (cercamento e instalação de concertina).
Coordenação Administrativa:
A Coordenação Administrativa foi responsável, no ano de 2021, pelas atividades de
conservação, limpeza e transporte da Universidade, além de agir como responsável pelos
processos de aquisições e prestar apoio administrativo e estratégico para a SINFRA.
Os serviços de transporte, limpeza, asseio e conservação, que envolve também a retirada de mais 5.000 quilos de resíduos perigosos e a dedetização de mais 100 mil m² das edificações do Campus Cuiabá, tiveram atendimento ininterrupto durante todo o período de
isolamento social, mantendo a Universidade
completamente preparada para receber quaisquer eventos.
Sob o aspecto das aquisições, em 2021
adquirimos um novo ônibus para aula de campo
e foram elaborados termos de referência para
contratação de mão de obra, aquisição de arcondicionado, prestação de serviços de dedetização, aquisição de luminárias e relés etc. Foram também adquiridas novas placas de trânsito e estão em confecção novas placas de

identificação e orientação do Campus, projetadas em apoio com a SETEC.
17. Gestão da Tecnologia da Informação
Conformidade legal e Modelo de governança de TI
A conformidade legal da gestão de Tecnologia da Informação na UFMT é atendida
pela aplicação das regras e diretrizes estabelecidas pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),
Tribunal de Contas da União e normativas do
Ministério da Economia e Ministério da Educação.
O Modelo de Governança de Tecnologia da Informação mantido pela Secretaria de
Tecnologia da Informação (STI) alinha o seu
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTIC) aos objetivos estratégicos da UFMT,
constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Anualmente, o Plano Estratégico
de TI é avaliado pelo Comitê de Governança Digital. Neste ano, foram implantados os processos de gestão de mudanças e incidentes e monitoramento, como também aprimorados os
processos de aquisição de recursos de TIC, em
conjunto com a PROAD.
Montante de recursos aplicados em TI e
contratações mais relevantes
A aquisição das bibliotecas digitais proporcionou aos alunos e docentes o acesso ampliado a acervos acadêmicos durante o trabalho
remoto. A telefonia foi modernizada com a implantação de solução que utiliza a tecnologia de
Voz sobre IP (VoIP), através da aquisição de
central telefônica e 900 terminais de usuários.
Ainda na telefonia, os novos contratos com as
operadoras (fixa e móvel) geraram uma economia de cerca de 32% na instituição. Foram adquiridos 939 computadores do tipo desktop,
sendo que 697 equipamentos já foram entregues (74% do total). Isso levou à modernização
de 23 laboratórios de ensino. Ao mesmo tempo,
a aquisição de 600 computadores portáteis do
tipo Chromebook e 120 de alto desempenho foram adquiridos no final de 2020, mas no primeiro semestre de 2021 foram liquidados e disponibilizados para o atendimento das políticas
de assistência estudantil durante a pandemia.
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Fonte: PROPLAN/UFMT.

Fonte: STI/UFMT.

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e
resultados na área de TI por cadeia de valor
e principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os
próximos exercícios
A STI entregou diversas iniciativas de
Tecnologia da Informação e Comunicação, com
destaque aos projetos: Implantação do Google
Workspace (Negócio e Apoio) que modernizou
os serviços de comunicação, trabalho remoto e
educação a distância, atendendo agora todos
os servidores e alunos da instituição (25.120
contas). A capacidade e disponibilidade do
acesso à internet nos campi avançados de Sinop e Araguaia foi duplicada com a contratação
de circuitos redundantes de alta capacidade
(Negócio e Apoio).
Com relação aos sistemas de informação, foram entregues os módulos do Estudante
e Professores do Novo SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica), que irão substituir o sistema
atual, defasado tecnologicamente. A partir do
dia 31 de dezembro de 2021 a UFMT começou
a emitir o Diploma Digital, atendendo dentro do
prazo a determinação do Ministério da Educação (Negócio). No contexto de Segurança da
Informação, o projeto id.UFMT modernizou,
simplificou e melhorou a segurança do acesso
aos sistemas e serviços de TI da UFMT, unificando 22 bases de usuários de manutenção
onerosa e insegura (Negócio e Apoio). Em parceria com a SINFRA, foram instaladas 156 câmeras de segurança em todos os Campi para
auxiliar na proteção patrimonial.
As perspectivas para os próximos exercícios estão alicerçadas nas ações de retorno
às atividades presenciais como também na automatização dos processos administrativos da
UFMT. Relatório individual da autoavaliação de
Governança da UFMT apontou o índice de
52,8% na capacidade em gestão de TI (indicador iGestTI). Os processos de TI irão requerer
especial atenção no próximo ciclo. A STI iniciou
também o monitoramento do indicador estratégico Avaliação da Qualidade dos Serviços, que

indicou 76,1% de satisfação geral pela comunidade acadêmica para as atividades de suporte,
sistemas e Internet disponibilizados pela Secretaria.
18. Gestão da Sustentabilidade
Em 2021, várias ações relacionadas à
sustentabilidade socioambiental foram realizadas, a descrição completa das ações relacionadas aos objetivos e metas do Plano de Logística Sustentável está disponível no Relatório de
Gestão de Sustentabilidade 2022/2021 disponível na página do PLS. Algumas ações podem
ser destacadas, como:
 Foi realizada a segunda edição do Webinar de Sustentabilidade, um dos principais eventos de sustentabilidade da
UFMT, no qual houve a troca de experiências com outras universidades e
apresentação de várias ações e resultados de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pela UFMT.
 Foi também realizada uma oficina para
que os servidores pudessem trocar informações entre as distintas áreas do
conhecimento, bem como entre a academia e os setores administrativos, visando atualizar o plano de ação do
Plano de Logística Sustentável (PLS) e
fomentar a participação da UFMT em
acordos de sustentabilidade em nível
nacional e global. Foram realizadas várias campanhas temáticas para fortalecer a qualidade de vida. Foi divulgado
também a criação da marca da UFMT
Sustentável e o Instagram @ufmtsustentável.
 Outras ações de destaque foram a implantação da primeira usina de geração
de energia fotovoltaica da UFMT com
capacidade instalada de 52,65 kWp, no
âmbito do programa “UFMT Construindo o Futuro”; a elaboração de uma
cartilha sobre a gestão dos resíduos
perigosos; criação da logomarca
“UFMT Sustentável”; publicação de
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edital objetivando substituir eletrodomésticos obsoletos por equipamentos
com maior eficiência energética e início
de um estudo para implantação da coleta seletiva no Campus de Cuiabá.
Destaca-se também uma etapa importante do planejamento que foi o adita-

mento do Plano de Logística Sustentável com a revisão e atualização do
plano de ação. Salienta-se que foi adicionado um eixo fundamental, “gestão”,
e atualizados alguns objetivos e metas.
Após ajustes, o plano foi aprovado pelo
Conselho Universitário, por meio da
Resolução CONSUNI nº 53, de
15/12/2021.
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Capítulo 5

Informações Orçamentárias,
Financeiras e Contábeis
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT
DECLARAÇÃO DO CONTADOR GERAL
A Gerência de Contabilidade da UFMT,
está subordinada, de acordo com a
RESOLUÇÃO CD N.º 01, de 09/03/2018, à Coordenação Financeira da instituição e vinculada
à Pró-Reitoria Administrativa - PROAD.
Exerce no âmbito Federal a competência
de Setorial Contábil de órgão Subordinado ao
Ministério da Educação – MEC.
O escopo desta declaração leva em consideração as demonstrações contábeis consolidadas do órgão 26276 – FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
MATO
GROSSO, que servirá de subsídio à consolidação das demonstrações contábeis do MEC e
tem como base as seguintes unidades administrativas:






Campus Universitário de Cuiabá;
Campus Universitário de Várzea Grande;
Campus Universitário de Sinop;
Campus Universitário do Araguaia; e
Hospital Universitário Júlio Muller.

A conformidade contábil das referidas
demonstrações é realizada pela Gerência de
Contabilidade – GECONT, de acordo com os
procedimentos contidos no Manual SIAFI n°
020315.
As análises das demonstrações supramencionadas, serão baseadas apenas nos
achados mais relevantes.
As Demonstrações Contábeis da UFMT são
as seguintes:
1. Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos da instituição;
2. Balanço Orçamentário – evidencia as
informações sobre o orçamento aprovado na LOA em confronto com sua
execução, ou seja, as receitas previstas x arrecadadas e as despesas autorizadas x executadas;
3. Balanço Financeiro – permite verificar,
no confronto entre receita e despesa, o
resultado financeiro do exercício, bem
como o saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte, saldo

esse que pode ser positivo (superávit)
ou zero (equilíbrio);
4. Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) – evidencia a apuração
do resultado patrimonial do período. E
a consequência do confronto das Variações Patrimoniais Aumentativas- VPA
x Variações Patrimoniais Diminutivas;
5. Demonstrações do Fluxo de Caixa
(DFC) – apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos
operacional, de investimento e de financiamento;
6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) – divulga as variações (evolução) do patrimônio líquido da entidade no período.
Estas demonstrações foram elaboradas
observando as normas contábeis vigentes, a
saber: Lei 4.320/64, Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas do Setor Público
NBCTSP, Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público e o Manual SIAFI.
Avanços
Por ocasião da Pandemia, que ocasionou as paralisações das atividades acadêmicas
e administrativas da UFMT, os trabalhos foram
realizados em home office. Houve poucas reuniões com pauta de melhoria. Por conseguinte,
um fator relevante a ser mencionado se trata da
mudança do Contador Geral da instituição, conforme Portaria N° 446/SGP/2021, de 02 de
março de 2021.
A princípio, os trabalhos realizados no
período, foram voltados a regularizar as ressalvas apontadas no relatório de gestão anterior
(2020), os quais evidenciamos a seguir.
1) Regularização parcial das Contas
812310101, 812310201 e 812310401
da UG 154045 e 154070, conforme podemos observar no quadro abaixo, o
valor contabilizado em 2020 foi na ordem de R$ 346.893.087,15 e reduzida
em 59% no exercício em análise, fechando o ano com saldo de
R$ 129.975.111,39.
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Quadro 36 – Saldo das contas contábeis 812310101, 812310201 e 812310401 – 2020 e 2021
Saldo - R$ (Conta Contábil)
UG Executora

154045

154070

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO
GROSSO
HOSPITAL
UNIVERSITARIO JULIO
MULLER DA FUFMT

Obrigações Contratuais
Fornecimento de Bens
Seguros
Serviços
Total
Aluguéis
Serviços
Total

DEZ/2021

DEZ/2020

241.528,93
77.478,90
129.655.669,86
129.974.677,69
0,00
433,70
433,70

7.636.812,90
87.465,36
322.249.449,53
329.973.727,79
238.315,34
16.681.044,02
16.919.359,36

%

3,16
88,58
40,23
39,39
100
99,99
99,99

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

2) Regularização integral da Conta
21881.04.09
–
DEPÓSITO
DE
TERCEIROS, durante o exercício 2021
a conta supracitada foi regularizada,
tendo seus saldos devidamente conciliados.
Riscos
O maior risco enfrentado na unidade
para o exercício 2022, está relacionado à escassez de capital humano, haja vista, que no
mês de fevereiro/2022 houve a saída de 02
(servidores) da Gerência de Contabilidade, outro fator se refere a necessidade de treinamento
e capacitação dos servidores que comporão a
equipe, especialmente aqueles que assumem a
Função de Contador Geral e Supervisor de
Análise e Registro Contábil da UFMT.

Desafios
Considerando a troca dos gestores da
Contabilidade, faz-se necessário a capacitação
técnica da nova equipe a ser formada.
Ressalvas
Na busca pela qualidade das informações, destacamos a seguir as ressalvas mais
relevantes encontradas nas contas da instituição, lembramos que as informações a seguir
não estão relacionadas com a gestão financeira/orçamentária/contábil da Universidade
Federal de Rondonópolis – UFR.
Conforme já mencionadas, estas demonstrações foram elaboradas observando as
normas contábeis vigentes e abrangem as seguintes unidades: Campus Universitário de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Araguaia e Hospital Universitário Júlio Muller.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO

26276

De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete e auditorias contábeis
(CONDESAUD), declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa
e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008,
relativos ao exercício de 2021 do órgão subordinado relacionado abaixo, reflete adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta o
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
A) Conta 123210100 - BENS IMÓVEIS, BENS USO ESPECIAL REGISTRADOS NO SPIUNET:
A UFMT finalizou o exercício com a restrição 318 – Não atendimento à orientação do Órgão Cont
Set/Central, devido à não conclusão do cadastramento de bens imóveis no SPIUNET. Estão
pendentes documentos para a inclusão da fazenda experimental de Santo Antônio do LevergerMT, porém não houve maiores esclarecimentos por parte do setor de Patrimônio quanto à pendência mencionada.
B) Conta 12381.01.00 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS: O saldo de
R$ 85.385.693,58 referente à depreciação do órgão 26276, não reflete a realidade, uma vez que
o sistema interno da instituição SGBP (Sistema de Gerenciamento de Bens Patrimoniais) encontra-se obsoleto. O sistema não se atualizou no decorrer dos anos com as alterações sofridas na
legislação contábil, como a alteração ao novo Plano de Contas, bem como a forma de depreciação de diferentes bens móveis (percentual, valor residual, vida útil). As providências que serão
tomadas pela instituição será a migração do sistema SGBP para o Sistema SIADS que está em
fase de pré-implantação.
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C) Contas 812310101, 812310201 e 812310401 da UG 154045 e 154070, os valores foram
revisados no decorrer de 2021, por meio de Registro de Contratos (RC) e baixados os saldos
dos instrumentos vencidos, que estavam cadastrados em 2021. A baixa dos contratos vencidos
se deu por meio de processo interno com informações oriundas da equipe de Compras da instituição. Isso indica também que o valor apurado no exercício não corresponde na sua totalidade
com a realidade, o que necessitará de um controle e conciliação no decorrer do ano de 2022, a
fim de revisar periodicamente o resultado das contas.
D) A conta 1.1.3.8.1.12.00 - CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL, apresentou um
saldo de R$ 514.926,01. Ressaltamos que o valor apresentado nesta conta precisa ser comprovado pelo setor de Recursos Humanos, referente a exercícios anteriores a 2020. Os valores do
ano corrente foram conferidos e ajustados restando apenas o saldo do mês de dezembro/2021
a conciliar, e o saldo pendente de recebimento por meio de GRU. Portanto, entendemos que o
valor apresentado não corresponde aos créditos devidos à universidade.
E) Conta Caixa e Equivalente de Caixa: 11112.20.01 – LIMITE DE SAQUE COM
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO e 11112.20.03 – LIMITE DE SAQUE C/VINC. PAGTO –
ORDEM PGTO – OFSS. É preciso ressaltar que o saldo de R$ 69.828.015,54 nas referidas
contas não deduziu o valor pago com folha de pagamento dos servidores da instituição. O valor
disponível na conta 11112.20.01 deveria ser deduzido do montante, porém, devido às limitações
do sistema SIAFI, a dedução só foi contabilizada em 03/01/2022.
F) Conta 23711.03.00 – Ajuste de Exercícios Anteriores, durante o exercício de 2021 houve
vários pagamentos realizados sem suporte orçamentário, tanto da UG 154045 e um pagamento
da UG HUJM 154070, impactando negativamente no Patrimônio Líquido da instituição, no montante de R$ 4.573.306,31 na conta 23711.03.03 – principalmente pelo reconhecimento de dívida.
Por outro lado, ressaltamos que se comparado ao exercício anterior, a mesma conta apresentou
saldo de R$ 24.057.103,12, isto é, houve uma redução de aproximadamente 80% de despesas
pagas sem suporte orçamentário.
G) Conta 21311.04.00 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR: O valor R$ 1.008.526,95
devido à empresa Novo Sabor Refeições encontra-se “sub judice”, não sendo possível a análise
do saldo contabilizado. A UG 154070 apresentou um saldo de R$ 116.822,81 – o que representa
execução de suas obrigações em mais de 84,68%, uma vez que no exercício anterior a unidade
apresentou obrigações com fornecedores no monte de R$ 703.286,25.
H) AUSÊNCIA DE OPINIÃO: Quanto a execução orçamentária e financeira do HUJM, por se
tratar de unidade que possui administração e ordenamento de despesa próprios e por não possuir no quadro de servidores ali lotados, contador específico para auxiliar o titular do órgão, nos
abstemos de proferir qualquer opinião sobre a gestão das contas da referida UG (154070).
I) AUSÊNCIA DE CONFORMISTA DE GESTÃO: Alertamos a gestão superior da UFMT, sobre
a responsabilidade legal de realizar a conformidade de registro de gestão da unidade 154070 –
HOSPITAL JÚLIO MULLER, que desde o mês de setembro/2020 não tem cumprido com tais
obrigações, exigidas pela MACROFUNÇÃO 020314, ocasionando que as contas da instituição
sejam advertidas com a restrição 315 – Falta/Restrição Conformidade de Registros de Gestão,
em face deste código demonstrar a pendência da UG 154070 em deixar de registrar a Conformidade de Registros de Gestão diária.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Cuiabá-MT
Data 27/01/2021
Contador
Andréia Carine Preussler do Nas- CRC
ResponsáCRCMT 007579/O-2
cimento
nº
vel
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BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e
Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de
RP

DISPÊNDIOS
2021
3.359.917,38
4.014.149,90
12.126,11
-

2020
2.891.980,33
2.980.653,07

4.002.023,79

2.980.653,07

-654.232,52

-88.672,74

959.706.033,74
880.068.417,99
842.721.119,01
37.347.298,98
79.637.615,75

964.915.329,57
921.446.009,86
887.180.634,26
34.265.375,60
43.469.319,71

77.103.603,25

43.183.847,18

Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

-

285.008,55
2.534.012,50
95.860.913,10
64.074.369,58
30.872.697,28
570.348,67
343.497,57
343.097,09
400,48
72.722.204,16
72.722.204,16
1.131.649.068,38

463,98
118.645.712,97
56.990.227,70
60.888.185,72
750.218,94
17.080,61
17.080,61
0,00
77.376.969,09
77.376.969,09
1.163.829.991,96

ESPECIFICAÇÃO
Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Educação
Seguridade Social (Exceto Previdência)
Previdência Social (RPPS)
Dívida Pública
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e
Programas
Outros Recursos Vinculados
Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Concedido
Sub-repasse Concedido
Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de
RP
Movimento de Saldos Patrimoniais
Pagamentos Extraorçamentários
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Demais Pagamentos
Saldo para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

2021
907.947.384,07
652.818.420,81
255.128.963,26
9.467.550,27
129.273.944,06

2020
972.061.653,97
284.946.417,33
687.115.236,64
9.109.839,44
90.161.976,99

98.817.995,57

152.424.942,45

8.585.085,73

111.879.208,87

8.984.387,63

319.790.693,70

45.288.497,61
39.568.182,60
2.220.883,62
37.347.298,98

3.748.575,19
35.948.391,25
35.665.375,60
200.000,00
34.265.375,60
1.200.000,00

5.720.315,01

283.015,65

5.364.811,26

265.471,06

355.503,75
108.585.171,16
56.517.724,49
50.930.744,59
1.136.702,08
-

17.544,59
83.097.742,58
65.560.914,36
16.698.729,92
758.591,44
79.506,86
79.506,86
0,00
72.722.204,16
72.722.204,16
1.163.829.991,96

0,00
69.828.015,54
69.828.015,54
1.131.649.068,38
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De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o
Balanço Financeiro – BF evidencia as receitas
e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício
anterior e os que se transferem para o início
do exercício seguinte.

de 16% em relação a 2020 enquanto os recebimentos extraorçamentários um decréscimo de
19%, enquanto as Transferências Financeiras
decréscimo de 0,5% em relação ao mesmo
exercício.
Dito isto, representaremos a seguir o
gráfico com os valores (em milhões) dos ingressos efetivos no exercício 2021 comparado a
2020. Para esse método utilizaremos a análise
horizontal que permite avaliar a evolução dos
resultados da instituição ao longo do período
analisado.

A) Ingressos: o somatório dos ingressos ocorridos no exercício de 2021, demonstram que as
receitas orçamentárias tiveram um acréscimo
Gráfico 13 – Ingressos 2020/2021

964,9

R$959,7

3,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

R$ 77,3

R$118,6

2,98

R$95,0

TRANSF. FINANC. REC.
2020

REC. EXTRAORÇAM.

72,7

SALDO EXERC. ANTER.

2021

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

B) Dispêndios: neste grupo as despesas extraorçamentárias apresentaram aumento de
31%. Ressalta-se que essas despesas não são
consignadas na LOA, ou seja, sua execução
não depende de autorização legislativa. Compreendem, principalmente, as devoluções de
recursos referentes a cauções, avais e fianças
retidos pela administração pública decorrentes
de contratos firmados, entre outras.

As Despesas com Transferências Concedidas, apresentou uma evolução de 26%. Enquanto as Despesas Orçamentárias, com decréscimo de 7%.
No gráfico a seguir, demonstraremos
em valores referentes à execução dos dispêndios efetivos no exercício 2021 comparado ao
exercício 2020:

Gráfico 14 – Dispêndios 2020/2021

R$972,1

R$907,9

R$72,7
R$35,9

R$83,0
R$45,2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA TRANSF. FINANC. CONCED.
2020
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

R$108,5

DESPESAS EXTRAORÇ.
2021

R$69,8

SALDO P/ EXERC. SEGUINTE
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O Resultado Financeiro do Exercício
(diferença entre o total de ingressos e o total de
dispêndios) foi superavitário no período em
R$ 69.828.015,54 – o que corresponde ao
saldo do Caixa e Equivalência de Caixa do Balanço Patrimonial, sendo esse saldo transferido

para o BF do exercício seguinte. Demais detalhes do saldo do Caixa e Equivalente de Caixa
poderão ser encontrados nem nota explicativa
– Caixa e Equivalentes de Caixa.
As informações mais relevantes sobre
os itens do Balanço Financeiro serão contempladas na nota explicativa n° 17.
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE

785.170.690,23
140.660.902,78
217.187.616,96

PASSIVO
2021
ESPECIFICAÇÃO
73.071.482,59 PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto
69.828.015,54
Prazo
2.894.211,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
2.894.211,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Transferências Fiscais a Curto Prazo
349.255,99
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
809.867.790,17 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo
181.894,66
Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
181.894,66
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
181.894,66
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
808.931.289,78
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
152.817.975,47
238.203.669,05 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

-76.526.714,18

-85.385.693,58

-

-

2020
76.913.835,98
72.722.204,16
3.996.347,68
3.996.347,68
195.284,14
785.756.190,62

Ativo Realizável a Longo Prazo

181.894,66

Créditos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis

181.894,66
181.894,66

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens
Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares
Softwares
Diferido
TOTAL DO ATIVO

-

50.360.408,65

57.043.374,14

6.071.828,67
5.184.175,36
233.605,72
1.165.141,52
189.615,33
177.046.545,65 122.478.784,49
840.102,85

2.309.817,24

-

1.469.714,39

837.307,58
837.307,58
2.795,27
2.795,27
234.552.491,54 188.370.908,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO

644.509.787,45 656.113.314,31 Patrimônio Social e Capital Social
662.040.699,97 674.430.152,14 Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-17.530.912,52 -18.316.837,83
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
403.605,73
754.605,73
Resultados de Exercícios Anteriores
403.605,73
754.605,73
Ajustes de Exercícios Anteriores
403.605,73
754.605,73
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-

2020
2021
233.712.388,69 186.061.090,84

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

862.670.026,60 882.670.026,76 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

2021

628.117.535,06 694.568.364,68
108.107.407,53 71.024.135,93
495.953.024,41 628.117535,06
24.057.103,12 (4.573.306,31)
628.117.535,06 694.568.364,68
862.670.026,60 882.670.026,76
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Do quadro acima, depreende-se que o
maior volume de recursos está concentrado na
conta Caixa e Equivalentes de Caixa. O saldo
expressivo se deve à liberação dos recursos da
folha de pagamento de pessoal, realizado sempre no último dia do mês, ou seja, no dia útil
anterior à data de pagamento, oportunidade em
que é gerada a Ordem de Pagamento, contabilizando recursos financeiros na conta Limite de
Saque com Vinculação de Pagto - Ordem Pagto
– OFSS, até a assinatura dos gestores com a
geração da Ordem Bancária no dia útil seguinte. Por este motivo, deve-se levar em consideração que, o saldo contido na referida conta
não transmite a realidade, visto que o valor de
R$ 69.828.015,54 se refere a obrigações com
pagamento da Folha salarial pago em 31 dezembro/2021 que só foi contabilizado no dia
02/01/2022.
Caixa e Equivalentes de Caixa é composto pelos valores do limite de saque da Conta

Única da União, para atender as despesas com
vinculação de pagamento das unidades gestoras da UFMT, e pelos valores recebidos pela
rede de agências da Caixa Econômica Federal
e Banco do Brasil, relativos aos depósitos de
caução em garantia a contratos administrativos,
conforme disposto no inc. IV do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.737/1979.
As contas específicas do Ativo Circulante: Caixa e Equivalente de Caixa; Demais
Créditos a Receber a Curto Prazo e Estoques, serão tratadas nas seguintes notas explicativas: 04 e 05.
As contas específicas do Ativo não Circulante: Ativo Realizável a longo prazo; Investimentos, Depreciação e Imobilizado, serão tratadas de forma mais específicas nas seguintes notas explicativas: 06 e 07.
A seguir serão apresentados os gráficos contendo a composição dos ativos e passivos em comparação ao exercício anterior.

Gráfico 15 – Composição do Ativo - Balanço Patrimonial 20/21
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Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

Gráfico 16 – Composição do Passivo - Balanço Patrimonial 20/21
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Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT apresentou
um
saldo
em
aberto
de
R$ 57.043.374,14 em obrigações a pagar a
curto prazo, todavia essa despesa se refere ao
pagamento com a folha de pessoal do mês
12/2021, que só foi liquidada no mês 01/2022.
Nota-se que houve um aumento nas despesas
com pessoal de um exercício para outro na ordem de de 2,05%. Apesar do percentual não
ser relevante, podemos destacar este aumento
em decorrência do chamamento de novos servidores do quadro da instituição, aprovados em
concurso.
As contas específicas do Passivo Circulante: Obrigações Trabalhistas e Prev.;
Fornecedores e Contas a Pagar e Demais
Obrigações a Curto Prazo, serão tratadas de
forma mais específicas nas seguintes notas explicativas: 08 e 09.
Em relação ao passivo não circulante,
verificou-se um saldo no montante de
R$ 2.309.817,24, ou seja, houve um aumento
de 174,94%, isto porque foram contabilizados a
dívida firmada na conta 2.2.1.1.1.02.00
Parcelas Pagas
37

Valor Pago
R$ 3.347.734,10

*Informamos que o primeiro pagamento ocorreu na data de 30/12/2019 e a dívida será quitada até a data de 29/12/2022.
As contas específicas do Passivo não
Circulante e do Patrimônio Líquido, serão tratadas de forma mais específicas nas seguintes
notas explicativas: 10 e 11.

PRECATORIOS DE PESSOAL, no valor
R$ 1.469.714,39.
Este saldo se refere ao Registro complementar do passivo relativo a precatórios
(Longo Prazo Não Reincluídos) a serem pagos
pela UG 090049, no exercício de 2022 e exercícios seguintes, com impacto nas unidades
gestoras responsáveis pela dívida, conforme
Nota Técnica SPO/CJF n. 001/2019 - Atualizada em 11/06/2021 14003706 e Nota Técnica
SPO/CJF n. 01/2020 - Atualizada em
24/06/2021 14003722. Conforme Orientação
Contábil Seana 14762325. proc.002178052.2021.4.01.8000 e foram contabilizadas pelo
Tribunal Regional Federal da 1° Região.
Outra despesa que se faz relevante
mencionar, se trata do pagamento da dívida tributária referente ao PASEP, firmada com a Receita Federal, por meio do processo 10183746062/2019-32,
valor
originário
de
R$ 4.833.838,36, sendo acordado o parcelamento de 60 meses de R$ 90.479,30.
Abaixo, encaminhamos o extrato de pagamento para fins de conhecimento e transparência da gestão:
Parcelas a Vencer
23

Saldo Devedor
R$ 2.081.023,90

As contas específicas do Patrimônio Líquido, serão tratadas de forma mais específicas
nas seguintes notas explicativas: 12 e 13.
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
DVP
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências intragovernamentais
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Aportes ao Banco Central
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a Instituições Privadas

2020
1.184.499.751,98
2.628.381,46
2.628.381,46
726.847,63
726.847,63
965.773.084,43
964.915.329,57
857.754,86
215.009.444,00
190.723.186,79
11.109,47
24.275.147,74
361.994,46
361.994,46

2021
1.051.662.695,97
2.683.551,44
2.628.381,46
76,00
76,00
961.039.251,98
959.706.434,22
1.332.817,76
86.843.704,38

AH
(0,11)

1.435.187,67
85.408.516,71

128,19
2,52

1.096.112,17

2,03

1.076.392.344,45
584.110.719,58
462.972.712,35
100.537.200,58
20.600.806,65
276.612.043,27
238.510.482,65
31.468.869,92
6.632.690,70
77.886.865,90
1.585.681,77
63.918.959,40
12.382.224,73
120.319,24
32.110,48
88.208,76
38.563.790,29
36.261.541,08
1.246.946,57

980.638.560,04
516.960.213,81
400..734.330,14
97.476.795,59
18.749.088,08

(0,09)
(0,11)
(0,13)
(0,03)
(0,09)

291.073.247,07
249.756.120,73
34.912.349,29
6.404.777,05
76.318.293,05
2.316.803,23
64.356.585,11
9.644.904,71
119.684,20

0,05
0,05
0,11
(0,03)
(0,02)
0,46
0,01
(0,22)
(0,01)

42.959,06
76.725,14
45.343.992,84
45.288.497,61

0,34

0,02
(0,01)
0,00
(0,01)
0,55
(0,60)

1.096.112,17

3.030,00

(0,13)
0,18
0,25
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Transferências ao Exterior
Execução Orçamentária Delegada a Entes
Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Incentivos
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

38.202,64
1.017.100,00
75.239.737,31
47.240.971,85
80.612,70
27.068.988,01
849.164,75
211.007,48
117.010,18
93.997,30
23.647.861,38
23.595.654,23
52.207,15
108.107.407,53

45.490,08

0,19

6.975,15
29.938.576,68
0,00

(0,99)
(0,60)

0,00
29.046.237,85
892.338,83
170.010,85
43.361,86
126.648,99

(0,07)
0,05
(0,19)
(0,63)
0,35

20.714.541,54
20.674.791,54
39.750,00

(0,12)
(0,12)
(0,24)

71.024.135,93

(0,34)
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Na data de 31/12/2021 o resultado final
da apuração deste demonstrativo, isto é, o resultado patrimonial do período, foi superavitário. Ou seja, as variações aumentativas foram
maiores se comparadas às diminutivas, impactando positivamente no patrimônio líquido da

instituição. O superávit apurado no período foi
de R$ 71.024.135,93.
A seguir, apresentaremos o gráfico correspondente à composição das DVPs do período:

Gráfico 17 – Composição das DVP's 20/21
1.184,4000
1.076,3000
980,3000
1.051,6000

71,3000
108,1000

VPA
2021

1.051,6000

2020

1.184,4000

VPD

Resultado

980,3000

71,3000

1.076,3000
2020

2021

108,1000

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

Gráfico 18 – Composição da VPA 2021 em
milhões

Gráfico 19 – Composição da VPD 2021 em
milhões
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99%
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45,3000
76,3000
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Ganhos c/ Ativo e Desinc.
Passivo
Outras VPA
Transfer. Recebidas

Pessoal Enc.
Benef. Prev. Assis.
Serv. Cons. Mat. Fixo
Transf. Conc.
Perda Ativo Inc. Passivo
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Outras VPD

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

Ressaltamos que os resultados mais relevantes serão tratados nas seguintes notas explicativas referentes às DVP’s: 14 e 15.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A execução orçamentária da UFMT se
deu especificamente em relação às despesas
públicas, tendo em vista que este Órgão não arrecada recursos próprios e integra o Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União. Portanto, a previsão e a arrecadação da receita são
efetuadas no âmbito do Ministério da Economia, sendo os recursos descentralizados, primeiramente ao MEC, por meio de Transferência Financeira (cotas) pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e posteriormente à
UFMT.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais
e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Operações de Crédito Internas
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
Superavit Financeiro
Excesso de Arrecadação
Créditos Cancelados
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

No que tange à execução orçamentária
das receitas, o resultado foi deficitário em
R$ 1.291.886,87. O que significa dizer que a arrecadação de receita da instituição executou
84% do valor previsto para 2021. Por outro
lado, podemos averiguar que em relação a execução da despesa orçamentária houve uma
economia orçamentária na ordem de R$
33.538,472,00 se levarmos em consideração a
Despesa Atualizada excluídas as empenhadas
no exercício.
Outras informações sobre o Balanço
Orçamentário e Restos a Pagar serão apresentados no item sobre notas explicativas.

RECEITA
PREVISÃO
PREVISÃO
INICIAL
ATUALIZADA
1.883.686,00
1.883.686,00

RECEITAS
REALIZADAS
3.359.917,38

1.476.231,38

178,3%

62,25%

SALDO

844.094,00

844.094,00

525.479,68

(318.614,32)

844.094,00

844.094,00

525.479,68

(318.614,32)

775.214,00

775.214,00

2.081.422,62

1.306.208,62

264.378,00

264.378,00

753.015,08

59.334,00

59.334,00

59.334,00

37.982,31

205.044,00

205.044,00

205.044,00

450.654,77

%

268,5%

488.637,08 284,83%

414.449.595,00 414.449.595,00
414.449.595,00 414.449.595,00
414.449.595,00 414.449.595,00

0,00 (414.449.595,00)
0,00 (414.449.595,00)
0,00 (414.449.595,00)

416.333.281,00 416.333.281,00

3.359.917,38 (412.973.363,62)

0,81%

416.333.281,00 416.333.281,00

3.359.917,38 (412.973.363,62)

0,81%

416.333.281,0

As receitas previstas para o órgão
26276 – FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO, foram na ordem de R$ 416.333.281,00 – sendo
R$ 1.883.686,00 em Receitas Correntes e
R$ 414.449.595,00 em Receitas de Capital em
Operação de Crédito (compromisso financeiro
assumido pelas entidades da administração pública para obter recursos destinados a financiar
seus dispêndios ou cobrir eventual insuficiência
de caixa. A operação de crédito pode ser utilizada como fonte de recurso para créditos adicionais).

904.587.466,69
416.333.281,0 907.947.384,07
(52.735.358,00)

904.587.466,69
491.614.103,07
52.735.358,00

(52.735.358,00)

Vale destacar que, no que tange a arrecadação das receitas correntes, a instituição
conseguiu superar o valor previsto no período,
obtendo um percentual superavitário de 78,3%,
conforme se pode observar no Balanço Orçamentário. Por outro lado, podemos averiguar
que em relação a execução da receita de capital, a instituição não obteve êxito, conforme se
observa, não houve arrecadação nesta natureza de receita.
Portanto o resultado apurado no período para as receitas correntes foi superavitário
e para as despesas de capital deficitário.
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DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS
DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida
Externa
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO
TOTAL

DESPESA
DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS
DESPESAS
INICIAL
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS
952.946.239
888.466.537
890.089.639
869.061.180

DESPESAS
PAGAS
804.986.811

846.495.606

791.824.669

774.097.189

774.077.189

713.887.075

97,76%

106.450.633

96.641.868

115.992.450,56

94.983.991

91.099.735

120,02%

4.243.632
4.243.632
-

15.987.976
15.987.976
-

17.857.744
17.857.744
-

8.013.505
8.013.505
-

8.013.505
8.013.505
-

111,69%
116,69%
-

-

-

-

-

-

-

957.189.871

904.454.513

907.947.384

877.074.686

813.000.317

100,39%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

957.189.871

904.454.513

907.947.384

877.074.686

813.000.317

100,39%

957.189.871

904.454.513

907.947.384

877.074.686

813.000.317

Para o exercício financeiro de 2021, a
UFMT contou com uma dotação orçamentária
atualizada de R$ 888.466.537,00.
Considerando o enfoque orçamentário
dado pelo art. 35 da Lei 4.320/1964, que reconhece a despesa empenhada (não cancelada)
como despesa orçamentária realizada no exercício, percebe-se, no quadro acima destacado,

Execução
100,18%

que no exercício financeiro de 2021 foram executados (empenhados) 100,39% do orçamento
atualizado para o exercício.
As informações mais relevantes dos
itens que compõem o balanço orçamentário serão tratados nas seguintes notas explicativas:
01, 02 e 03.
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DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Recebidas
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Administração
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Transferências Concedidas
Intergovernamentais
A Estados e/ou Distrito Federal
A Municípios
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
Demais Pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Amortização / Refinanciamento da Dívida
Outros Desembolsos de Financiamento
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa é igual ao resultado financeiro
apurado no Balanço Financeiro, correspondendo ao fluxo líquido (entradas menos saídas)
de recursos durante o período.
Em 2021, o valor do fluxo de caixa líquido da UFMT correspondeu à soma dos Fluxos Operacional e de Investimento, fornecendo
um valor de R$ -2.894.188,62. Esse resultado
somado à rubrica “Caixa e Equivalente de

2020
12.865,59
968.574.609,45
716.523,34
1.830.543,14
344.913,85
965.682.629,12
750.218,94
964.915.329,57
17.080,61
-968.561.743,86
-830.672.716,56
-256.163.988,82
-12.599.437,54
-669.014,57
-556.258.744,11
-16.600,00
-195.000,00
-2.700.000,00
-2.000.000,00
-69.931,52
-101.102.537,75
-101.102.537,75
-36.786.489,55
-758.591,44
-35.948.391,25
-79.506,86
-4.667.630,52
-4.667.630,52
-3.866.253,71
-801.376,81
-4.654.764,93
77.376.969,09
72.722.204,16

2021
AV
30.457.268,32 236634,33
963.979.797,36
-0,47

525.479,68

-26,66

2.081.422,62

+13,71

753.015,08

+118,32

960.619.879,98
570.348,67
959.706.033,74
343.097,09
400,48
-933.522.529,04
-790.137.451,77
-359.357,30
-261.473.665,80
-1.333.558,07
-516.243.775,28

-0,52
-23,98
-0,54
1908,69

-120.000,00
-3.748.575,19
-6.433.544,16
-286.600,00
-138.375,97

-38,46
+38,84
+221,68

-96.959.877,58

-4,10

-3,62
-4,88
+2,07
-89,42
-7,19

+97,87

-96.956.847,58
-3.030,00
-46.425.199,69
-1.136.702,08
-45.288.497,61

+26,20
+49,84
+25,98

-33.351.456,94

+614,53

-33.351.456,94
-13.748.520,54

+614,53
+255,60

-19.602.936,40

+2346,16

-2.894.188,62
72.722.204,16
69.828.015,54

-37,82
-6,02
-3,98

-4,10

Caixa Inicial” do exercício anterior, no valor de
R$ 72.722.204,16 – revelou um montante de
R$ 69.828.015,54. Ressalta-se que esse valor,
conforme já mencionado em outros itens, se
deve aos recursos acumulados da Folha de Pagamento de Dezembro/2021, pagos em janeiro
de 2022.
Tal valor encontra-se devidamente conciliado com o montante registrado na rubrica

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021
“Caixa e Equivalente de Caixa” do Balanço Patrimonial (BP) e no “Resultado Financeiro do
Exercício”, apurado no Balanço Financeiro
(BF).

As informações mais relevantes dos
itens que compõem a DFC serão tratadas na
nota explicativa n°.18.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Especificação

Patrimônio/
Capital Social

Saldo Inicial do Exercício
2020
Variação Cambial
Ajustes de Exercícios Anteriores
Aumento/Redução de Capital
Resgate/Reemissão de
Ações e Cotas
Const./Realiz. da Reserva
de Reavaliação de Ativos
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Resultado do Exercício
Constituição/Reversão de
Reservas
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Provisão Tributária - IR/CS
s/ Res. de Reavaliação
Saldos de Fusão, Cisão e
Incorporação
Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital
Saldo Final do Exercício
2020

Especificação
Saldo Inicial do Exercício
2021
Variação Cambial
Ajustes de Exercícios Anteriores
Aumento/Redução de Capital
Resgate/Reemissão de
Ações e Cotas
Const./Realiz. da Reserva
de Reavaliação de Ativos
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Resultado do Exercício

Adiant. para Futuro Aumento de Capital
(AFAC)

Reserva
de Capital

Reservas
de Lucros

Demais
Reservas

-

-

-

-

-

495.953.024,11

-

- 495.953.024,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.290.704,87

-

-

23.290.704,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

766.398,25

-

-

766.398,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108.107.407,53

-

- 108.107.407,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

628.117.535,06

-

- 628.117.535,06

Adiant. para Futuro Aumento de Capital
(AFAC)

Reserva
de Capital

Reservas
de Lucros

Demais
Reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrimônio/
Capital Social

Resultados Acumulados

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumulados

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Ações/Cotas em
Tesouraria

Ações/Cotas em
Tesouraria

Total

Total

628.117.535,06

628.117.535,06

(4.573.306,21)

(4.573.306,21)

71.024.135,93

71.024.135,93
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Constituição/Reversão de
Reservas
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Provisão Tributária - IR/CS
s/ Res. de Reavaliação
Saldos de Fusão, Cisão e
Incorporação
Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital
Saldo Final do Exercício
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), conforme estipula o MCASP (2018, 8ª ed.), a publicação do mesmo é obrigatória somente para as empresas estatais dependentes constituídas sob a

694.568.364,68

694.568.364,68

forma de sociedades anônimas. Portanto, devido ao fato desta instituição
não exercer atividades na conformidade de uma sociedade anônima, a
DMPL não será objeto de análise no presente relatório.
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 – FUFMT
Nota 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Orçamento Programa da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso
(FUFMT), para o exercício de 2021, aprovado
pela RESOLUÇÃO CD N° 18/2021, de 28 de
maio de 2021, foi elaborado de acordo com Manual Técnico de Orçamento (MTO), que contém
instruções específicas aos participantes do processo de elaboração da Proposta Orçamentária
da União para o exercício financeiro 2021, com
base na Lei N° 14.116, de 31 de dezembro de
2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução, bem como a Lei Orçamentária Anual nº 14.144 de 23 de abril de
2021, tendo como metas e prioridades as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período 2020 – 2023. Através da publicação da Lei
Orçamentária Anual nº 14.144 de 23/04/2021, e
da Lei 14.213 de 05/10/2021 a receita estimada
e a despesa fixada para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso são da ordem de
R$ 923.330.648,00 (novecentos e vinte e três
milhões, trezentos e trinta mil e seiscentos e

quarenta e oito reais). Da Receita estimada
99,78% são oriundas do Tesouro, e 0,22% da
Renda Própria. A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de
R$ 921.446.962,00 (novecentos e vinte e um
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e
novecentos e sessenta e dois reais), da qual o
montante de R$ 814.300.628,00 (oitocentos e
quatorze milhões, trezentos mil e seiscentos e
vinte e oito reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; R$ 104.786.388,00 (Cento
e quatro milhões, setecentos e oitenta e seis
mil, trezentos e oitenta e oito reais) para atender à manutenção dos campus (bolsas, diárias,
passagens, materiais de consumo, serviços,
etc.) e Benefícios ao Trabalhador (assistência
médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente,
R$ 4.243.632,00 (quatro milhões, duzentos e
quarenta e três mil e seiscentos e trinta e dois
reais) para Investimentos, conforme descrevemos no quadro abaixo:

Quadro 37 – Recursos do Tesouro distribuído para gastos da UFMT/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
APROVADO
CORRENTES
918.915.319
PESSOAL
814.300.628
Ativo
460.182.385
Inativo
256.962.030
Obrig. Patronais
95.558.098
Sentenças
1.598.115
OUTRAS DESP. COR
104.786.388
OUTROS CUSTEIOS
61.898.221
Benefícios
27.353.688
Ações Específicas
15.534.479
CAPITAL
4.243.632
TOTAL
923.330.648

%
99,54
88,19
49,84
27,83
10,35
0,17
11,35
6,70
2,98
1,68
0,46
100

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Observação: A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de
R$ 1.883.686 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis
reais) destinados ao Custeio. A execução
das despesas referentes às arrecadações
próprias, correrão de acordo com os planos
de trabalho das unidades arrecadadoras,
e/ou contratos firmados, além das Resoluções pertinentes ao assunto.
Nota 02 – Receitas Orçamentárias (Correntes e de Capital)
As receitas previstas para o órgão
26276 – FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO, foram na ordem de R$ 416.333.281,00 – sendo

R$ 1.883.686,00 em Receitas Correntes e
R$ 414.449.595,00 em Receitas de Capital.
No 4° trimestre de 2021, o órgão 26276
apresentou saldo de execução de receita corrente própria no valor de R$ 3.359.917,38 – corresponde a 178,37% do valor previsto. A UFMT
findou o exercício com frustração de receita no
montante de R$ 412.973.363,62.
1)
Receitas de Serviços: Destaca-se
neste quarto trimestre, especificamente as arrecadações oriundas das receitas referente a
serviços prestados pela UFMT à outras esferas
administrativas, principalmente na elaboração
de gerenciamento administrativo em provas de
concurso público. Em 2021 foi previsto a arrecadação de R$ 775.214,00 e arrecadou-se
R$ 2.081.422,62. O valor superou a meta prevista nesta categoria, responsável por 61,95%
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do valor de toda a receita arrecadada pela instituição. Esta categoria encerrou o exercício
com
superávit
orçamentário
de
R$ 1.306.208,62.
1.1) Receitas com Inscrições em Concurso Público: As receitas nesta categoria correspondem a 29,75% de todo
o recurso arrecadado no exercício.
Sendo a segunda principal arrecadação, ficando atrás somente dos serviços administrativos, a receita com inscrição em Concursos Públicos terminou o exercício de 2021 com um superávit de arrecadação já que não era
previsto receita com realização de concurso público, devido a suspensão das
atividades pela pandemia de COVID19.
2)
Receitas Patrimoniais: a instituição
arrecadou efetivamente o montante de
R$ 525.403,68 – daquilo que fora previsto no
exercício, ou seja, R$ 844.094,00. Corresponde
a 15,64% do montante arrecadado em toda a
instituição. Há de se mencionar que durante o
exercício de 2021 em decorrência da pandemia
COVID-19, as empresas locatárias de espaço
físico das cantinas, fotocopiadoras e demais
serviços deixaram de pagar os aluguéis em virtude da paralisação das aulas, o que afetou a
arrecadação nesta categoria. Nesta categoria
houve um déficit de arrecadação de
R$ 318.690,32.
3)
Outras Receitas Correntes: esta categoria representa cerca de 14,03% do montante das receitas previstas, R$ 264.378,00.

Sendo que arrecadou R$ 753.091,08. A arrecadação ficou além do previsto, ocasionando um
superávit de receita. Salientamos que o valor se
refere principalmente a valores reclassificados
da conta 21881.04.09 Depósitos de Terceiros,
resultantes de numerários devolvidos de convênios com a Fundação Uniselva, que prestou
contas de seus projetos e ressarciu a concedente, mas que trata-se de saldo alongado que
fora analisado no decorrer deste ano.
4)
Receita com Serviços de Atendimento à Saúde: Não houve arrecadação para
serviços com atendimento à saúde, visto que
tais serviços deixaram de ser realizados pelo
Hospital Universitário Júlio Muller (154070/
18262) e passaram a ser executados pela
EBSERH;
5)
Receitas de Capital: Durante o exercício corrente, não foi efetuada nenhuma arrecadação;
6)
Quadro 38: Comparativo entre a arrecadação de Receitas entre o exercício de 2021
e 2020.
Considerando o superávit de arrecadação registrada no exercício de 2021, relevante
se faz destacar que se comparado ao exercício
anterior, houve um acréscimo de 16,18%, porém não apresentam recuperação já que o ano
anterior também foi ano de suspenção das atividades acadêmicas presenciais, bem como a
redução das atividades administrativas presenciais na instituição, que impactaram negativamente na execução das receitas previstas para
os dois exercícios analisados.

Quadro 38 – Comparativo de Receitas Arrecadadas entre 2021 e 2020
UG Executora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Total

Natureza Receita
13100111
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
13100112
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-MULTA E JUROS
16100111
SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.
16100211
INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL
16100411
SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA-PRINCIPAL
16909911
OUTROS SERVICOS-PRINCIPAL
19100111
MULTAS PREVISTAS EM LEGISL.ESPECIFICA-PRINC
19100911
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINC.
19210111
INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATR.PUB.-PRINC.
19220111
RESTITUICAO DE CONVENIOS-PRIMARIAS-PRINCIPAL
RESTITUICAO DE DESPESAS PRIMARIAS – EXERC.
19220631
ANTERIORES - PRINCIPAL
19229911
OUTRAS RESTITUICOES-PRINCIPAL
19909911
OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-PRINCIPAL
73100111
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL-INTRA
Total
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Ressalvas:
1)
Deve-se ressaltar que as receitas oriundas de inscrição em Concursos Público e
Processos Seletivos, código GRU 28.883, são
destinadas à Gerência de Exames e Concursos
- GEC da UFMT, cujo valores são repassados

2021
343.800,60
76,00
1.081.868,27
999.554,35
0,00
0,00
0,00
97.316,31
0,00
0,00

Total
2020
534.920,26
0,00
1.392.754,72
437.788,42
0,00
0,00
3.686,07
32.922,04
589,24
13.016,26

12.126,11

0,00

643.572,66
0,00
181.603,08
3.359.917,38

294.700,24
0,00
181.603,08
2.891.980,33

à Fundação de Apoio Uniselva, mediante contrato para prestação de serviço e gerenciamento das atividades voltadas a elaboração de
provas em concurso público, em que a instituição é responsável pela elaboração. Salienta-
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mos que o montante de R$ 2.081.422,62 arrecadados no exercício, são oriundos dos contratos firmados com outros entes da administração
pública. Reiteramos, assim como no exercício
passado, que não é correto afirmar que as receitas vinculadas ao código GRU 28.883, são
destinadas, de fato, para investimentos em ensino, pesquisa e extensão da instituição, uma
vez que essas receitas, após a execução dos
serviços prestados pela Fundação de Apoio,
são praticamente consumidas para execução
das atividades/projetos.
Nota 03 – Despesas Orçamentárias (Corrente e Capital)
As despesas correntes ora aprovadas
pelo orçamento/2021 ao órgão 26276, posteriormente sofreram atualização passando para
R$ 904.454.513,00.
Durante o exercício, a instituição empenhou R$ 907.947.384,07, dos quais foram pagos R$ 813.000.317,21.
Outro fator relevante nesta alteração foi
o acréscimo no registro de empenhos no grupo
de despesas de investimentos, em decorrência
do remanejamento de recursos de custeio para
capital, no valor de R$ 13.614.112,18.
Destacamos que dos valores empenhados
com
despesas
correntes,

R$ 890.089.639,89 – estas despesas representam 98,03% de toda a despesa consumida pela
instituição. Neste segmento, as despesas com
Pessoal e Encargos, consumiu ao longo do
exercício
de
2021
o
montante
de
R$ 774.097.189,23 – isto é, 86,96% das despesas correntes e 85,25% de toda a despesa consumida pela UFMT no exercício.
Ademais, o restante das despesas empenhadas, estão subdivididos entre 12,78%
para Outras Despesas Correntes, somando
R$ 115.992.450,66, e 1,97% para investimentos – R$ 17.857.744,18 no montante de toda
despesa consumida.
Comparado o valor liquidado com o
empenhado até o quarto trimestre de 2021, o
montante de R$ 877.074.686,79 representa
96,60% de todo o valor empenhado no mesmo
período.
Salientamos que a instituição, no período analisado, registrou nas contas de passivos financeiros, despesas sem suporte orçamentário na ordem de R$ 3.647.583,40. Sendo
R$ 3.563.128,45 da UG 154045, dos quais foram pagos R$ 529.209,23; e R$ 84.454,95 da
UG 154070, restando o mesmo saldo a pagar
final do exercício.
A composição das despesas executadas na UFMT será detalhada no quadro abaixo:

Quadro 39 – Execução da Despesa ref. ao quarto trimestre de 2021
Despesa
Corrente
Pessoal
Outras
Capital
Invest.
TOTAL

Dotação Inicial
952.946.239,00
846.495.606,00
106.450.633,00
4.243.632,00
4.243.632,00
957.189.871,00

Dotação Atualizada
888.466.537,00
791.824.669,00
96.641.868,00
15.987.976,00
15.987.976,00
904.454.513,00

Empenhadas
890.089.639,89
774.097.189,23
115.992.450,66
17.857.744,18
17.857.744,18
907.947.384,07

Liquidadas
869.061.180,93
774.077.189,23
94.983.991,70
8.013.505,86
8.013.505,86
877.074.686,79

Pagas
804.986.811,35
713.887.075,46
91.099.735,89
8.013.505,86
8.013.505,86
813.000.317,21

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Segundo a Coordenação de Gestão Orçamentária da UFMT, a Lei Orçamentária Anual
de 2021 da Universidade Federal de Mato
Grosso foi aprovada através da Lei n° 14.144
de 23 de abril de 2021 e da Lei nº 14.213 de 05
de outubro de 2021, no montante de
R$ 923.330.648,00, sendo: R$ 814.300.628,00
para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais; R$ 104.786.388,00 para Outras Despesas Correntes; e R$ 4.243.632,00 para investimentos.
O Decreto nº 10.625/2021 estabeleceu
inicialmente uma liberação da parcela de 1/18
avos dos recursos de Custeio, até que houvesse a aprovação da LOA, o que ocorreu em
23 de abril de 2021.
Com a paralisação das atividades acadêmicas ocasionada pela pandemia em 2020 a
administração superior da Universidade precisou reprogramar as atividades para o ano de

2021, adotando não em sua totalidade, o ensino híbrido, o que ocasionou ainda uma economia orçamentária de forma a equilibrar melhor a distribuição de recursos e atender assim
as despesas ocasionadas pela situação de exceção.
Ainda nesse sentido de atendimento de
demandas em decorrência da pandemia e considerando as demandas em investimentos, foi
solicitado à Secretaria de Orçamento Federal
a transformação de recurso destinado ao Custeio
para
Capital,
na
ordem
de
R$ 11.744.344,00 totalizando assim o montante de R$ 15.987.976,00 em investimentos.
A pandemia impactou grandemente a
arrecadação dos recursos próprios da instituição, que embora superavitária não chegou nem
perto dos valores arrecadados em 2019, e pe-
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ríodos anteriores, em que não havia a pandemia. O montante empenhado em 2021 nas receitas próprias foi de R$ 7.926.262,55.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Tendo em vista que a LOA inicial não
era suficiente para todas as despesas do ano,
foi previsto em volume específico da Lei, programações condicionadas à aprovação legislativa. Este dispositivo, previsto na Lei 4.320/64,
LRF, e Resolução Senado Federal nº 43/2001
atendeu a insuficiência de caixa através de
emissão de títulos da dívida pública, e dessa
forma, lançadas como operações de crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO).
Nota 04 – BALANÇO PATRIMONIAL – Ativo
Circulante
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT encerrou o exercício com um saldo no ATIVO de
R$ 882.939.272,76. Enquanto a conta ATIVO
CIRCULANTE
corresponde
a
R$ 73.071.482,59;
Deve-se levar em consideração que,
ainda que o valor seja consideravelmente relevante, o montante não transmite a realidade da
conta, uma vez que há um montante de
R$ 69.828.015,54 que deveria deduzir esse valor pois se trata de valores comprometidos para
pagamento da folha de pessoal da UFMT que,
por limitação de sistema, só foi deduzido na
data de 01/01/2022.
As contas mais relevantes estão abaixo
destacadas:
a)
Caixa e Equivalente de Caixa
⮚
11112.20.01 – LIMITE DE SAQUE
COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO –
OFSS, saldo encerrado com o montante de
R$ 6.511.454,09; e
⮚
11112.20.03 – LIMITE DE SAQUE
C/VINC. PAGTO – ORDEM PGTO – OFSS,
saldo encerrado com o montante de
R$ 63.316.561,45;

É preciso ressaltar que o saldo de
R$ 69.828.015,54 nas referidas contas não deduziu o valor pago com folha de pagamento dos
servidores da instituição. O valor disponível na
conta 11112.20.00 deveria ser deduzido do
montante, porém, devido às limitações do sistema SIAFI, a dedução só fora contabilizada em
01/01/2022.
b)
Demais Créditos a Receber a Curto
Prazo
As contas vinculadas aos créditos a receber a curto prazo representam o montante de
R$ 2.894.211,50.
A conta 1.1.3.8.1.12.00 - CRED A
RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL,
apresentou um saldo de R$ 514.926,01. Ressaltamos que o valor apresentado nesta conta
precisa ser comprovado pelo setor de Recursos
Humanos, uma vez que necessita conciliar os
valores pagos pela instituição ao servidor cedido em contrapartida aos ressarcimentos pagos pelas entidades via GRU. Portanto, entendemos que o valor apresentado de
R$ 514.926,01 não corresponde a créditos devidos à universidade.
A
conta
1.1.3.8.1.48.02
RENDIMENTOS DE APLICACOES PRÉFIXADOS, durante o exercício, houve a apropriação de rendimento de poupança não registrado na conta única da UFMT, via SIAFI. Por
meio do processo 23108.043962/2020-11, registrou-se o valor de R$ 726.847,63, documento hábil 2020PA000045. Valor sub judice.
A
conta
1.1.3.8.2.38.00
–
ADIANTAMENTO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA, refere-se a dois adiantamentos de recursos descentralizados para
ministrar mestrado profissional a servidores da
instituição UFMT pela UFSCAR e UFF, totalizando R$ 1.424.500,00. O saldo de exercícios
anteriores são de termos descentralizados na
UG 154070 (HUJM).

Quadro 40 – Créditos a Receber a Curto Prazo
Mês Lançamento
Conta Contábil
113110700
113810601
113811200
113814802
113823800

'= ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIA LEGAL
'= VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.
ESTORNADAS
'= CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL
'= RENDIMENTOS DE APLICACOES PRE-FIXADOS
‘=ADIANTAMENTO TERMO EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA

Total
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

DEZ/2021

20.871,56

DEZ/2020
Saldo - R$
(Conta Contábil)
20.871,56

1.065,86

1.065,86

0,00

514.926,01
726.847,63

811.156,37
726.847,63

(36,52)
0,00

Saldo - R$
(Conta Contábil)

1.630.500,00
2.894.211,06

206.000,00
1.765.941,42

AH
%
0,00

791,50
163,89
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Portanto o valor apresentado no Balanço Patrimonial de 2021, referente às contas
do ATIVO da UFMT, precisam ser analisadas
no decorrer do exercício seguinte.
c) Estoques
Estoques são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem usados no processo de produção ou distribuídos na prestação

de serviços, bem como ativos mantidos para
venda ou usados no curso normal das operações.
A UFMT possui setor próprio de Almoxarifado Central que atende além do campus
sede, todas as demais unidades gestoras.
Abaixo elencamos a relação contábil
por subitem dos bens disponíveis no setor.

Quadro 41 – Composição do Estoque de Almoxarifado UFMT
Mês Lançamento
Subitem
115610100 6
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
115610100 92
CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
115610100 42
FERRAMENTAS
115610100 4
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
115610100 7
GENEROS DE ALIMENTACAO
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
115610100 19
EMBALAGEM
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E
115610100 23
AVIAMENTOS
115610100 16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
115610100 22
HIGIENIZACAO
MATERIAIS
115610100 28
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
DE
CONSUMO 115610100 17
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
115610100 26
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
115610100 36
MATERIAL HOSPITALAR
115610100 35
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS
115610100 25
MOVEIS
115610100 11
MATERIAL QUIMICO
MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E
115610100 45
TREINAMENTO
115610100 99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
115610100 31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Total
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
Conta Contábil

Percebe-se no quadro demonstrado
que houve uma evolução no saldo final do almoxarifado em cerca de 78,84%. Este fator
pode ser explicado devido à falta de demanda
das unidades por ocasião da suspenção das
atividades presenciais em decorrência da pandemia.
Ressaltamos que no decorrer do exercício, foram realizadas as conciliações de entrada e saída de material de consumo via RMA
e que o saldo de R$ 349.255,49 está devidamente conciliado entre o sistema SIAFI e
SISREQ.

2021

2020

0,00
2.836,19
0,00
0,00
0,00

0,00
2.836,19
367,15
0,00
1.729,92

0,00
0,00
0,00
0,00
(100,00)

0,00

1.019,20

(100,00)

6.968,00

0,00

100,00

99.803,72 112.238,13

(11,07)

33.947,57

472,69

0,00
109,75
3.155,91
66.466,73
129.173,12

7.181,77

AH

2.815,43 (100,00)
278,75
(60,62)
5.719,92
(55,77)
3.227,24 2059,55
48.382,60
266,98

0,00

7.053,16

(100,00)

6.795,00

0,00

100,00

0,00

159,00

0,00

0,00
3,99
0,00
2.271,69
349.255,49 195.284,14

(100,00)
(100,00)
78,84

Nota 05 – Composição dos Bens Móveis e
Imóveis, Depreciação e Redução ao valor
Recuperável
Em 31/12/2021, a Universidade Federal de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT,
apresentou um saldo na conta de Depreciação
R$ 103.702.531,41 – sendo R$ 85.385.693,58
em Bens móveis e R$ 18.316.837,83 em Bens
imóveis.

Quadro 42 – Composição dos bens móveis e imóveis do Órgão 26276
Conta

Mês Lançamento

2 BENS IMOVEIS

01

2 BENS IMOVEIS

02

2 BENS IMOVEIS

04

2 BENS IMOVEIS
2 BENS IMOVEIS

06
07

BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS NO
SPIUNET
BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRADOS
SPIUNET
BENS DOMINICAIS NAO REGISTRADOS NO
SIAPA
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO
INSTALACOES

DEZ/2021

DEZ/2020

371.364.580,29 371.364.580,29

AH
0,00

54.330,00

54.330,00

0,00

69.172.575,50

69.172.575,50

0,00

226.802.468,36 213.201.352,24
6.162.184,44
6.010.795,68

6,37
2,51
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Conta

Mês Lançamento

DEZ/2021

MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E
1 BENS MOVEIS 01
FERRAMENTA
1 BENS MOVEIS 02
BENS DE INFORMATICA
1 BENS MOVEIS 03
MOVEIS E UTENSILIOS
MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE
1 BENS MOVEIS 04
COMUNICACAO
1 BENS MOVEIS 05
VEICULOS
ADTO P/ INVERSÕES FINANCEIRAS EM BENS
1 BENS MOVEIS 07
MOVEIS
1 BENS MOVEIS 08
BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO
1 BENS MOVEIS 10
SEMOVENTES
1 BENS MOVEIS 99
DEMAIS BENS MOVEIS
8 BENS MOVEIS 01
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS
8 BENS IMOVEIS 02
DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Um dos fatores relevantes que incidiram no aumento de todos os itens de bens móveis devem ser não apenas as aquisições feitas
pela instituição, mas também pelo recebimento
de bens móveis por doação. Houve incorporação nas contas do ativo, referente a bens e
equipamentos doados por outras entidades
para a UFMT na ordem de R$ 1.332.817,76.
Valores que foram contabilizados nas contas de
receitas da instituição 45911.01.00 –
DOAÇÕES/TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.
No que se refere aos bens imóveis, a
UFMT finalizou o exercício com a restrição 318
– Não atendimento orientação do Órgão Cont.
Set./Central, devido a não conclusão de cadastramento de bens imóveis no SPIUNET. Estão
pendentes documentos necessários para a inclusão da fazenda experimental de Santo Antônio do Leverger-MT, porém não houve maiores

DEZ/2020

AH

112.362.551,92

74.693.104,46

50,43

40.498.967,60
43.890.665,59

35.706.419,11
36.345.444,05

13,42
20,76

16.877.938,14

16.414.710,78

2,82

16.075.240,70

14.205.216,00

13,16

8.285.106,19

0,00 100,00

2.899,25
2.899,25
61.345,17
61.345,17
148.954,49
140.487,09
(85.385.693,58) (76.526.714,18)
(18.316.837,83) (17.530.912,52)

0,00
0,00
6,02
11,57
4,48

esclarecimentos por parte do setor de patrimônio quanto à pendência mencionada.
Nota
06
–
Conta
12381.01.00
DEPRECIACAO
ACUMULADA
BENS
MOVEIS
O saldo de depreciação do órgão
26276 não reflete a realidade uma vez que o
sistema interno da instituição SGBP (Sistema
de Gerenciamento de Bens Patrimoniais) encontra-se obsoleto. O sistema não se atualizou
no decorrer dos anos com as alterações sofridas na legislação contábil, como a alteração ao
novo Plano de contas, bem como a forma de
depreciação de diferentes bens móveis (percentual, valor residual, vida útil). As providências que serão tomadas pela instituição será a
migração do sistema SGBP para o Sistema
SIADS.

Quadro 43 – Ativo não Circulante – Depreciação/Redução ao valor Recuperável.
Não Circulante
Depreciação Bens móveis
Depreciação de bens imóveis
Total Depreciação

31/12/2021
809.867.790,17
85.385.693,58
18.316.837,83
103.702.531,41

31/12/2020
785.756.190,62
76.526.714,18
17.530.912,52
94.057.626,70

AH
11,57
4,48
10,25

Fonte: SIAFI 2021.

Ressaltamos que todo o montante descrito no quadro 43, corresponde às contas de
Depreciação de bens móveis da instituição. Salientamos que, embora esta unidade se utilize
de sistema de patrimônio interno próprio para
controle de movimentação de bens patrimoniais
e cálculo das depreciações em seus respectivos bens, destaco que os valores apurados no
encerramento do exercício de 2021 não coincidiram com o Siafi.
Entretanto, as entradas/aquisições de
bens móveis estão devidamente conciliadas
entre os sistemas.
Não houve, durante todo o exercício
corrente, contabilização na unidade nas contas
vinculadas a Redução ao Valor Recuperável
tão pouco na Reavaliação de bens.

Um dos fatores relevantes que incidiram no aumento de 10,25% na conta de depreciação foram as aquisições e recebimento de
bens móveis por doação em 2021, que foram
incorporados nas contas do ativo, conforme já
mencionado.
A contabilização da depreciação das
contas de bens imóveis é realizada pelas informações do sistema SPIUNET e realizada por
servidores da SPU – Secretaria de Patrimônio
da União e não pela própria instituição. Por esta
ocasião, abstemos de opinar sobre o aumento
de 4,48%, demonstrado no quadro 43.
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Nota 07 – Composição dos Bens Intangíveis
Durante o exercício de 2021, a UFMT
realizou investimentos na aquisição de ativo intangível (Software). Foram 156 licenças para
monitoramento e segurança, que corresponde
a uma licença para cada câmera instalada, fazendo assim expansão no sistema interno de
segurança eletrônica em todos os campi. O
item adquirido foi inicialmente classificado

como software com vida útil definida, porém a
licença não expira, apenas deixa de ser oferecido o suporte de atualização após 3 (três) anos
de uso.
Portanto, foi reclassificada sua conta
contábil no exercício de 2022, para software
com vida útil indefinida, de 124110101 para
124110201. No quadro abaixo é demonstrada
a composição dos referidos bens:

Quadro 44 – Composição dos bens intangíveis
Mês Lançamento
Conta Contábil
124110101
124110201

Entidade CCor

‘=SOFTWARES
'= SOFTWARES

999 APPROACH TECNOLOGIA LTDA UFMT
ISUFMT009 APPROACH TECNOLOGIA LTDA UFMT
SOFTWARE - COMPULSOFTWARE
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT002
INFORMATICA
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT001 SOFTWARE - INFORSYTEM TECNOLOGIA
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT007 SOFTWARE FUFMT/FAPEMAT
SOFTWARE FUFMT/FAPEMAT 005-2015 PRC
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT008
225905/15
SOFTWARE JAIME GUIMARAES C
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT006
INFORMATICA
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT004 SOFTWARE MCR SISTEMAS
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT003 SOFTWARE MULTIPLUS TECNOLOGIA
124110201
'= SOFTWARES ISUFMT005 SOFTWARE US BIOSOLUTION
TOTAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 08 – BALANÇO PATRIMONIAL – Passivo Circulante: Pessoal a Pagar
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT apresentou
um
saldo
em
aberto
de

DEZ/2021
Saldo - R$
(Conta
Contábil)
351.000,00
220.000,00

DEZ/2020
Saldo - R$
(Conta
Contábil)
0,00
220.000,00

80.889,00

80.889,00

790,00
2.220,00

790,00
2.220,00

511,73

511,73

20.217,00

20.217,00

37.086,00
5.892,00
36.000,00
403.605,73

37.086,00
5.892,00
36.000,00
403.605,73

R$ 57.043.374,14 em obrigações a pagar a
curto prazo, com a folha de pessoal.
Apresentamos a seguir, um quadro, segregando essas obrigações, entre contas de
Pessoal a Pagar, Benefícios Previdenciários a
Pagar e Encargos Sociais a Pagar:

Quadro 45 – Obrigações Trabalhistas, Previd. E Assist. – Composição.
Passivo Circulante
Pessoal a Pagar
Contr Previdenciárias a Pagar
Encargos Sociais a Pagar
Benefícios Assist. Pagar
Total

31/12/2021
186.061.090,84
56.400.447,72
13.038,77
159.533,78
470.353,87
57.043.374,14

31/12/2020
233.712.388,69
49.717.256,06
12.984,69
146.261,38
483.906,52
50.360.408,65

AH (%)
(20,38)
13,44
0,41
9,07
(2,80)
13,27

AV
98,88
0,02
0,28
0,82
100,00

Fonte: SIAFI 2021

Em relação ao quadro acima, nota-se
que houve um aumento na conta de pessoal a
pagar de um exercício para outro de 13,44%. O
que indica regularidade nos gastos com Pessoal e demais encargos, visto que no exercício
de 2021, houve ingresso de novos servidores
em decorrência de concurso público.
Contudo, vale destacar que o valor de
R$ 57.043.374,14 não traduz a realidade de um
passivo na instituição com obrigações trabalhistas, uma vez que esse mesmo valor se refere
ao valor apropriado com a folha de pagamento
do mês de dezembro e pagos no dia
01/01/2022. Portanto o passivo é irreal.

Nota 09 – Passivo Circulante: Demais Obrigações a Curto Prazo
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT apresentou
um
saldo
em
aberto
de
R$ 122.478.784,49 – nas demais obrigações a
curto prazo.
Observa-se uma diminuição nesta
conta de 30,82% em relação ao ano anterior,
sendo que a conta de TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS A COMPROVAR foi responsável por reduzir em 32,68%.
O saldo em 31/12/20 foi de
R$ 167.040.378,78, e na data de 31/12/21 o
saldo foi de R$ 112.449.447,62. Este saldo é
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composto pelas transferências descentralizadas entre a setorial de contabilidade da STN, na
conta 218920600 - TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS A COMPROVAR – TED. Tais
lançamentos são necessários, tendo em vista
que a finalidade desta conta é registrar os recursos recebidos de outras instituições para
que a UFMT e o HUJM executem projetos firmados com outras entidades da Administração
Pública, obrigando a UFMT a cumprir com o
acordado mediante prestação de contas. Somente após aprovação das contas a entidade
poderá dar baixa nos saldos. Este montante

está composto em: UG 154045 no valor de
R$ 74.898.999,86
e
UG
154070
em
R$ 37.550.447,76.
Em relação a conta valores restituíveis,
ressaltamos que se trata de obrigações para
com terceiros, tais como impostos, consignações e deposito a terceiros. O montante de
R$ 8.475.006,90 está devidamente contabilizado na conta 21881.00.00 VALORES
RESTITUÍVEIS.
Apresentamos a seguir, um quadro demonstrando os saldos da conta Demais Obrigações a Curto Prazo.

Quadro 46 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Composição.
Circulante
Demais Obrigações a Curto Prazo Outras
Obrig. Curto Prazo
Valores Restituíveis
Total

31/12/2021
186.061.090,84
122.478.784,49
114.003.777,59
8.475.006,90
122.478.784,49

31/12/2020
233.712.388,69
177.046.545,65
168.511.560,59
8.534.985,06
177.046.545,65

AH (%)
(20,38)
(30,82)
(32,34)
0,70
(30,82)

Fonte: SIAFI, 2021.

Merece destaque, a conta 81221.01.02
- Convênios e Instrumentos Congêneres a
Comprovar – pois se trata do convênio firmado
com o Governo do Estado para construção do
Novo
Hospital
Universitário,
contrato
FUFMT/048/2011, código SICONV 757513,
contrapartida da UFMT de R$ 60.000.000,00. A
obra está paralisada e atualmente consta um
saldo em conta investimento no montante de
R$ 73.346.373,35, atualizados mesmo com a
paralisação.

Nota 10 – Passivo não Circulante: Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT apresentou um saldo em aberto de R$ 840.102,85
referente a longo prazo.
Apresentamos a seguir um quadro, segregando essas obrigações, entre fornecedores nacionais pertencentes ao grupo do passivo
não circulante.

Quadro 47 – Fornecedores e Contas a Pagar longo Prazo– Composição (R$)
Não Circulante
Nacionais (Forn Nac+Contas a Pagar Nac)
Demais Obrigações a Longo Prazo
Total

31/12/2021
837.307,58
837.307,58
2.795,27
840.102,85

31/12/2020
837.307,58
837.307,58
2.795,27
840.102,85

AH (%)
-

Fonte: SIAFI, 2021.

As obrigações com fornecedores e contas a pagar, tanto curto quanto a longo prazo,
em geral, são compostas por fornecedores nacionais, que representam 100% do total a ser
pago. Vale ressaltar que os saldos que compõe
o passivo não circulante se referem a inscrição
de passivo em favor da empresa IBM BRASILINDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS
LIMITADA, CNPJ 33.372.251/0100-38, no
exercício de 1998, por meio dos documentos
98NL02716 e 98NL02716 – cujos saldos se
prolongam até o exercício atual pelo fato do
mesmo encontrar-se sub judice.
O valor de R$ 2.795,27 – se trata de um
saldo alongado na conta 22881.04.02 –
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RECEBIDOS, que
compõe o campo de Demais Obrigações a
Longo Prazo do Passivo Não Circulante do Balanço da UFMT. Tal valor se refere a empresa

de engenharia Parakanã Construções, no entanto, não identificamos fonte primária que deu
origem ao registro da obrigação.
Nota 11 – Passivo não Circulante: Depósito
de Terceiros/Passivo com saldo alongado
Verificou-se as contas de Depósito Retido de Fornecedores e constatou-se na conta
21881.04.09 – DEPOSITO DE TERCEIROS a
quantia de R$ 127.904,75, proveniente de recolhimento das guias GRU com código 98815-4
Depósitos de Terceiros, recolhidos aos cofres
do tesouro referente a resgate da garantia de
contratos para arcar com despesas de reclamatórias trabalhistas judiciais; exemplo da Rondai
Segurança Ltda no valor de R$ 103.878,26 e
BSI Brasil Soluções Inteligentes Ltda no valor
de R$ 23.933,64. O saldo deverá ser devolvido
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ao fornecedor caso não incorra em execução
total ou parcial.
Também se constatou o montante de
R$ 866,21 na conta 21881.04.47- DEPOSITO
POR DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO
RECLAMADOS, tais valores correspondem a
uma prática adotada pela gestão financeira a
fim de assegurar recurso para o pagamento de
bolsa estudantil e/ou benefícios concedidos a
estudantes, quando houver incorreções dos dados bancários e cancelamentos de ordens bancárias. Não havendo manifestação quanto à ausência do pagamento para solução de erro de
dados cadastrais, será estornado para o próximo fechamento do balanço da instituição através de GRU para a STN.
Sendo assim, é recomendável que a
gestão em 2022 realize a conciliação das referidas contas a fim de baixar os saldos ou restituir para quem é de direito.
Nota 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O saldo do Patrimônio Líquido da
UFMT durante o exercício de 2021 foi superavitário em R$ 694.568.364,68. O resultado patrimonial do período apurado na DVP foi superavitário em R$ 71.024.135,93.

A composição dos valores do patrimônio líquido da instituição está composta pelas
seguintes contas contábeis e seus respectivos
saldos:
23711.01.01 – Superávit ou Déficit do Exercício -------------- R$ 71.024.135,93
23711.02.01 – Superávit ou Déficit de Exerc.
Anterior -------R$ 628.117.535,06
23711.03.00 – Ajuste de Exercício Anterior --------------------R$ (4.573.306,31)
Total Apurado -------------------------------------------------------- R$ 694.568.364,68
Merece destaque a conta 23711.03.00
referente a ajuste de exercício anterior, visto
que houve um decréscimo em relação ao ano
anterior. Primeiramente, pela característica da
conta ser transitória, o saldo inicial foi totalmente transferido para outra conta, enquanto o
saldo devedor se deu na inscrição de reconhecimento de dívidas de exercício anterior, em especial os pagamentos de renegociação
PIS/PASEP, conforme descrevemos no quadro
abaixo:

Quadro 48 –Composição do Patrimônio Líquido da UFMT
Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
Resultado Exerc. Anterior
Ajuste de Exercício Anteriores
Total Resultado Acumulado

31/12/2021
694.568.364,68
71.024.135,93
628.117.535,06
(4.573.306,31)
694.568.364,68

31/12/2020
628.117.535,06
108.107.407,53
495.953.024,41
24.057.103,12
628.117.535,06

AH
10,58
(34,30)
26,64
(119,01)
10,58

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 13 – Saldo Patrimonial do Exercício e
Déficit/Superávit Financeiro
O saldo patrimonial é o resultado da
subtração entre o conjunto de bens e direitos
(Ativos) e as dívidas, ou obrigações (Passivo)

da entidade pública. Destacamos a seguir a
composição do referido saldo que é calculado
pela soma dos ativos financeiros e permanentes deduzindo os passivos financeiros e permanentes do balanço patrimonial da instituição.

Quadro 49 – Saldo Patrimonial Apurado no Exercício 2021
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO REAL
PASSIVO REAL
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ATIVO
PASSIVO
70.128.897,61 73.023.086,23
109.902.747,59 130.146.794,71
FINANCEIRO
FINANCEIRO
ATIVO
PASSIVO
812.810.375,15 789.646.940,37
119.386.902,31 171.994.795,21
PERMANENTE
PERMANENTE
SALDO
653.649.622,86 560.528.436,68
PATRIMONIAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Conforme demonstrado no quadro 49,
o valor do saldo patrimonial apurado no exercício foi superavitário em R$ 653.649.622,86.
Contudo o resultado financeiro do
mesmo período, que é a diferença entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, foi deficitário
em R$ - 39.773.849,98 (R$ 70.128.897,61 –
R$ 109.902.747,59).

Nota 14 – Variações Patrimoniais Aumentativas (DVP)
⮚ Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Houve decréscimo
de 100,00% em relação ao exercício de
2020, visto que não houve novas aplicações financeiras para o período;
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⮚ Valorização e Ganhos com Ativos e
Desincorporação
de
Passivos:
houve um decréscimo de 40,39% uma
vez que não foi realizado reavaliação
de bens imóveis na UFMT;
⮚ Em relação à Desincorporação de Passivos,
verificou-se
na
conta
46412.01.00
–
GANHOS
COM
DESINCORPORAÇÃO
DE
PASSIVOS, foram desincorporados do
passivo do órgão 26276 o montante de
R$ 85.408.516,71 e o registro de
R$ 1.435.187,67 com ganho de incorporação de ativos, conta 46390.00.00;
⮚ Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: houve um acréscimo de
302,79% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal fato se
deve, a baixa das arrecadações das
Guias de Recolhimento da União
(GRU) com o código de receita 288950 OUTRAS RESTITUIÇÕES, em especial referente restituições de valores
não executados em convênios entre a
Uniselva e a UFMT, oriundo de recursos próprios. Excepcionalmente no ano
de 2021 foram efetuados acertos de
exercícios anteriores na conta de Depósito de Terceiros 21891.04.09, que
possuía saldo alongado. Portanto, essa
situação é pontual e atípica. Ademais,
os valores regularmente classificados
nesta variação são restituições realizadas pelos servidores por pagamentos
indevidos, restituição de bolsas, diárias, suprimento de fundos de exercícios anteriores e outros valores não
identificados no rol de receitas da
UFMT.
⮚ Exploração e venda de bens, serviços e direitos: houve acréscimo de
0,02% dessas receitas, fato que indica
que ainda não houve recuperação da
diminuição sofrida no exercício anterior, quanto às atividades principais
como: serviços técnicos prestados pela
FUFMT e serviços em elaboração de
provas e títulos em concurso público.
Conforme mencionado nas notas elaboradas para a receita orçamentária, a
suspensão das atividades da instituição por motivo da COVID-19 contribuiu
diretamente com essa retração.
⮚ Reavaliação de Ativos: Nada consta
na unidade UFMT.

Nota 15 – Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP)
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Pessoal: houve um decréscimo da ordem de 11,49% em relação ao mesmo
período do exercício anterior. Entendemos que por não apresentar nenhum
dado relevante as informações são as
mesmas contidas na nota 07.002.01;
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Benefícios Previdenciários e Assistenciais: houve um acréscimo da ordem de 5,22% em relação ao mesmo
período do exercício anterior. Entendemos que por não apresentar nenhum
dado relevante as informações são as
mesmas contidas na nota 07.002.01;
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Financeiras: houve um decréscimo da
ordem 0,52%. A conta JUROS E
ENCARGOS DE MORA, corresponde
ao valor de R$ 42.959,06 - que referese exclusivamente ao pagamento de
juros e multas com atraso na apuração
e pagamento do da Guia do INSS, recolhidos e não pagos na data do vencimento. A conta 3.4.4.0.1.01.00
DESCONTOS
FINANCEIROS
CONCEDIDOS, valor de R$ 76.725,14
– que refere-se ao repasse financeiro
pela UNISELVA via GRU, onde a
mesma deduziu do referido documento, valores correspondentes a 2%
da taxa de administração cobrados
para gerenciamento dos recursos oriundos de convênios e cursos, bem
como o desconto das deduções do aluguel do prédio onde a fundação de
apoio está instalada.
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Transferências de Delegações Concedidas: houve um decréscimo de
10,36% em relação ao exercício passado. Este percentual é composto pelas seguintes contas:
1)
35112.03.00 - SUB-REPASSE
CONCEDIDO para HUJM, especificamente para pagamento com a Folha de
Pessoal,
montante
de
R$ 29.473.098,22;
2)
35234.01.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS,
especificamente pelos convênios firmados pelo sistema SICONV. Não houve
transferência de recurso à Uniselva
nesta natureza.
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Desvalorização e Perda de Ativos e
Incorporação de Passivos: houve um
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decréscimo de 60,20% se comparado
ao exercício anterior. Os fatores mais
relevantes para o alcance desse resultado foram:
1 – Redução de 100,00% das perdas
por reavaliação de ativo imobilizado de
bens móveis e/ou imóveis, uma vez
que não houve reavaliação em 2021;
Ressalva: Houve lançamento de despesas da conta 36111.02.00 –
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,
no valor de R$ 47.240.971,85 referente
à desvalorização de imóveis da instituição em 2020.
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas
Outras VPD: houve decréscimo de
12,40% em relação ao ano anterior;
⮚ Variações Patrimoniais Diminutivas:
o resultado patrimonial do período ficou
na ordem de R$ 71.024.135,93 – superavitário, mas se comparado a 2020
houve diminuição em 34,30%.

Nota 16 – DFC: Demonstrações do Fluxo de
Caixa
Receitas Derivadas e Originárias: o
ingresso de “Receitas Derivadas e Originárias”
recebidas pelo órgão através de GRU teve um
déficit de 0,47% em relação ao exercício anterior, como demonstrado no quadro abaixo. Dentro deste grupo podemos verificar frustrações
de receitas significativas, como por exemplo,
receita patrimonial que teve um déficit de
26,66%, enquanto que “Outras receitas derivadas” que teve um superávit significativo de
218,31%, mas que não compreende unicamente ao exercício de 2021, sendo reflexo do
acerto de devoluções de convênios que estavam pendentes de reclassificação na conta de
Depósitos de Terceiro.
Em todos os itens vinculados à ingressos houve déficit, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

Quadro 50 – DFC Ingressos
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financ. Recebidas
Arrecadação de outras unidade
Demais Recebimentos

2021
963.979.797,36
0,00
0,00
525.479,68
0,00
0,00
2.081.422,62
0,00
753.015,08
960.619.879,98
570.348,67
959.706.033,74
343.097,09
400,48

2020
968.574.609,45
0,00
0,00
716.523,34
0,00
0,00
1.830.543,14
0,00
344.913,85
965.567.743,86
750.218,94
964.915.329,57
17.080,61
-

AH%
(0,47)
(26,66)
13,70
218,31
(0,51)
(23,97)
(0,54)
2.008,69
100,00

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Pessoal e Demais Despesas: em
comparação às despesas do exercício anterior,
houve um decréscimo de 4,87%, mas entre o

grupo ocorreram aumentos em pessoal (devido
a novas contratações e reajuste salarial).

Quadro 51 – DFC Dispêndios
DESEMBOLSO
Pessoal e Demais Despesas
Administração
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Desporto e Lazer
Encargos Especiais

2021
790.137.451,77
359.357,30
261.473.665,80
1.333.558,07
0,00
516.243.775,28
120.000,00
3.748.575,19
6.433.544,16
286.600,00
138.375,97

2020
830.672.716,56
0,00
256.163.988,82
12.599.437,54
669.014,57
556.258.744,11
195.000,00
2.700.000,00
2.000.000,00
0,00
69.913,52

AH%
(4,87)
100,00
2,07
(89,41)
(100,00)
(7,19)
(38,46)
38,83
221,67
100,00
97,92

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
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O ingresso operacional de recursos foi superior ao desembolso no montante de
R$ 30.457.267,32.
Quadro 52 – Geração Líquida do Caixa
Resultado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
Resultado líquido de Caixa

2021
30.457.268,32
(33.351.456,94)
0,00
(2.894.188,62)

2020
12.865,59
(4.667.630,52)
0,00
(4.654.764,93)

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

A geração líquida de Caixa representa
o resultado dos recebimentos menos os desembolsos. O resultado líquido de caixa teve
um déficit de R$ 2.894.188,62. O principal fator
relevante para este resultado se deve à liberação dos recursos orçamentários e financeiros
pelo governo para pagamento de despesas
com investimento. Percebe-se na DFC que a
instituição não obteve receita com investimento, tais como: alienação de bens, amortização de empréstimos ou financiamento e outros
ingressos de investimento.
Nota 17 – BALANÇO FINANCEIRO – BF
Ingressos e Dispêndios: de acordo
com a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro
– BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os
saldos de caixa do exercício anterior e os que
se transferem para o início do exercício seguinte.
Ingressos: o quadro 53 apresenta o
somatório dos ingressos ocorridos no exercício
de 2021. Verifica-se que as receitas orçamentárias tiveram um acréscimo de 16,18% em relação a 2020, enquanto que os recebimentos

extraorçamentários, apresentaram um decréscimo de 19,20%, e as Transferências Financeiras decréscimo de 0,54% em relação ao
mesmo exercício.
Os Ingressos apresentaram um decréscimo de 2,76%, com destaque para os itens:
a)
Conforme dito, as Receitas Extraorçamentárias obtiveram um decréscimo de 19,20%
de 2021 para 2020.
b)
Dedução da Receita Orçamentária: As
deduções de receitas correntes do exercício foram no montante de R$ 654.232,52. O valor
merece destaque considerando que no exercício houve retificações das guias GRUs que estavam alocados como depósito de terceiros e
no decorrer do ano, nos foi requisitada a mudança do código recolhedor revertendo o valor
do passivo para o ativo. Além disso, outras reduções correspondem ao valor descontado nas
referidas guias referente ao pagamento por
parte da UFMT à Fundação de Apoio Uniselva
pelos serviços prestados em diversas áreas. As
contas redutoras estão detalhadas conforme
abaixo:
62131.00.00 - RESTITUIÇÕES ------------ R$ 280,55
62132.00.00 - RETIFICAÇÕES -------R$ 577.226,83
62139.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - R$76.725,14

Quadro 53 – Composição dos Ingressos em 2021
INGRESSOS
2021
3.359.917,38
Receitas Orçamentárias
(654.232,52)
(-) Dedução da Receita Orçamentária
959.706.033,74
Transferências Financeiras Recebidas
95.860.913,10
Recebimentos Extraorçamentários
72.722.204,16
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
72.722.204,16
TOTAL
1.131.649.068,38

2020
2.891.980,33
(88.672,74)
964.915.329,57
118.645.712,97
77.376969,09
77.376.969,09
1.163.829.991,96

AH (%)
16,18
637,80
(0,54)
(19,20)
(6,01)
(2,76)

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Verifica-se que os itens de maior representatividade monetária registrados no BF no
grupo de ingressos, se referem às Transferências Financeiras Recebidas, somam nesse indicador R$ 959.706.033,74.
As Transferências Financeiras Recebidas – Resultantes da Execução Orçamentária são compostas, em sua grande maioria, pelas
rubricas: a) cota; b) repasse; e c) sub-repasse.
Elas representam a disponibilidade financeira
recebida correspondente aos recursos orçamentários consignados na LOA, da seguinte

forma:
a)
b)
c)

Repasse Recebido;
Sub-repasse recebido;
Sub-repasse devolvido.
A composição destes saldos está devidamente representada nas seguintes contas:
45112.02.00 – REPASSE RECEBIDO -----R$ 842.721.119,01
45112.0300 – SUB REPASSE RECEBIDO R$ 37.347.298,98
As Transferências Financeiras Recebi-
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das – Independentes da Execução Orçamentária – são compostas, em sua grande maioria,
pelos recursos destinados ao pagamento de
restos a pagar, que englobam os recursos recebidos pelo MEC, da COFIN/STN, e de outros
órgãos da administração pública.

Verifica-se que foram recebidos recursos financeiros, pelo MEC, incluindo seus órgãos vinculados, para Pagamento de Restos a
Pagar, no montante de R$ 21.621.887,70,
tendo apresentado um aumento de 11,32%,
conforme demonstrado no quadro seguinte:

Quadro 54 – Composição das Transferências Financeiras Recebidas
Mês Lançamento
Conta Contábil
Fonte Recursos
'-9
00
08
12
42

44

50
51
53

56

69
76
78

80
86
88
210000
01
290322
81
180339
04
531AA
CYK
531AA
CYL
915063
915066
915082

NAO SE APLICA
RECURSOS PRIMARIOS
DE LIVRE APLICACAO
FUNDO SOCIALPARC.DEST.EDUCACAO
PUBL.E SAUDE
RECURSOS DEST.A
MANUT.E DES.DO ENSINO
COMPENS.FINANC.P/EXPL.
DE PETR.OU
GAS.NATURAL
TITULOS DE
RESPONSABILID.DO
TESOURO NACIONAL
REC.PROPRIOS
PRIMARIOS DE LIVRE
APLICACAO
RECURSOS LIVRES DA
SEGURIDADE SOCIAL
REC.DEST.AS
ATIVIDADES-FINS
SEGURIDADE SOCIAL
CONTRIBUICAO PLANO
SEGURIDADE SOCIAL
SERVIDOR
CONTRIB.PATRONAL
P/PLANO DE
SEGURID.SOC.SERV.
OUTRAS CONTRIBUICOES
SOCIAIS
FUNDO DE FISCALIZACAO
DAS
TELECOMUNICACOES
RECURSOS FINANCEIROS
DIRETAMENTE
ARRECADADOS
REC.VINC.APLIC.POLITICA
S PUBLICAS ESPECIFICAS
RECURSOS FINANCEIROS
DE LIVRE APLICACAO
ACORDO PETROBRÁS ADPF 568
BÔNUS DE
ASSIN.CONTRATO
CONCES/PARTILHA-STN
CONC.PROGNÓSTICOSSEC.ESP.ESPORTEM.CIDADANIA
REC.DEST.ATIVIDADESFINS DA SEGURIDADE
SOCIAL
REC.DEST.ATIVIDADESFINS DA SEGURIDADE
SOCIAL
RESIDENCIA EM SAÚDE
SESU-MEC
DESCENTRALIZAÇÃO
EXTERNA SESU-MEC
DESCENTRALIZAÇÃO
EXTERNA SETEC-MEC

451120200

451120300

REPASSE
RECEBIDO

SUBREPASSE
RECEBIDO

508.070.174,43

207.807,66

DEZ/2021
451220100
TRANSFERENCI
AS RECEBIDAS
PARA PGTO DE
RP

451220200
DEMAIS
TRANSFERENCI
AS RECEBIDAS

451220300
MOV. DE
SALDOS
PATRIMONI
AIS
2.534.012,50

40.569.007,14

759.386,31

298.694,60

0,00

141.762,15

0,00

4.288.000,00

18.905.694,42

0,00
129.563.688,14

29.265.290,56

0,00

40.165.663,22

58.638.769,73

86.120.727,20

8.300.524,73
3.748.575,19

2.000.000,00

286.600,00

300.000,00

412.000,00
2.603.552,19

2.245.733,82

268.400,00
406.692,00
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Mês Lançamento
Conta Contábil
Fonte Recursos
915405

915408

915408
422610
10
862610
10
510025
83
530003
00

PROGRAMA DE APOIO A
POS-GRADUACAOPROAP/CAPES
PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
UAB
PARC.EDUC.ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2
ºL.12858/13
PARC.EDUC.ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2
ºL.12858/13
CANCELAMENTO DE
PRECATORIOS OU RPV MIN.EDUC

451120200

451120300

REPASSE
RECEBIDO

SUBREPASSE
RECEBIDO

DEZ/2021
451220100
TRANSFERENCI
AS RECEBIDAS
PARA PGTO DE
RP

DEMAIS
TRANSFERENCI
AS RECEBIDAS

451220300
MOV. DE
SALDOS
PATRIMONI
AIS

227.713,55

9.788,05

422.929,45

138.000,00

7.682.026,31

3.831.553,24

879.590,73

2.006.251,43

1.796.913,70

1.990.369,18

MUNIC DE JERUMENHA

3.536,80

MUNIC DE SANHARO
TOTAL

451220200

616.605,31
842.721.119,01

37.347.298,98

77.103.603,25

0,00

2.534.012,50

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Quadro 55 – Composição dos Dispêndios em 2021
DISPÊNDIOS
2021
907.947.384,07
Despesas Orçamentárias
45.288.497,61
Transferências Financeiras Concedidas
108.585.171,16
Despesas Extraorçamentárias
69.828.015,54
Saldo para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalentes de Caixa
69.828.015,54
TOTAL
1.131.649.068,38

2020
972.061.653,97
35.948.391,25
83.097.742,58
72.722.204,16
72.722.204,16
1.163.829.991,96

AH (%)
(6,59)
25,98
30,67
(3,97)
(2,76)

Fonte: SIAFI, 2021 e 2020.

Do grupo do Dispêndios, as Despesas
Extraorçamentárias tiveram um acréscimo de
30,67%. Essas despesas não são consignadas
na LOA, ou seja, sua execução independe de
autorização legislativa. Compreendem, principalmente, as devoluções de recursos referentes a cauções, avais e fianças retidos pela administração pública decorrentes de contratos
firmados, entre outras.
As Despesas Orçamentárias apresentaram decréscimo de 6,59%. As Despesas com
Transferências Concedidas apresentaram um
aumento de 25,98%.
As Transferências Financeiras (Concedidas) – Independentes da Execução Orçamentária – são compostas pelos recursos concedidos/transferidos para o Hospital Universitário
Júlio Müller (UG/Gestão: 154070/15262), destinados ao pagamento de restos a pagar, e englobam também os recursos concedidos a outros órgãos da administração pública, que tenham algum programa de governo sendo executado pela UFMT.
Na conta 35112.02.00 foi contabilizado

para pagamento de despesas discricionárias:
Repasse de R$ 357.500,95 para UFR;
Repasse de R$ 749.500,00 para a UFF
como adiantamento para realização de mestrado profissional, cfe. TED 03/2021;
Repasse de R$ 675.000,00 para
UFSCAR como adiantamento para realização
de mestrado profissional, cfe. TED 02/2021;
Houve repasse concedido ao HUJM no
monte de R$ 29.473.098,22 para pagamento
da folha salarial da UG 154070. Valores contabilizados na conta 35112.03.00 – Sub-repasse
Concedido.
a. Resultado Financeiro
O resultado financeiro do exercício de
2021 foi deficitário em R$ 2.894.188,62, com
um acréscimo de 2021 para 2020 de 37,82%.
Há duas metodologias de cálculo, apresentadas a seguir:
Metodologia 1 – o resultado financeiro
é obtido pela dedução dos dispêndios do total
dos ingressos.

102

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021
Quadro 56 – Resultado Financeiro – Metodologia 1
BALANÇO FINANCEIRO
(+) INGRESSOS
(-) DISPENDIOS
(=) RESULTADO FINANCEIRO

2021
963.979.797,36
966.873.985,98
-2.894.188,62

2020
968.574.609,45
973.229.374,38
-4.654.764,93

AH (%)
(0,47)
(0,65)
37,82

Fonte: SIAFI, 2020 e 2021.

Metodologia 2 – o resultado financeiro
é obtido pela dedução do saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa do “exercício anterior”

do saldo da mesma conta apurado no exercício
corrente e que se transfere para o “exercício seguinte”.

Quadro 57 – Resultado Financeiro – Metodologia 2
BALANÇO FINANCEIRO
(+) Saldo p/ Exerc. Seguinte: Caixa e Eq. De Caixa
(-) Saldo do Exerc. Anterior: Caixa e Eq. De Caixa
(=) RESULTADO FINANCEIRO

2021
69.828.015,54
72.722.204,16
-2.894.188,62

2020
72.722.204,16
77.376.969,09
-4.654.764,93

AH (%)
(3,97)
(6,01)
37,82

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 18 – Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, órgão 26276 – FUFMT apresentou um saldo em aberto de R$ 5.184.175,36
em Fornecedores e Contas a Pagar, sendo
R$ 5.184.175,36 referente a Obrigações a
Curto Prazo e R$ 837.307,58 referente a longo
prazo. Dos quais subdividimos nas Unidades

Gestoras 154045 – FUFMT correspondente a
R$ 5.063.072,25 e 154070 – HUJM correspondente a R$ 106.117,85.
Apresentamos a seguir, um quadro, segregando essas obrigações, entre fornecedores nacionais subdivididos entre circulante e
não circulante consolidados no órgão 26276.

Quadro 58 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição consolidadas
31/12/2021
5.184.175,36
5.184.175,36
0,00
837.307,58
837.307,58
0,00
6.021.482,94

Circulante
Nacionais (Forn Nac+Contas a Pagar Nac)
Estrangeiros
Não Circulante
Nacionais (Forn Nac+Contas a Pagar Nac)
Estrangeiros
Total

31/12/2020
6.071.828,67
6.071.828,67
0,00
837.307,58
837.307,58
0,00
6.909.136,25

AH (%)
(14,61)
(14,61)
(12,84)

Fonte: Tesouro Gerencial.

Quadro 59 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição consolidadas.
UG Executora
154045
154070

Conta Contábil
FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO
HOSPITAL UNIVERSITARIO
JULIO MULLER DA FUFMT

Curto Prazo
Longo Prazo
Total
Curto Prazo
Total

Saldo - R$ (Conta Contábil)
2021
5.067.352,55
837.307,58
5.904.660,13
116.822,81
116.822,81

Fonte: Tesouro Gerencial.

As obrigações com fornecedores e contas a pagar, tanto curto quanto a longo prazo,
em geral, são compostas por fornecedores nacionais, que representam 100% do total a ser
pago. Vale ressaltar que os saldos que compõe
o passivo não circulante se referem a inscrição
de passivo em favor da empresa IBM BRASILINDUSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS
LIMITADA, CNPJ 33.372.251/0100-38, no
exercício de 1998, por meio dos documentos

98NL02716 e 98NL02716 – cujos saldos se
prolongam até o exercício atual pelo fato do
mesmo encontrar-se sub judice.
No quadro a seguir, apresentamos os
fornecedores cujos valores são mais expressivos, ou seja, mais significativo do total a ser
pago da conta 21.311.04.00 - Contas a Pagar
Credores Nacionais do órgão 26276 – FUFMT,
na data base de 31/12/2021.
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Quadro 60 – Fornecedores e Contas a Pagar - Por Órgão a curto prazo (R$)
Empresas
Fornecedor 1: Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda ME
Fornecedor 2: Presto Serviços e Conservação Ltda
Fornecedor 3: Bandolin Fornecimento de Ref. Ltda
Fornecedor 4: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da UFMT
Fornecedor 5: Luppa Adm de Serviços e Representações Ltda
Fornecedor 6: Centrallimp Limpeza e Serviços Ltda
Fornecedor 7: DSS Serv de Tecnologia e Informação Ltda
Fornecedor 8: Rondai Segurança Ltda
Fornecedor 9: Demais Fornecedores
Total

31/12/21
1.008.526,95
846.956,30
682.955,53
587.657,83
505.752,42
194.644,05
183.322,19
168.088,85
889.448,43
5.067.352,55

AV (%)
19,90
16,71
13,48
11,60
9,98
3,84
3,62
3,32
17,55
100,00

Fonte: Tesouro Gerencial – Siafi/2021.

O fornecedor 4, Fundação de apoio e
Desenvolvimento da UFMT (Uniselva) é responsável por 11,60% do total a ser pago no período. A Fundação Uniselva recebe os recursos
provenientes de convênios, projetos e Termos
de Execução Descentralizadas recebidos pela
UFMT, que são repassados a esta entidade
para execução dos mesmos via contrato administrativo e via pagamento por meio de nota de
empenho, gerando obrigação para a UFMT.
Os fornecedores 2, 5, 6 e 8 correspondem a 33,85% do montante devido, tratam-se
de empresas que prestam serviços administrativos/manutenção e segurança, com fornecimento de mão-de-obra para a universidade e
totalizam R$ 1.715.441,62.
Os fornecedores 1 e 3 totalizam
33,38% do montante devido. Tratam-se de empresas contratadas para prestação de serviços
administrativos e de fornecimento de alimentação nos campi da universidade (Novo Sabor/Bandolin) e HUJM (Arena). Correspondem
a R$ 1.691.482,48.
Os saldos referentes a 31/12/21 estão
apresentados na conta 21.311.04.00 - Contas a
Pagar Credores Nacionais.
Informações adicionais relevantes:
a)
O valor de R$ 1.008.526,95 devido a
empresa Novo Sabor Refeições Coletivas deve
ser analisado com cautela. Contrato permanece sub judice. Não é seguro afirmar que tal
valor, de fato, seja devido sem antes a apuração final dos achados;

b)
O valor na conta 21311.04.00 da UG
154070 – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO
MULLER no montante de R$ 116.822,81 – se
deve em razão da unidade ter pago diversos
fornecedores que estavam contabilizados como
reconhecimento de passivo, visto que no exercício anterior a mesma conta 21311.04.00 havia terminado o exercício com saldo de
R$ 703.286,25. O valor é relevante pois caracteriza comprometimento da gestão 154070 em
sanar tais despesas, dada a recomendação
contida no relatório de gestão/2019;
c)
Nota-se a ausência da empresa Energisa S/A que ao longo dos anos consta na relação dos maiores fornecedores da instituição.
Ocorre que por ocasião da pandemia do
COVID-19, a UFMT suspendeu as atividades
presenciais. Fator este que ocasionou economia com o consumo de energia elétrica. No que
se refere aos gastos nesta categoria, a UFMT
pagou o montante de R$ 5.312.358,38 e no
exercício
anterior
a
dívida
foi
de
R$ 15.549.009,80. Economia de aproximadamente 65,83%.
Nota 19 – Despesas Correntes com Pessoal
e Encargos Sociais
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso - Órgão 26276, apresentou um
saldo de R$ 792.893.551,99 relacionados a
despesas empenhadas com Pessoal e Encargos Sociais, ou seja, redução de 0,80% comparado ao exercício anterior.

Quadro 61 – Composição de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais 2021
A – Empenhadas
B - Liquidadas
C - Pagas
Total Saldo (B-C)

31/12/2021
774.097.189,23
774.077.189,23
713.887.075,46
60.190.113,77

31/12/2020
792.893.551,99
792.893.551,99
740.553.642,83
52.339.909,16

AH (%)
(2,37)
(2,37)
(3,60)
14,99

Fonte: BO Tesouro Gerencial/2021.
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Quadro 62 – Resumo das despesas com a FOPAG da UFMT referente ao exercício de 2021
Natureza Despesa
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E
319001
REFORMAS
319003
PENSOES
319004
CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO
CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE
319007
PREVIDENCIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
319011
CIVIL
319016
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
319091
SENTENCAS JUDICIAIS
319092
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
319104
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA319113
ORCAMENTARIAS
319192
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Empenhada

Liquidada

Valores pagos

222.088.263,11

222.088.263,11

218.701.104,42

34.028.676,96
8.227.560,48

34.028.676,96
8.227.560,48

31.325.229,40
7.450.291,74

1.913.591,18

1.913.591,18

1.754.508,61

404.799.229,00

404.799.229,00

359.146.410,38

1.053.369,51
4.570.283,02
7.957.209,38
1.645.479,36

1.053.369,51
4.570.283,02
7.957.209,38
1.645.479,36

942.624,36
4.218.139,66
909.760,30
1.645.479,36

87.771.420,93

87.751.420,93

87.751.420,93

42.106,30
774.097.189,23

42.106,30
774.077.189,23

42.106,30
713.887.075,46

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

21111.03.00 – PESSOAL em 2021, com impacto nas unidades gestoras responsáveis pela
dívida, conforme Ofício Presi TRF1-Corej
14003706. Precatórios constantes na planilha
10865343, conforme Orientação Contábil
SEANA 14109324. PA SEI 002178052.2021.4.01.8000. Este lançamento foi realizado pela UG/GESTAO 090049 / 00001 TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL
DA
1A.REG.-PREC, doc. Hábil n° 2021PA369 e
2021PA442.
Saldo no exercício de 2021 na conta
21111.03.00
de
R$
390.953,78
e
R$ 540.965,74 na conta 21891.13.00.

No que se refere as despesas com Pessoal, esta unidade não vislumbrou informações
relevantes que mereçam destaque ou apontamentos quanto a possíveis inconsistências.
Como sabido, mais de 90% do orçamento aprovado para a instituição é constituído para pagamento com Pessoal e Encargos.
Nota 20 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes
Esta unidade não identificou nenhuma
contabilização no período para riscos fiscais,
processos trabalhistas judiciais e ou precatórios, tanto nas contas do ativo quanto nas do
passivo.
Foram feitos depósitos por meio de
GRU na conta de Depósito de Terceiros
218810409, da empresa Rondai Segurança e
BSI – Brasil Soluções Inteligentes, para cobertura de possíveis demandas judiciais trabalhistas e obrigações contratuais.
Houve registro contábil de valores previstos para pagamento de precatórios emitidos
(autuados) a partir de 30/09/2001 (UNIÃO E
ENTIDADES) não incluídos em LOA na conta

Nota 21– Obrigações Contratuais
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Mato Grosso, Órgão 26276, possuía um
saldo de R$ 129.975.111,39 relacionados a
obrigações contratuais, referente a parcelas de
contratos em execução no primeiro trimestre do
exercício de 2021. No quadro a seguir, estão
segregadas essas obrigações, de acordo com
a natureza dos respectivos contratos.

Quadro 63 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada por órgão.
Aluguéis
Fornecimento de Bens
Seguros
Serviços

31/12/2021
0,00
241.528,93
77.478,90
129.656.103,56

31/12/2020
238.315,34
7.636.812,90
87.465,56
338.930.493,55

AH (%)
(100,00)
(96,83)
(11,41)
(61,74)

Total

129.975.111,39

346.893.087,15

(62,53)

Fonte: Tesouro Gerencial/2021

Quadro 64 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada por UG contratante
Unidade Gestora
154045 - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
154070 - Hospital Universitário Julio Muller
Demais
Total

31/12/2021
129.974.677,69
433,70
129.975.111,39

Fonte: Tesouro Gerencial
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Conforme pode-se notar no quadro 63,
a maioria das obrigações contratuais está relacionada a contratações de Prestação de Serviços e fornecimento de bens, que representam
99,94% do total das obrigações assumidas pelo
Órgão até 31/12/21.

Em seguida, apresentam-se os quadros contendo a relação de contratantes pelo
órgão 26276 com os valores mais expressivos
na data base de 31/12/21 – cujo instrumento jurídico permanece vigente.

Quadro 65 – Obrigações Contratuais por Órgão – Por Contratado 26276 (R$)
Contratado A: MJB VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Contratado B: KAIABY CONSTRUCOES E EMPREEND. LTDA
Contratado C: KADEAS RESTAURANTES LTDA
Contratado D: PEDRO REGINALDO DE A, F. E FAGUNDES LTDA
Contratado E: JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Contratado E: NOVO SABOR LTDA
Contratado F: PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD
Demais Contratos
Total

31/12/2020
17.321.961,96
12.395.043,35
11.864.812,11
7.891.307,83
6.989.760,81
6.967.283,82
5.555.837,91
6.989.103,60
129.975.111,39

AV (%)
7,68
3,76
9,52
4,99
3,80
6,22
64,01
100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial.

Observação: Ressaltamos que os saldos correspondentes às contas 812310101,
812310201 e 812310401 da UG 154045, nem
sempre foram debitadas concomitantemente à
liquidação da despesa, uma vez que o setor
responsável, nem sempre realiza a opção de liquidação de despesa com contrato no momento da apropriação no Siafiweb Doc. Hábil
Nota de Pagamento (NP). Tais saldos foram revisados no ano de 2021, através de um ofício
respondido pelo setor de Compras da instituição, que respondeu com o relatório de contratos findados, possibilitando a contabilização de

baixa dos saldos na referida conta do fornecedor.
Em relação aos contratos registrados
pelo HUJM, constatamos que o saldo foi revisado e baixado em 2021, não restando saldo
significativo. O saldo de R$ 433,70 restou devido à impossibilidade de exclusão do sistema,
portanto é fictício.
Ressaltamos também que o saldo dos
contratos com as empresas MJB SEGURANÇA
E VIGILÂNCIA não tiveram alterações nos valores, e está sub judice, o que significa que o
saldo está pendente de análise até o final da
ação.

Quadro 66 – Relação de contratos registrados na FUFMT - 26276
UG Executora

Contratado

Razão Social

37503992000180 A.A. MORAES COMERCIO
37182706000121 A.M. CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
05023681000127 ADEMIR MULLER & CIA LTDA
AFS SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA
13153640000183
LTDA
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS
14995581000153
PUBLICOS
04067063000116 AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA
06064175000149 AIRES TURISMO LTDA
04558234000100 AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
10986894000194 APOLOSAT ENGENHARIA LTDA
76659820000151 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
26238103000188 B N PASQUALOTTO ENGENHARIA EIRELI
23361387000107 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
154045 UFMT 00649158000197 BRILHO LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
09216620000137 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
00871996000100 C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
08602745000132 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
07123895000109 CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA
07123895000362 CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA
40432544000147 CLARO S.A.
03571257000191 COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA
12404897000106 DOUGLAS WILLE & CIA LTDA
03627226000105 DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
06157430000106 ECOS TURISMO LTDA
ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM
09283075000100
ELEVADORES
26775577000169 ELEVAMAT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA
36479097000104 EMOTION EMPREENDIMENTOS EIRELI

Total
71.836,24
21.754,05
76.666,42
2.338.389,91
667.942,02
297.357,11
1.244.469,09
1.092.094,30
77.037,12
16.695,39
281.115,96
967.146,04
90.965,86
1.039.925,83
1.071.294,00
81.283,68
1.189.379,81
1.312.034,07
70.399,25
360.576,58
47.653,66
1.753.185,16
1.802.869,23
603.145,78
299.170,35
1.008.910,70
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UG Executora

Contratado
115406
34028316001690
05783190000184
23736487000170
20004665000180
04845150000157
154045
110245
01180102000107
02884089000121
21999191000117
12778433000151
22415029000177
19813270000140
10713331000122
10713331000203
12111458000105
00482840000138
03244704000106
23923708000110
10952790000169
07437182000101
06236934000103
10284045000199
11862177000113
05423963000111
76535764000143
01404158001838
10439655000114
04712320000125
78533312000158
15291135000120
12109814000148
14482096000186
05340639000130
11112668000147
09193807000162
10398803000280
00332087000528
33065699000127
05083119000199
00950386000100
00787023000198
64799539000135
07674744000130
33000118000179
02421421000111
17467753000104
19559024000375
08830513000131
26042415000111
02605452000122
10532271000141
10539929000147
19742327000167

154070 HUJM 910910

Razão Social
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
FABRI GRAFICA E CONFECCOES EIRELI
FORT CONSTRUTORA EIRELI
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FED
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.
G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.
IMPERIAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS
GRAFICAS EIR
INOVE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA
JS ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
KADEAS RESTAURANTES LTDA
KADEAS RESTAURANTES LTDA
KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
MEZI EMPRESARIAL LTDA
MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO
DE PE
MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
NF COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA
PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA
PRIME CLEAN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS
TERCEIRIZADOS
PRIME CONSTRUCOES LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA
R B F EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
RONDAI SEGURANCA LTDA
SECURITY SEGURANCA LTDA
SEGUROS SURA S.A.
SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
STELMAT TELEINFORMATICA LTDA
STILLUS ALIMENTACAO LTDA
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TIM S A
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
TRANSPORTER SEGURANCA PRIVADA LTDA
UNIVERSAL SEGURANCA LTDA
V.H.A. MONTEIRO
VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
WAGNER DE ABREU
ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA

Total
1.242.131,13
954.362,13
67.090,56
308.144,91
867.741,25
2.284.364,41
241.528,93
380.500,00
1.623.450,91
29.963,33
321.934,33
1.384.603,09
3.410.776,86
6.989.760,81
5.777.645,92
6.087.166,19
12.395.043,35
1.667.757,65
333.630,73
894.377,54
749.899,74
2.973.097,29
17.321.961,96
185.908,31
6.967.283,82
727.383,94
440.381,18
595.267,20
7.891.307,83
300.000,00
1.266.924,32
2.888.429,57
3.617.673,72
734.523,09
5.555.837,91
669.440,50
250.000,00
396.364,73
1.199.126,05
3.949,32
115.133,02
221.088,21
93.720,00
3.628.030,45
262.264,00
1.087.047,49
87.595,14
259.623,20
262.849,63
2.689.973,80
973.893,56
33.600,00
620.988,40
63.857,58
294.981,09

TOTAL

129.974.677,69

FILIAL TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A
TOTAL

433,70
433,70
129.975.111,39

Total
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
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Nota 22 – Restos a Pagar não Processados
No final do exercício de 2021, a Universidade Federal de Mato Grosso apresentou um

saldo de Restos a Pagar Processados e Não
Processados, conforme descrito no quadro seguinte:

Quadro 67 – Composição dos RPP e RPnP ao final do exercício de 2021
31/12/2021
4.487.096,03
10.337.018,47
14.824.114,50

Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar não Processados
Total

AV%
30,27
69,73
100,00

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Os valores foram devidamente contabilizados nas contas 63210.00.00 – Restos a Pagar Processados e 63110.00.00 – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar.
Ressalta-se
que
o
valor
de
R$ 14.824.114,50 se refere à execução de restos a pagar relativos às inscrições de exercícios

anteriores, conforme demonstraremos no quadro seguinte.
Tais saldos foram transferidos para
obrigações da UFMT a serem pagas no decorrer do exercício de 2021.

Quadro 68 – Execução dos Restos a Pagar Processados, data base 31/12/2021

Órgão UGE

UG Executora

Ano
de
inscrição

2020
2019
2018
2017
FUNDACAO
2016
UNIVERSIDADE
154045
FEDERAL DE MATO 2015
GROSSO
2014
2013
26276 UFMT
Total
2020
2019
HOSPITAL
2018
UNIVERSITARIO
154070
JULIO MULLER DA
2017
FUFMT
2016
Total
TOTAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

(a) Restos a Pagar Processados
- Montante em 1º
de janeiro/21

(c) Restos a
pagar
processados Cancelados

(b) Restos a
Pagar Processados - Pagos

54.705.424,88
2.155.140,83
27.524,11
13.460,00
902.078,91
22.715,04
749.088,78
75.698,72
58.651.131,27
2.284.802,82
10.876,43
55.566, 00
2.444,00

53.754.255,59
415.835,01

54.170.090,60
2.283.141,46
10.876,43
53.616,00
0,00

2.353.689,25
61.004.820,52

2.347.633,89
56.517.724,49

(d) Restos a Pagar Processados - Saldo a
pagar 31/12/21
951.169,29
1.739.305,82
27.524,11
13.460,00
902.078,91
22.715,04
749.088,78
75.698,72
4.481.040,67
1.661,36
0,00
1.950,00
2.444,00

0,00
0,00

6.055,36
4.487.096,03

Quadro 69 – Execução dos Restos a Pagar NÃO Processados, data base 31/12/21
Ano (e) Restos a Pa(f) Restos a
de
gar Não ProPagar Não
UG Executora
inscessados Processados criMontante em 1º
Liquidados
ção
de janeiro/21
2020
60.224.583,95
0,00
2019
22.955.224,61 16.517.508,54
2018
2.988.933,14
342.470,01
154045 UFMT 2017
2016
To86.168.741,70 16.859.978,55
tal
26276
2020
663.601,77
2019
328.251,21
293.410,59
2018
317.218,26
66.315,82
154070 HUJM 2017
295.351,34
2016
To1.604.422,58
359.726,41
tal
TOTAL
87.773.164,28 17.219.704,96

(i) Restos a
(h) Restos a
Pagar Não
Pagar Não
Processados Processados
Saldo a pagar
- Cancelados
31/12/21
49.598.049,40
421.427,57 10.205.106,98
520.153,15 5.917.562,92
0,00
195.711,57 2.450.751,56
0,00

(g) Restos a
Pagar Não
Processados
- Pagos

50.313.914,12

8.789.742,05

10.205.106,98

615.623,21
1.207,26

0,00
11.439,16
192.680,70
291.834,35

47.978,56
22.194,20
58.221,74
3.516,99

616.830,47

495.954,21

131.911,49

50.930.744,59

9.285.696,26

10.337.018,47

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
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Em cumprimento à legislação vigente
quanto à inscrição de restos a pagar, a gestão
154045-FUFMT, após análise, aprovou o montante de R$ 4.481.040,67 em restos a pagar
processados e R$ 10.205.106,98 em restos a

pagar não processados, enquanto a gestão
154070-HUJM inscreveu R$ 6.055,36 em processados e R$ 131.911,49 em não processados.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS – UFR
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

26454

De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete e auditorias contábeis
(CONDESAUD), declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e
das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008,
relativos ao exercício de 2021 do órgão subordinado relacionado abaixo, reflete adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta o
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
1. Conta 123110100 – BENS MÓVEIS: Está pendente a transferência dos bens patrimoniais
da UFR, bens móveis controlados ainda pela UFMT. O setor está em fase de implantação do
SIADS para regularização definitiva.
2. Conta 123210100 - BENS IMÓVEIS: Está pendente a transferência dos bens patrimoniais,
bens imóveis da UFR controlados ainda pela UFMT. O setor está em fase de implantação do
SIADS para regularização definitiva.
3. Conta 12381.01.00 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS: A UFR finalizou o
exercício com a restrição 318 – Não atendimento à orientação do Órgão Cont. Set./Central,
devido a não contabilização da depreciação mensal RMB. A contabilidade aguarda providências que serão tomadas pela instituição com a implantação do Sistema SIADS.
4. Contas 812310101, 812310201 e 812310401 da UG 156677, não foram na sua totalidade
debitadas concomitantemente à liquidação da despesa, uma vez que o setor responsável,
nem sempre realiza a opção de liquidação de despesa com contrato no momento da apropriação no Siafiweb, Doc. Hábil: (NP) Nota de Pagamento. Os valores não correspondem na
sua totalidade com a realidade, o que necessitará de um controle e conciliação no decorrer
do ano de 2022, a fim de revisar periodicamente o resultado das contas.
5. Conta Caixa e Equivalente de Caixa: 11112.20.01 – LIMITE DE SAQUE COM
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO e 11112.20.03 – LIMITE DE SAQUE C/VINC. PAGTO –
ORDEM PGTO – OFSS. É preciso ressaltar que o saldo de R$ 7.655.779,92 nas referidas
contas não deduziu o valor pago com folha de pagamento dos servidores da instituição. O
valor disponível na conta 11112.20.01 deveria ser deduzido do montante, porém, devido às
limitações do sistema SIAFI, a dedução só foi contabilizada em 01/01/2022.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Cuiabá-MT
Data
27/01/2021
Contador Responsá- Andréia Carine Preussler do NasciCRC nº
CRCMT 007579/O-2
vel
mento
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Operações de Crédito Internas
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DE RECEITAS
REFINANCIAMENTO
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT
TOTAL
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS
Superavit Financeiro
Excesso de Arrecadação
Créditos Cancelados

301.589,00
133.374,00
133.374,00
168.215,00
168.215,00
15.258.387,00
15.258.387,00
15.258.387,00
15.559.976,00
15.559.976,00

PREVISÃO
ATUALIZADA
301.589,00
133.374,00
133.374,00
168.215,00
168.215,00
15.258.387,00
15.258.387,00
15.258.387,00
15.559.976,00
15.559.976,00

15.559.976,00
-

15.559.976,00
62.385.186,00
62.385.186,00

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS
REALIZADAS
1.480,00
1.480,00
1.480,00
1.480,00
1.480,00
94.874.096,68
94.875.576,68
-

SALDO
-300.109,00
-131.894,00
-131.894,00
-168.215,00
-168.215,00
-15.258.387,00
-15.258.387,00
-15.258.387,00
-15.558.496,00
-15.558.496,00
94.874.096,68
79.315.600,68
-62.385.186,00
-
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
TOTAL

DOTAÇÃO
INICIAL
29.743.295,00
17.291.000,00
12.452.295,00
5.051.499,00
5.051.499,00
34.794.794,00
34.794.794,00
34.794.794,00

DESPESA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
92.128.481,00
77.689.930,00
14.438.551,00
5.051.499,00
5.051.499,00
97.179.980,00
97.179.980,00
97.179.980,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31/12 DO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
1.860.947,06
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
1.860.947,06
DESPESAS DE CAPITAL
6.976.992,56
Investimentos
6.976.992,56
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL
8.837.939,62

DESPESAS
EMPENHADAS
91.894.980,59
75.898.316,45
15.996.664,14
2.980.596,09
2.980.596,09
94.875.576,68
94.875.576,68
94.875.576,68

LIQUIDADOS
1.801.871,90
1.801.871,90
970.479,77
970.479,77
2.772.351,67

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31/12 DO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PAGOS
ANTERIORES
EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES
5.663.897,97
5.663.897,97
Pessoal e Encargos Sociais
5.248.070,39
5.248.070,39
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
415.827,58
415.827,58
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
TOTAL
5.663.897,97
5.663.897,97

DESPESAS
LIQUIDADAS
86.384.434,24
75.898.316,45
10.486.117,79
122.582,04
122.582,04
86.507.016,28
86.507.016,28
86.507.016,28

PAGOS

DESPESAS
PAGAS
78.865.719,65
68.981.673,78
9.884.045,87
122.582,04
122.582,04
78.988.301,69
78.988.301,69
78.988.301,69

CANCELADOS

1.784.377,38
1.784.377,38
970.479,77
970.479,77
2.754.857,15

SALDO DA
DOTAÇÃO
233.500,41
1.791.613,55
-1.558.113,14
2.070.902,91
2.070.902,91
2.304.403,32
2.304.403,32
2.304.403,32

SALDO

52.377,16
52.377,16
87.600,00
87.600,00
139.977,16

CANCELADOS

24.192,52
24.192,52
5.918.912,79
5.918.912,79
5.943.105,31

SALDO
-

-
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda
VPDs Pagas Antecipadamente
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Estoques
Investimentos
Participações Permanentes
Propriedades para Investimento
Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do
RPPS
Demais Investimentos Permanentes
Demais Investimentos Permanentes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest.
Perm.
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens
Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Intangível
Softwares

PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto
Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Transferências Fiscais a Curto Prazo
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo
Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo

2021
7.836.775,31

2020
7.590.930,90

7.655.779,92

6.121.876,65

113.139,52
113.139,52
67.855,87
1.887.565,81

1.469.054,25
1.469.054,25
794.504,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESPECIFICAÇÃO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
(AFAC)
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL

2021
11.001.961,87

2020
9.692.941,79

6.694.091,40

7.608.293,34

137.914,00
4.169.956,47
-

93.491,60
1.991.156,85
-

-

-

-

-

-

-

11.001.961,87

9.692.941,79

2021
-

2020
-

-

-

-

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

-

Reservas de Lucros

-

-

1.887.565,81

794.504,00

Demais Reservas

-

1.881.565,81

794.504,00

Resultados Acumulados

-1.277.620,75

1.881.565,81

794.504,00

Resultado do Exercício

35.550,65

1.307.506,89
1.307.259,39

-

-

6.000,00

-

Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Ações / Cotas em Tesouraria

6.000,00

-

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

-

Resultados de Exercícios Anteriores

-1.307.506,89
-5.664,51
-1.277.620,75

-247,50
1.307.506,89
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Softwares
(-) Amortização Acumulada de Softwares
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e
Pat.
Direitos de Uso de Imóveis
Direitos de Uso de Imóveis
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis
Diferido
TOTAL DO ATIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.724.341,12

8.385.434,90

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.724.341,12

8.385.434,90
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BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Previdência Social (RPPS)
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
(-) Deduções da Receita Orçamentária

DISPÊNDIOS
2021
1.480,00
1.480,00
-

2020
-

1.480,00
-

Seguridade Social (Exceto Previdência)
-

Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS

98.500.062,51
85.282.729,97
85.282.729,97
13.217.332,54
12.960.579,75
256.752,79
-

32.927.195,90
32.927.195,90
32.927.195,90
-

Recebimentos Extraorçamentários
Inscrição dos Restos a Pagar Processados
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
Saldo do Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

15.961.403,76
7.518.714,59
8.368.560,40
62.266,12
11.862,65

14.533.598,01
5.663.897,97
8.837.939,62
11.807,98
19.952,44

-

1.450,00
1.450,00
1.520,38
8.892,27
6.121.876,65
6.121.876,65
120.584.822,92

ESPECIFICAÇÃO
Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Vinculadas
Educação

18.502,44
47.460.793,91

Previdência Social (RPPS)
Dívida Pública
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Repasse Concedido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Concedidas
Movimento de Saldos Patrimoniais
Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS
Pagamentos Extraorçamentários
Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento

Saldo para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

2021
94.875.576,68
93.054.272,39
1.821.304,29
766.431,85

2020
40.069.640,81
20.288.892,82
19.780.747,99
12.643.897,20

904.631,84

101.164,06

-

5.898.332,77

150.240,60

1.137.353,96

9.570.995,08
112.933,33
112.933,33
9.458.061,75
9.456.541,37

1.257.468,47
972.459,92
972.459,92
285.008,55
285.008,55

1.520,38
8.482.471,24
5.663.897,97
2.754.857,15
62.266,12
1.450,00

11.807,98
11.807,98
-

1.450,00

7.655.779,92
7.655.779,92
120.584.822,92

6.121.876,65
6.121.876,65
47.460.793,91
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Venda de Mercadorias
Vendas de Produtos
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições

2021
98.773.364,63
1.480,00
1.480,00
98.508.954,78
98.508.954,78
261.409,47
112.933,33
148.476,14
1.520,38
1.520,38

2020
33.031.299,90
33.031.299,90
32.927.195,90
104.104,00
-

98.737.813,98
77.400.411,17
60.943.047,12
13.782.333,78
2.675.030,27
893.858,42
219.368,85
101.095,32
573.394,25
5.812.201,30
1.097,69
5.811.103,61
6.236,89
6.236,89
9.570.995,08
9.570.995,08
2.144.637,34
2.144.637,34
4.059,45
3.356,52
702,93

34.338.559,29
28.552.468,23
22.594.362,90
5.116.538,28
841.567,05
188.334,52
188.334,52
2.235.798,01
2.235.798,01
929,88
929,88
1.238.966,03
1.238.966,03
1.466.583,43
1.466.583,43
-
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Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Operações da Autoridade Monetária
Incentivos
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

2.905.414,33
2.905.414,33

655.479,19
655.479,19

35.550,65

-1.307.259,39
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DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA – DFC
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Transferências Recebidas
Intergovernamentais
Dos Estados e/ou Distrito Federal
Dos Municípios
Intragovernamentais
Outras Transferências Recebidas
Outros Ingressos Operacionais
Ingressos Extraorçamentários
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
Demais Recebimentos
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Legislativo
Judiciário
Essencial à Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria

2021
2.626.965,08
98.575.671,28
1.480,00
98.574.191,28
62.266,12
1.450,00
98.500.062,51
1.520,38
8.892,27
-95.948.706,20
-72.891.270,81
-269.274,16
-72.469.596,65
-150.000,00
-

2020
6.812.276,65
32.957.506,32
32.957.506,32
11.807,98
32.927.195,90
18.502,44
-26.145.229,67
-19.889.814,15
-19.891.264,15
-

118

Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Universidade | 2021

Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
Juros e Encargos da Dívida
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Transferências Concedidas
Intergovernamentais
A Estados e/ou Distrito Federal
A Municípios
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
Operações de Crédito
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes
Transferências de Capital Recebidas
Outros Ingressos de Financiamento
DESEMBOLSOS
Amortização / Refinanciamento da Dívida
Outros Desembolsos de Financiamento
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

-950,00
-1.450,00
-13.424.174,19
-13.424.174,19
-9.633.261,20
-62.266,12
-9.570.995,08
-1.093.061,81
-1.093.061,81
-1.093.061,81
1.533.903,27
6.121.876,65
7.655.779,92

1.450,00
-4.986.139,07
-4.986.139,07
-1.269.276,45
-11.807,98
-1.257.468,47
-690.400,00
-690.400,00
-690.400,00
6.121.876,65
6.121.876,65
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 – UFR
Nota 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), criada através da publicação da Lei
nº 13.637 de 20 de maio de 2018, a partir da
LOA 2019 teve seus recursos orçamentários
aprovados e desmembrados da Universidade
Federal de Mato Grosso, unidade de origem.
Logo, a unidade possui orçamento próprio e os recursos para suas atividades são provenientes do orçamento da UFR, tendo a UFMT
como tutora, de acordo com termo de Cooperação Técnica.
A LOA do Orçamento/2021 (Lei 14.144
de 23 de abril de 2021), dispôs que as Receitas Correntes Previstas para o órgão 26454 –
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
RONDONÓPOLIS, no ano de 2021, foram de
R$ 301.589,00.
Até o 4° trimestre de 2021, o órgão
apresentou saldo de execução de receita corrente própria no valor de R$ 1.480,00 – corresponde a 0,49% do valor previsto.

1) Receitas de Serviços: Destaca-se
que até o quarto trimestre, especificamente as arrecadações oriundas das
receitas de serviços prestados pela
UFR, tais como: administrativos e cumprimento do objeto próprio, ainda não
haviam sido executadas. Existia uma
expectativa de arrecadação para 2021
de R$ 168.215,00.
2) Receitas Patrimoniais: A instituição
arrecadou o montante de R$ 1.480,00
daquilo que fora previsto no exercício
(R$ 133.374,00). Este valor corresponde a 0,49% do montante previsto
em toda a instituição. O valor refere-se
às receitas arrecadadas via contratos
de locação de imóveis.
Ambas as receitas foram frustradas
quanto à arrecadação do Órgão (26454). Uma
das causas se dá pelo período de calamidade
pública em decorrência da pandemia do Covid19. Outra pela reestruturação administrativa
que ainda está em fase transição.

Quadro 70 – Percentual de Receitas realizadas x previstas (%)
UG Executora: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Natureza Receita
13100111 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL
16100111 SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC.
TOTAL

%
(AV)

Total

2021

Prevista
133.374,00
168.215,00
301.589,00

Realizada
1.480,00
1.480,00

0,49
0,49

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 02 – Despesas Orçamentárias (Corrente e Capital)
As despesas correntes aprovadas pelo
orçamento/21 ao órgão 26454, foram na ordem
de R$ 34.794.794,00. Este valor foi atualizado
para
R$
97.179.980,00,
sendo
R$ 77.689.930,00 para Pessoal e Encargos,
R$ 14.438.551,00
para
Custeio
e
R$ 5.051.499,00 para Capital.
Durante o quarto trimestre de 2021, a
instituição
empenhou
em
custeio
R$ 91.894.980,59, dos quais foram pagos
R$ 78.865.719,65.

Das despesas com capital, no montante de R$ 5.051.499,00, empenhou-se
R$ 2.980.596,09, dos quais até o final do exercício foram pagos R$ 122.582,04.
Destacamos que dos valores empenhados, R$ 75.898.316,45 foram com despesas com Pessoal e Encargos Sociais e correspondem a 82,59% de custeio e 78,10% do total
das despesas aprovadas na UFR.
A seguir demonstramos a composição
da execução da despesa da UFR.

Quadro 71 – Execução da Despesa UFR/2021
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS
CORRENTES
Pessoal e Encargos
Sociais
Juros e Encargos da
Dívida
Outras Despesas
Correntes
DESPESAS DE
CAPITAL
Investimentos

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

SALDO DA
DOTAÇÃO

29.743.295,00

92.128.481,00

91.894.980,59

86.384.434,24

78.865.719,65

233.500,41

17.291.000,00

77.689.930,00

75.898.316,45

75.898.316,45

68.981.673,78

1.791.613,55

-

-

-

-

-

-

12.452.295,00

14.438.551,00

15.996.664,14

10.486.117,79

9.884.045,87

1.558.113,14

5.051.499,00

5.051.499,00

2.980.596,09

122.582,04

122.582,04

2.070.902,91

5.051.499,00

5.051.499,00

2.980.596,09

122.582,04

122.582,04

2.070.902,91
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Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS
34.794.794,00 97.179.980,00
DESPESAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM
34.794.794,00 97.179.980,00
REFINANCIAMENTO
TOTAL
34.794.794,00 97.179.980,00
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 03 – BALANÇO PATRIMONIAL – Ativo
Circulante
Em 31/12/21, a UFR, órgão 26454 encerrou o exercício com um saldo no ATIVO
CIRCULANTE de R$ 7.836.775,31. A conta
Caixa e Equivalente de Caixa merece destaque
pois corresponde a R$ 7.655.779,92.
Deve-se levar em consideração que,
ainda que o valor seja consideravelmente relevante, o montante não transmite a realidade da
conta, sendo este saldo transitório. Uma vez
que o montante de R$ 7.655.779,92 foi comprometido para pagamento da folha de pessoal da
UFR que por limitação de sistema, só é deduzido no dia seguinte da data de pagamento, ou
seja, 01/01/2022.
As contas mais relevantes estão abaixo
destacadas:
a)

Caixa e Equivalente de Caixa

⮚
11112.20.01 – LIMITE DE SAQUE
COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO –
OFSS, saldo encerrado com o montante de
R$ 299.014,12; e
⮚
11112.20.03 – LIMITE DE SAQUE
C/VINC. PAGTO – ORDEM PGTO – OFSS,
saldo encerrado com o montante de
R$ 7.356.765,80;
b)
Demais Créditos a Receber a Curto
Prazo
As contas vinculadas aos créditos a receber a
curto prazo representam o montante de
R$ 206,19.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.875.576,68

86.507.016,28

78.988.301,69

2.304.403,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.875.576,68

86.507.016,28

78.988.301,69

2.304.403,32

94.875.576,68

86.507.016,28

78.988.301,69

2.304.403,32

A conta 11311.01.01 – Adiantamento de 13º
Salário, apresentou o montante de R$ 0,00
uma vez que já houve o fechamento da folha do
13º salário no mês de dez/2021.
A conta 11311.01.02 – Adiantamento de Férias, apresentou um saldo de R$ 0,00 uma vez
que o servidor já efetivou o gozo das férias no
exercício.
A conta 11311.02.00 - Adiantamento Concecido, apresentou saldo de R$ 206,19, referente
adiantamento de Suprimento de Fundos.
c) Estoques
A UFR ainda não possui setor próprio
de Almoxarifado Central e os bens de consumo
utilizados pela unidade ainda são requisitados
pela tutora UFMT.
No entanto, há um saldo de
R$ 67.855,87 na conta de estoque (material de
consumo), que ainda depende do setor responsável para dar regularização da saída do material.
Nota 04 – Composição dos Bens Móveis e
Imóveis, Depreciação e Redução ao valor
Recuperável
Em 31/12/2021, a UFR apresentou somente saldo na conta de bens móveis por ocasião de contabilização pela aquisição de bens
de informática e veículo, que somaram
R$ 1.881.565,81.
Não houve contabilização da transferência dos bens da UFMT para a UFR.
Ainda não há mensuração quanto à depreciação acumulada RMB.
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Quadro 72 – Composição dos bens móveis e imóveis do Órgão 26454
Conta
2
3
4
5
6
7
8
9

BENS
MOVEIS
BENS
MOVEIS
BENS
MÓVEIS
BENS
MÓVEIS
BENS
MÓVEIS
BENS
MÓVEIS
BENS
MÓVEIS
BENS
MOVEIS
BENS
MOVEIS

Mês Lançamento

DEZ/2020

DEZ/2021

TOTAL

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO

106.335,00

106.335,00

MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS

130.899,99

130.899,99

-

5.160,00

5.160,00

-

578.626,98

578.626,98

MOBILIÁRIOS EM GERAL

-

142.921,00

142.921,00

EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E
FOTO

-

4.600,00

4.600,00

118.518,84

808.918,84

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP
DIVERSOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS

BENS DE INFORMÁTICA

690.400,00

VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

104.104,00

DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS
MOVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 5 – BALANÇO PATRIMONIAL – Passivo
Circulante: Pessoal a Pagar
Em 31/12/2021, a UFR apresentou um
saldo em aberto de R$ 11.001.961,87 em obrigações a pagar a curto prazo, sendo
R$ 6.694.091,40 com a folha de pessoal.

104.104,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

794.504,00

1.087.061,81

1.881.565,81

Apresentamos a seguir, um quadro segregando essas obrigações, entre contas de
Pessoal a Pagar, Benefícios Previdenciários a
Pagar e Encargos Sociais a Pagar:

Quadro 73 – Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. – Composição.
Mês Lançamento
211110101
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS
211110102
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR
211110103
FERIAS A PAGAR
211310100
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
211410302
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID.COMPLEMENT
Mês Lançamento

DEZ/2021
6.605.916,54
0,00
0,00
47.375,72
40.799,14
6.694.091,40

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Vale destacar que o valor de
R$ 6.694.091,40 não traduz a realidade de um
passivo na instituição com obrigações trabalhistas e sociais, uma vez que esse mesmo valor
se refere à apropriação da folha de pagamento
do mês de dezembro, paga no dia 01/01/2022.
Portanto o passivo está liquidado.
A UFR apresentou um saldo em aberto
de R$ 4.169.956,47 – nas demais obrigações a
curto prazo, que correspondem a obrigações

com impostos, taxas, pensões, consignados,
previdência e demais impostos.
Nota 6 – Passivo Circulante: Fornecedores e
Contas a Pagar
Em 31/12/21, a UFR apresentou um
saldo em aberto de R$ 137.914,00 referente a
contas a pagar a credores nacionais, conforme
pode ser verificado a seguir:

Quadro 74 – Fornecedores a Pagar - Por Órgão a curto prazo.
Empresas contratadas pela UFR – 26454
Fornecedor 1: Rondai Seguranca Ltda
Fornecedor 2: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes
Fornecedor 3: Congen Terceirizaçoes e empreendimentos eireli
Fornecedor 4: Presto Servicos e Conservacao Ltda
Fornecedor : Demais fornecedores
Total

31/12/2021
3.475,42
23.561,34
105.589,21
3.729,90
1.558,13
137.914,00

AV (%)
2,52
17,08
76,57
2,70
1,13
100,00

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
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Nota 7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O saldo do Patrimônio Líquido da UFR
durante o quarto trimestre do exercício de 2021

foi deficitário, caracterizando um passivo a descoberto no valor de R$ -1.277.620,75. Isso significa que as obrigações da entidade foram maiores que os seus bens e direitos.

Quadro 75 – Composição do Patrimônio Líquido da UFR
31/12/2020
Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
Resultado Exerc. Anterior
Ajuste de Exercício Anteriores
Total Resultado Acumulado

(1.307.259,39)
0,00
(247,50)
(1.307.506,89)

31/12/2021

AH

35.550,65
(1.307.506,89)
(5.664,51)
(1.277.620,75)

(0,27)
(1,00)
(21,88)
(0,97)

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Nota 8 – Saldo Patrimonial do Exercício e
Déficit/Superávit Financeiro
O saldo patrimonial é o resultado da
subtração entre o conjunto de bens e direitos
(Ativos) e as dívidas, ou obrigações (Passivo)

da entidade pública. Destacamos a seguir a
composição do referido saldo que é calculado
pela soma dos ativos financeiros e permanentes, deduzindo os passivos financeiros e permanentes do balanço patrimonial da instituição.

Quadro 76 – Saldo Patrimonial Apurado no Exercício 2021
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO REAL
ESPECIFICAÇÃO
2021
2020
ESPECIFICAÇÃO
ATIVO
PASSIVO
7.655.779,92
6.121.876,65
FINANCEIRO
FINANCEIRO
ATIVO
PASSIVO
2.068.561,20
2.263.558,25
PERMANENTE
PERMANENTE
SALDO
PATRIMONIAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Conforme demonstrado no quadro 76,
o valor do saldo patrimonial apurado no quarto
trimestre/2021
foi
deficitário
em
R$ 25.296.133,10. O resultado financeiro do
mesmo período, que é a diferença entre o ativo
financeiro e o passivo financeiro, também foi
deficitário em R$ 14.174.600,38.

PASSIVO REAL
2021

2020

21.830.380,30

14.503.287,59

3.465.752,76

4.027.593,82

(25.296.133,10)

(10.145.446,51)

Nota 9 – Resultado Financeiro: Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado
no Balanço Patrimonial
O resultado financeiro obtido no Balanço Patrimonial referente ao quarto trimestre
de 2021 foi deficitário em R$ 14.174.600,38.
A geração líquida de caixa é obtida pela
dedução dos dispêndios do total dos ingressos,
conforme a seguir:

Quadro 77 – Resultado Financeiro
BALANÇO FINANCEIRO
(+) INGRESSOS
(-) DISPENDIOS
(=) RESULTADO FINANCEIRO

2021
98.575.671,28
(97.041.768,01)
1.533.903,27

Fonte: SIAFI, 2021.

Nota 10 – Fornecedores e Contas a Pagar e
Obrigações contratuais
Em 31/12/21, conforme já mencionado
na nota 6, a UFR apresentou um saldo em
aberto de R$ 137.914,00 relacionado a Fornecedores a curto prazo a pagar.

Em 31/12/21, a UFR possuía um saldo
de R$ 15.127.896,04 relacionados a obrigações contratuais, referente a parcelas de contratos em execução no período de até 12 (doze)
meses. No quadro a seguir, estão segregadas
essas obrigações, de acordo com a natureza
dos respectivos contratos.

Quadro 78 – Obrigações Contratuais – Composição consolidada
Aluguéis
Fornecimento de Bens
Seguros
Serviços
Total

31/12/2021
0,00
0,00
11.862,39
15.116.033,65
15.127.896,04

Fonte: Tesouro Gerencial.
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Quadro 79 – Relação das empresas contratadas pela UFR
UG

Contratado
05592812000197
03467321000199
00442213000173
10439655000114

156677 - UFR

10398803000280
09041485000136
12680681000165
09216620000137
115406

Total

ILUMISOL COM IMP EXP EIRELI
ENERGISA MATO GROSSO DISTR. ENERGIA
MOINHOS DE VENTO TERCEIRIZAÇÃO LTDA
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E
FAGUNDES LTDA
RONDAI SEGURANCA LTDA
SC - COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CONGEN TERCEIRIZACOES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A
DIVERSOS

Total
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Percebe-se que todas as empresas
contratadas pela UFR, são de natureza prestadoras de serviços e contrato de seguros.
Destaca-se na relação informada que o
valor mais relevante se refere a empresa Ilumisol Com. Imp. Exp. Eireli, responsável por fornecimento de projeto de engenharia para instalação de geração de energia solar.

6.747.475,27
1.376.973,52
880.413,97

HV
44,60
9,10
5,82

2.379.147,25

15,73

613.020,17
395.821,35

4,05
2,62

538.816,77

3,56

364.803,06
222.875,52
1.608.549,16
15.127.896,04

2,41
1,47
10,63
100,00

Nota 11 – Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
Em 31/12/21, a Universidade Federal
de Rondonópolis – Órgão 26454 apresentou
um saldo de R$ 75.898.316,45.

Quadro 80 – Composição de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais 2021
Item Informação

Natureza Despesa Detalhada
31900101
31900106
31900109
31900301
31900303
31900401
31900412
31900413
31900414

31900416
31900706
31901101
31901105
31901107
31901109
31901110
31901131
31901133
31901135

PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVICO PESSOAL CIVIL
PENSOES CIVIS
13 SALARIO - PENSOES CIVIS
SALARIO CONTRATO
TEMPORARIO
FERIAS
VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORARIO
13¤ SALARIO - CONTRATO
TEMPORARIO
FERIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMPORARIO
FERIAS PAGAMENTO
ANTECIPADO - CONTRATOS
TEMPORARIOS
CONTRIBUICAO PATRONAL FUNPRESP LEI 12618/12
VENCIMENTOS E SALARIOS
INCORPORACOES
ABONO DE PERMANENCIA
ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
GRATIFICACAO POR
EXERCICIO DE CARGO
EFETIVO
GRAT POR EXERCICIO DE
FUNCOES COMISSIONADAS
GRATIFICACAO/ADICIONAL DE
LOCALIZACAO

DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
198.011,11
12.684,60

DESPESAS LIQUIDADAS
(CONTROLE EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem
(Item Informação)
198.011,11
12.684,60

DESPESAS PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
162.514,89
12.684,60

8.673,14

8.673,14

7.110,39

101.095,32
1.177,63

101.095,32
1.177,63

85.786,65
1.177,63

2.540.440,62

2.540.440,62

2.496.941,02

138.503,77

138.503,77

138.503,77

218.704,51

218.704,51

218.704,51

67.834,07

67.834,07

67.834,07

4.070,61

4.070,61

4.015,23

349.736,39

349.736,39

320.960,19

25.222.865,11
12.111,78
362.693,99

25.222.865,11
12.111,78
362.693,99

23.037.060,15
11.084,69
318.702,67

6.052,57

6.052,57

6.052,57

681.804,95

681.804,95

633.178,76

23.018.665,18

23.018.665,18

21.048.110,58

447.843,38

447.843,38

389.305,55

41.187,60

41.187,60

37.768,85
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Item Informação

Natureza Despesa Detalhada

DESPESAS
EMPENHADAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)

GRATIFICACAO P/EXERCICIO
DE CARGO EM COMISSAO
GRATIFICACAO DE TEMPO DE
31901137
SERVICO
FERIAS VENCIDAS E
31901142
PROPORCIONAIS
31901143
13º SALARIO
31901145
FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL
FERIAS - PAGAMENTO
31901146
ANTECIPADO
31901632
SUBSTITUICOES
SENT.JUD.NAO TRANS.JULG
31909116
CARAT CONT PENS CIVIL
APOSENTADORIAS, RESERVA
31909201
REMUNERADA E REFORMAS
PENSOES DO RPPS E DO
31909203
MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS
31909211
FIXAS - PESSOAL CIVIL
31910415
OBRIGACOES PATRONAIS
CONTRIBUICAO PATRONAL
31911303
PARA O RPPS
31911314
MULTAS INDEDUTIVEIS
31911317
JUROS
TOTAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.
31901136

DESPESAS LIQUIDADAS
(CONTROLE EMPENHO)

DESPESAS PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)

Saldo - Moeda Origem
(Item Informação)

Saldo - Moeda Origem (Item Informação)

914.939,13

914.939,13

684.361,03

205.720,48

205.720,48

189.155,23

10.226,94

10.226,94

2.721,47

4.560.030,06
2.136.110,07

4.560.030,06
2.136.110,07

3.631.402,62
2.050.202,11

155.062,75

155.062,75

38.891,00

57.270,15

57.270,15

46.812,06

1.231.687,91

147.518,86

0,00
0,00
0,00
1.231.687,91
596.655,63

596.655,63

596.655,63

12.594.782,56

12.594.782,56

12.594.782,56

1.572,15
102,29
75.898.316,45

1.572,15
102,29
75.898.316,45

1.572,15
102,29
68.981.673,78

As informações sobre despesas com
pessoal foram devidamente evidenciadas na
nota 2, sobre as despesas orçamentárias.
No quadro 80 pode ser verificada a
composição detalhada dos gastos para melhor
vislumbre da gestão.

Nota 12 – Custeio com outras despesas correntes
Apresentamos no quadro abaixo, a
execução das despesas de custeio em outras
despesas correntes.
Atualmente a UFR já arca com as despesas referentes a energia elétrica, internet, telefonia, saneamento, água e esgoto da empresa Sanear.

Quadro 81 – Composição das despesas “Outras despesas de custeio”
Item Informação

Natureza Despesa Detalhada
33900422
33900805
33900809
33901414
33901416
33901801
33903004
33903006
33903007
33903012
33903015
33903016
33903017
33903021

AUXILIO-CRECHE
AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
AUXILIO-CRECHE CIVIL
DIARIAS NO PAIS
DIARIAS NO EXTERIOR
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
GAS E OUTROS MATERIAIS
ENGARRAFADOS
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
GENEROS DE ALIMENTACAO
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE
USO ZOOTECNICO
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE
CONSUMO
MATERIAL DE COPA E COZINHA

DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS
(CONTROLE
(CONTROLE EMPENHO)
EMPENHO)
Saldo - Moeda
Saldo - Moeda Origem
Origem (Item In(Item Informação)
formação)
3.852,00
3.852,00
9.559,13
9.559,13
289.092,60
289.092,60
22.925,26
22.925,26
3.402,50
3.402,50
1.728.193,10
1.623.459,20

DESPESAS PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
3.210,00
8.240,63
265.627,50
22.925,26
3.402,50
1.623.459,20

9.900,00
54.515,49
23.400,00

18.231,00

18.231,00

8.599,50

8.599,50

8.599,50

16.200,00

16.200,00

16.200,00

19.066,00
237.575,39
2.895,60
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Item Informação

Natureza Despesa Detalhada
33903022
33903024
33903025
33903026
33903028
33903096
33903301
33903302
33903607
33903628
33903701
33903703
33903901
33903905
33903912
33903916
33903920
33903923
33903936
33903937
33903939
33903943
33903944
33903947
33903948
33903950
33903958
33903969
33903978
33903979
33903984
33903996
33904013
33904016
33904601
33904710
33904715
33904716
33904722
33904727
33904807

MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE
HIGIENIZACAO
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS
IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE
BENS MOVEIS
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONICO
MATERIAL DE PROTECAO E
SEGURANCA
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO
ANTECIPADO
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
ESTAGIARIOS
GRATIFICACAO POR ENCARGO DE
CURSO E CONCURSO - GECC
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO
E OPERACIONAL
VIGILANCIA OSTENSIVA
ASSINATURAS DE PERIODICOS E
ANUIDADES
SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS
LOCACAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERV. DE
BENS IMOVEIS
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE
OUTRAS NATUREZAS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
MULTAS INDEDUTIVEIS
JUROS
ENCARGOS FINANCEIROS
INDEDUTIVEIS
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE COMUNICACAO EM
GERAL
SERVICO DE SELECAO E
TREINAMENTO
SERV.MEDICOHOSPITAL.,ODONTOL.E
LABORATORIAIS
SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
SEGUROS EM GERAL
LIMPEZA E CONSERVACAO
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO
E OPERACIONAL
SERVICOS DE OUTSOURCING ALMOXARIFADO VIRTUAL
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJPAGTO ANTECIPADO
COMUNICACAO DE DADOS E REDES
EM GERAL
OUTSOURCING DE IMPRESSAO
AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS
TAXAS
MULTAS DEDUTIVEIS
JUROS
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE
ILUMINACAO PUBLICA
MULTAS INDEDUTIVEIS
RESIDENCIA MULTPROFISSIONAL
EM SAUDE

DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS
(CONTROLE
(CONTROLE EMPENHO)
EMPENHO)
Saldo - Moeda
Saldo - Moeda Origem
Origem (Item In(Item Informação)
formação)

DESPESAS PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)

16.613,70
140,00

140,00

140,00

157,89

157,89

157,89

113.621,30

799,80

799,80

1.471,85

682,85

682,85

0,00

0,00

0,00

22.872,31
3.142,43
247.423,02

22.872,31
3.142,43
247.423,02

22.872,31
3.142,43
218.000,45

11.734,90

11.734,90

1.264,45

2.142.516,25

1.336.862,44

1.308.225,84

1.667.081,15

998.911,32

998.911,32

56.627,83

19.447,00

19.447,00

800,00

800,00

800,00

295.659,61

1.035,92

1.035,92

400,00

400,00

400,00

8.730,00
332,58
17,09

8.730,00
332,58
17,09

8.730,00
332,58
17,09

1.233,81

1.233,81

1.233,81

1.387.244,36
82.266,00

557.323,55
13.201,79

557.323,55
13.201,79

14.928,81

535,61

535,61

3.340,00

1.690,00

1.690,00

16.559,97

10.890,27

10.890,27

18.309,06
1.385.926,80

13.217,61
797.439,65

13.217,61
666.332,97

150.000,00

150.000,00

150.000,00

206,19

206,19

206,19

102.655,70

79.921,27

79.921,27

15.543,99
1.964.024,66
3.345,60
37,37
68,31

1.392,15
1.964.024,66
3.345,60
37,37
68,31

1.392,15
1.791.897,86
3.345,60
37,37
68,31

1.780,00

702,93

702,93

1.354.552,44

153.146,20

72.900,11

160,30

160,30

160,30

1.162.755,13

1.162.755,13

1.032.868,36
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Item Informação

Natureza Despesa Detalhada
33904901

AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
33909239
- PJ
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
33909247
CONTRIBUTIVAS
33909293
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO ASSISTENCIA
33909308
MEDICA/ODONTOLOGICA
33913990
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
33914712
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
CONTRIB.PREVIDENCIARIAS33914718
SERVICOS DE TERCEIROS
44903965
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,
44905233
VIDEO E FOTO
EQUIPAMENTOS DE TIC 44905241
COMPUTADORES
44905242
MOBILIARIO EM GERAL
TOTAL
Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS
LIQUIDADAS
(CONTROLE
(CONTROLE EMPENHO)
EMPENHO)
Saldo - Moeda
Saldo - Moeda Origem
Origem (Item In(Item Informação)
formação)
1.006,86
1.006,86

33909218

Nota 13 – Investimentos
No que tange às despesas com investimentos, constatamos aquisição de bens móveis (Equipamentos), em diversas categorias,
no valor de R$ 6.976.992,56, conforme detalhamento das aquisições na nota 4 sobre o ativo
permanente.

DESPESAS PAGAS
(CONTROLE
EMPENHO)
Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
586,42

800,00

800,00

800,00

7.145,82

7.145,82

3.184,16

940,56

940,56

940,56

9.595,79

9.595,79

9.595,79

573.394,25

573.394,25

526.018,53

8.000,00
44.197,53

44.197,53

44.197,53

184.938,73

184.938,73

184.938,73

421.628,04

122.582,04

122.582,04

56.754,90
18.720.118,92

10.351.558,52

9.772.725,23

1.979.324,45
522.888,70

Foram empenhados ainda em 2021
R$ 5.907.282,79 para despesas com contratos
PJ e R$ 12.000,00 para obras e instalações, e
R$ 1.057.709,77 para aquisição de Equipamentos e Material Permanente, todos inscritos em
restos a pagar.
Abaixo, a relação da execução de despesas no item de investimento.

Quadro 82 – Composição de despesas de capital (investimentos)
Exercício
Grupo de Despesa

Elemento Despesa

39
4

Investimentos

51
52

OUTROS SERVICOS
DE TERCEIROS PJ OP.INT.ORC.
OBRAS E
INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL
PERMANENTE

Empenhada

2021
RP não proLiquidada
cessados
ano anterior

5.907.282,79
12.000,00
1.057.709,77
6.976.992,56

RPNP
Cancelados

5.907.282,79
6.000,00

964.479.77
970.479,77

6.000,00
5.630,00
5.918.912,79

87.600,00

Fonte: Coordenação Financeira/PROAD/UFMT.

Em 2021 foram liquidados em Restos a
Pagar não Processados R$ 970.479,77 na despesa de Equipamentos e Material Permanente,
estando sem saldo de Restos a pagar não processados para este mesmo investimento.
Nota 14 – Provisões, Passivos e Ativos
Contingentes
Esta unidade, não identificou nenhuma
contabilização no período para riscos fiscais,

processos trabalhistas, judiciais e ou precatórios, tanto nas contas do ativo quanto nas do
passivo.
Nota 15 – Restos a Pagar não Processados
No final do exercício de 2021, a Universidade Federal de Rondonópolis apresentou
um saldo de Restos a Pagar Processados e
Não Processados, conforme descrição no quadro seguinte:
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Quadro 83 – Composição de Restos a Pagar Inscritos em 2021
UG Executora

156677

UFR

Ano
de
insc.

(a) Restos a
Pagar Processados Montante em
1º de janeiro

(b) Restos a
Pagar Processados Pagos

(c) Restos a
Pagar Processados Saldo a pagar 31/12

2021
Total

5.663.897,97
5.663.897,97

5.663.897,97
5.663.897,97

0,00
0,00

Em cumprimento à legislação vigente
quanto à inscrição de restos a pagar, a gestão
156677, por meio de seus gestores tutores
(FUFMT), após análise, aprovaram o montante

(d) Restos a
Pagar Não
Processados
- Montante
em 1º de janeiro
8.837.939,62
8.837.939,62

(e) Restos a
Pagar Não
Processados
- Liquidados

(f) Restos a
Pagar Não
Processados
- Pagos

(g) Restos a
Pagar Não
Processados
- Cancelados

(h) Restos a
Pagar Não
Processados
- Saldo a pagar 31/12

17.494,52
17.494,52

2.754.857,15
2.754.857,15

139.977,16
139.977,16

5.925.610,79
5.925.610,79

de R$ 5.663.897,97 em restos a pagar processados e R$ 5.925.610,79 em restos a pagar não
processados.
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Capítulo 6

Outras Informações Relevantes
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Apresentação e análise dos indicadores da Decisão TCU n.º 408/2002
Quadro 84 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 – UFMT
INDICADORES PRIMÁRIOS
Custo Corrente com HU (Hospitais
Universitários)
Custo Corrente sem HU (Hospitais
Universitários)
Número de Professores Equivalentes
Número de Funcionários Equivalentes
com HU (Hospitais Universitários)
Número de Funcionários Equivalentes
sem HU (Hospitais Universitários)
Total de Alunos Regularmente
Matriculados na Graduação (AG)
Total de Alunos na Pós-Graduação
Stricto Sensu, incluindo-se alunos de
mestrado e de doutorado (APG)
Alunos de Residência Médica (AR)
Número de Alunos Equivalentes da
Graduação (AGE)
Número de Alunos da Graduação em
Tempo Integral (AGTI)
Número de Alunos da Pós-graduação
em Tempo Integral (APGTI)
Número de Alunos de Residência
Médica em Tempo Integral (ARTI)
Fonte: PROPLAN/UFMT.

2021

EXERCÍCIOS
2019

2020

2018

2017

556.194.343,96 585.097.252,08 622.040.345,14 715.591.185,91 682.234.471,59
545.950.716,96 574.205.921,13 595.162.308,27 696.422.319,90 654.288.160,39
1642,50

1666

1995,50

2035

1.790,50

2010,50

2293

2187

2721

2.660

1.594,00

1.619

1.753,50

2.125,50

2.083,50

15.345

16.729

19.940

19.810

19.944

2.129

1.927

2.360

2.228

2.122

119

107

107

114

113

22.754,54

27.725,27

25.553,05

26.521,40

26.266,13

11.279,50

13.139,05

13.912,24

14.208,01

14.599,71

4258

3854

4720

4456

4.244

238

214

214

228

226

Quadro 85 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002 – UFMT
Indicadores Decisão TCU 408/2002
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Fonte: PROPLAN/UFMT.

Os indicadores que compõem a Decisão
n.º 408/2002 do Tribunal de Contas da União
(TCU) resumem as principais características
gerenciais administrativas das Instituições Federais de Ensino Superior, constituindo-se em
instrumento que permite ao TCU acompanhar o
desempenho destas Instituições.
O ano de 2021 foi atípico devido à pandemia de COVID-19, comprometendo o calendário acadêmico da UFMT. Conforme orientação contida no OFÍCIO-CIRCULAR Nº
4/2022/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC, de 3
de fevereiro de 2022, observada a possibilidade
de comprometimento de informações, principalmente, em relação ao 2º semestre letivo nas
Universidades Federais, os dados devem ser
relativos ao exercício encerrado, não devendo
ser utilizados dados parciais ou estimativos. Se,
porventura, os resultados do segundo semestre
não estiverem disponíveis, deve-se utilizar os

2021
20.410,40
20.034,50
9,60
7,85
9,90
1,22
0,97
0,74
0,12
3,53
4,40
37,83%

2020
18.403,18
18.060,61
10,33
7,50
10,63
1,38
0,97
0,79
0,10
3,53
4,31
46,05%

EXERCÍCIOS
2019
2018
20.403,43 22.931,65
19.521,81 22.317,37
9,44
9,28
8,62
6,94
10,75
8,89
1,10
1,34
0,88
1,04
0,70
0,72
0,11
0,10
3,54
3,54
4,19
4,09
39,22%
38,67%

2017
22.196,50
21.287,27
10,65
7,17
9,15
1,49
1,16
0,73
0,10
3,50
4,13
41,00%

do mesmo semestre do exercício anterior.
Como a UFMT, até a data de encaminhamento
deste relatório ao Conselho Diretor, ainda não
concluiu o primeiro semestre letivo de 2021, optou-se em utilizar os dados de 2020, quando
não disponíveis os dados do primeiro semestre
de 2021, conforme orientação da “Comunidade
de Colaboração – Gestão e Governança das
IFEs”.
Além disso, no ano de 2020, com a consolidação da Universidade Federal de Rondonópolis, houve a separação dos dados desta
instituição, que até 2019 integraram os indicadores da UFMT. Assim, neste item serão demonstrados os indicadores das duas universidades.
O custo corrente com HU por aluno equivalente ficou em R$ 20.410,40, enquanto o
custo corrente sem incluir o HU ficou em
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R$ 20.034,50, valores estes superiores aos registrados em 2020, que foram, respectivamente
R$ 18.403,18 e R$ 18.060,61. Observou-se
uma redução do aluno equivalente da instituição, tendo em vista a redução de concluintes,
dado de impacto neste indicador, provavelmente em consequência da pandemia de Covid-19, que afetou ainda mais o calendário acadêmico, dificultando a conclusão conforme esperado.
O indicador aluno tempo integral por professor equivalente expressa que, em 2021,
cada professor equivalente foi responsável pela
formação de 9,60 alunos, o que representa uma
diminuição em relação ao ano anterior, que era
de 10,33. Isso se deve a uma redução no quantitativo de alunos concluintes, conforme também observado em relação ao indicador de
custo.
O grau de participação estudantil demonstra o envolvimento dos alunos com os cursos matriculados. Desta forma, o índice expressa o quantitativo de estudantes regulares e
a provável velocidade de integralização de seus
cursos, assim, quanto mais o índice se aproxima do valor 1, melhor é o resultado esperado
em termos de regularidade dos alunos em concluírem seus cursos. O resultado 0,74 no “índice de participação estudantil da UFMT”, considerado um índice bom, aponta a situação de
regularidade de matrícula dos alunos de graduação em 2021. Este indicador utiliza no cálculo
o fator de retenção estipulado pelo MEC, o que
não retrata a realidade das instituições federais
de ensino. Isso pode ser vislumbrado pela discrepância deste indicador em relação à taxa de
sucesso, que foi de 37,83%, refletindo que, na

realidade, os alunos não estão cursando na velocidade regular de integralização.
O índice de 0,12 para o indicador grau de
envolvimento discente com a pós-graduação
expressa que 12% do total de alunos matriculados na UFMT são alunos da pós-graduação
stricto sensu. Embora esta participação transpareça pequena, destaca-se que a maioria dos
programas de pós-graduação da UFMT são recentes e encontram-se em processo de consolidação.
O conceito CAPES/MEC para a pós-graduação foi de 3,53, o que reflete a média dos
conceitos dos programas de pós-graduação
stricto sensu da UFMT.
O índice de qualificação do corpo docente, que varia de 1 a 5, está relacionado à
titulação dos professores. Logo quanto maior a
qualificação do corpo docente, mais o índice se
aproxima de 5. A UFMT atingiu neste índice o
valor de 4,40, demonstrando a evolução da
qualificação do seu quadro docente que, em
2020, era de 4,31.
A taxa de sucesso da UFMT no ano de
2021 foi de 37,83%. Esta taxa não representa
os dados de 2021, mas sim de 2020, pois, até
o encaminhamento deste relatório ao Conselho
Diretor, os dados do primeiro semestre de 2021
não estavam disponíveis. Este indicador pode
ter sido comprometido pela pandemia de Covid19, período em que a instituição teve que se reorganizar, sendo que inicialmente houve paralisação das aulas e posteriormente as aulas passaram a ser ministradas online. Além disso,
houve dificuldades de desenvolvimento das aulas práticas, o que provavelmente também impactou neste indicador.

Quadro 86 – Resultados dos Indicadores Primários – Decisão TCU n.º 408/2002 – UFR
INDICADORES PRIMÁRIOS
Custo Corrente com HU (Hospitais Universitários)
Custo Corrente sem HU (Hospitais Universitários)
Número de Professores Equivalentes
Número de Funcionários Equivalentes com HU (Hospitais Universitários)
Número de Funcionários Equivalentes sem HU (Hospitais Universitários)
Total de Alunos Regularmente Matriculados na Graduação (AG)
Total de Alunos na Pós-Graduação Stricto Sensu, incluindo-se alunos de mestrado e
de doutorado (APG)
Alunos de Residência Médica (AR)
Número de Alunos Equivalentes da Graduação (AGE)
Número de Alunos da Graduação em Tempo Integral (AGTI)
Número de Alunos da Pós-graduação em Tempo Integral (APGTI)
Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral (ARTI)
Fonte: PROPLAN/UFMT.

EXERCÍCIOS
2021
2020
84.256.819,98
37.726.312,42
334
330,5
180
185
3.521
3.606
200

185

4.711,01
2.410,79
400
-

5.041,93
2.517,48
370
-
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Quadro 87 – Resultados dos Indicadores da Decisão TCU 408/2002 – UFR
Indicadores Decisão TCU 408/2002
Custo Corrente com HU / Aluno Equivalente
Custo Corrente sem HU / Aluno Equivalente
Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU
Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU
Funcionário Equivalente com HU / Professor Equivalente
Funcionário Equivalente sem HU / Professor Equivalente
Grau de Participação Estudantil (GPE)
Grau de Envolvimento Discente com Pós-Graduação (GEPG)
Conceito CAPES/MEC para a Pós-Graduação
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Fonte: PROPLAN/UFMT.

Com a emancipação da UFR, 2020 foi o
primeiro ano de sua série histórica, no qual teve
gestão sobre o orçamento.
Em 2021, a UFR já possui ao menos a
possibilidade de comparar os indicadores de
2021 com os levantados em 2020 pela tutora
UFMT, mas é importante salientar que as ações
iniciadas pela gestão ainda não permitem a
mensuração dos seus resultados, considerando um período tão breve. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que norteia as
ações e os desdobramentos das políticas de
manutenção e funcionamento da UFR, que foi
aprovado pela Resolução CONSUNI/UFR
nº 40, de 22 de Junho de 2021, interstício 20212025, ainda completará um ano de sua vigência, cujos efeitos e adaptações poderão ser
avaliados com precisão ao final do primeiro ciclo.
De qualquer forma, seguem algumas
considerações sobre o início da jornada da
UFR em seus dois primeiros anos de gestão orçamentária como uma IES independente.
O custo corrente sem incluir o HU ficou
em R$ 84.256.819,98, valores estes superiores
aos registrados em 2020. Este aumento expressivo se justifica pela vinculação da folha de
pagamento ao orçamento de 2021, que em
2020 ainda estava incorporado à folha de pagamento da UFMT.
O indicador aluno tempo integral em relação professor equivalente expressa o quantitativo de estudantes que cada professor
atende, sendo um total de 8,42 em 2021. Ao
comparar os resultados de 2021 com os dados

EXERCÍCIOS
2021
16.485,36
8,42
15,62
0,54
0,68
0,05
3,00
4,08
35,53%

2020
6.970,95
8,74
15,59
0,56
0,70
0,05
3,00
4,01
44,14%

de 2020, constata-se uma redução, oriunda dos
efeitos do impacto da pandemia SARS-CoV-2.
O resultado 0,68 no “índice de participação estudantil da UFR”, aponta a situação de
regularidade de matrícula dos alunos de graduação em 2021, mesmo com a queda de 2% em
relação ao 0,70.
O indicador grau de envolvimento discente com a pós-graduação expressa que apenas 5% do total de alunos matriculados da UFR
está na pós-graduação stricto sensu. Estes números, embora baixos, são justificados pela
existência de apenas três programas de mestrado, números estes que devem melhorar significativamente quando a UFR consolidar seu
quadro de docente, tanto quantitativamente
como qualitativamente.
Em relação ao índice de qualificação do
corpo docente, a UFR atingiu o valor de 4,08,
demonstrando uma pequena evolução da qualificação do seu quadro docente que, em 2020,
foi de 4,01.
A taxa de sucesso da UFR no ano de
2021 foi de 35,53%. Este indicador reflete os
efeitos que a pandemia SARS-CoV-2 exerceu
sobre a universidade durante os anos de 2020
e 2021. Este impacto pode ser comprovado ao
observar a taxa de sucesso em 2020 de
44,14%, uma queda de 8,61% refletido pelo número de trancamentos e desistências durante a
pandemia. No entanto, acredita-se que com o
retorno das aulas presenciais, a taxa de sucesso deverá melhorar.
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APÊNDICE I
Quadro 88 – Riscos, Oportunidades e Perspectivas1
RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
a. Principais Riscos
Unidade

PROEG

b. Principais Oportunidades
Acesso a dados externos; cooperação de estruturas físicas; sistema informatizado; e interação entre os
campi.

PROPLAN -

EIT

Fomento do ecossistema de inovação pelo Governo do Estado; Legislação; Necessidade de P&D do mercado.

PROAD

Aumento da captação de recursos
por meio de exames e concursos;
participação em cursos externos de
capacitação; integração com órgãos
externos de controle.

Categoria do
risco

Descrição do risco

c. Fontes dos Riscos

d. Probabilidade e Impacto dos
Riscos

Operacional;
orçamentário

Descumprimento de normas procedimentos; e falta de
recurso orçamentário.

Desconhecimento das normas e procedimentos;
contingenciamento orçamentário.

Baixo

Orçamentário

1. Erro no preenchimento do sistema SIOP [Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento];
2. Atraso de decisão da gestão [quanto ao orçamento];
3. Atraso na nomeação dos membros da comissão mista
de orçamento;
4. Aprovação de demandas não alinhadas ao Planejamento Institucional;
5. Documento [orçamento] publicado com erros operacionais; e
6. Atraso na aprovação da proposta [orçamentária] pelos
Conselhos.

1. Prazo limitado para preenchimento;
2. Tempo limitado para preenchimento do sistema;
3. Não entrar na pauta do CONSUNI e do
CONSEPE;
4. Priorização de interesses individuais em detrimento do coletivo;
5. Erro humano; e
6. Não inclusão na pauta e falta de consenso entre
os conselheiros.

1. Baixo;
2. Baixo;
3. Médio;
4. Médio;
5. Baixo; e
6. Alto.

Operacional

Falta de pessoal para auxílio e assistência; Falta de
comprometimento por parte dos pré-incubados ou dos
incubados; Ideia de empreendimento sem maturidade
para avançar à incubação ou à graduação; riscos.

Quadro reduzido de servidores; Falta de parceria
com pessoal qualificado nas áreas necessárias
para auxílio aos pré-incubados; outros projetos em
Médio; alto
andamento; Desmotivação; Falta de assistência
efetiva, planejamento, análise inicial e consolidação
do projeto.

Estratégico;
operacional;
reputação

No R.U: falha no atendimento e erro na estimativa da demanda; no gerenciamento de bens: falha de registro, trâmite e sistema; na aquisição de bens de consumo/permanente: atraso, erro no pedido e falta de recurso; na
captação de recursos com exames, concursos e convênios: ausência de prospecção de parceiros e de certidões fiscais e falhas relativas à imagem da UFMT.

Falhas operacionais, ligadas a pessoas, técnicas,
trâmites, sistemas e estrutura física; fatos imprevisíveis; restrição legal; contingenciamento orçamentário.

Médio; alto

1

Observações:
1) na coluna “d. Probabilidade e Impacto dos Riscos”, foram apresentados os riscos inerentes, não os residuais;
2) as informações da Proplan foram apresentadas com base no Relatório do Ágatha, extraído pela Geplan em 24/01/2022, e as das demais unidades, com base em seus processos, no SEI, sobre
seus Planos de Gestão de Riscos; e
3) até a presente data, a SECRI e STI não elaboraram seus Planos de Gestão de Riscos, logo suas informações não constam no quadro.
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
a. Principais Riscos
Unidade

b. Principais Oportunidades

Categoria do
risco

Descrição do risco
Priorização equivocada de processos; não identificação
dos pontos de melhoria; Atraso no projeto; Definição de
novo fluxo em desconformidade legal, sem viabilidade
de implantação, mais burocrático ou com mais riscos;
não execução da implantação de novo fluxo de processo.
Desconhecimento sobre situação de adoecimento em
função de riscos e doenças ocupacionais; não tratamento de acidente ocupacional; desconformidade na
concessão de adicional ocupacional; Descumprimento
de regime de trabalho; redução de servidores capacitados e qualificados; concessão indevida de progressão
funcional; direcionamento na contratação de pessoal;
não promoção da acessibilidade.
Não publicação de editais/chamadas de auxílio a pesquisa científica e de programa de iniciação científica;
não elaboração ou reprovação de propostas para editais
externos e não renovação de convênios existentes; falhas em sistemas e processos.

Apoio da Alta Gestão; Capacitação
com apoio da CDH; Alinhamento
com a STI, Proplan e Auditoria Interna.

Operacional

SGP

-

Operacional;
conformidade;
integridade;
estratégico

PROPEQ

-

Estratégico;
operacional

AUDIN

Capacitação externa; aprendizado
contínuo; convergência com o TCU
e CGU; mudança cultural institucional.

Estratégico;
operacional

Recomendação inaplicável; constatação equivocada;
descumprimento de prazo para elaboração de relatório;
monitoramento fora do prazo.

PROCEV

Parceria com as esferas públicas e
privadas; Credibilidade junto ao público externo; Integração dos projetos e ações com a sociedade; Captação de recursos através de editais
de fomento e parcerias.

SECOMM

Referência como fonte para os veículos de comunicação; Ambiente
rico para geração de oportunidades
de divulgação da UFMT; Reconhecimento da Universidade por parte da
comunidade interna e externa; Tecnologias disponíveis para o desenvolvimento de dispositivos.

EPP

c. Fontes dos Riscos

d. Probabilidade e Impacto dos
Riscos

Falhas operacionais, ligadas a pessoas e técnicas.

Alto

Restrição orçamentária e falhas operacionais, ligadas a pessoas e técnicas.

Baixo;
médio; alto

Restrição orçamentária e falhas operacionais, ligadas a pessoas e técnicas.

Baixo; alto

Falhas operacionais, ligadas a pessoas e técnicas.

Baixo; alto

Estratégico;
operacional

No assessoramento de projetos de extensão: dificuldade
no uso do respectivo sistema, inconsistências na aprovação e homologação dos Projetos e relatórios pelas insFalhas operacionais, ligadas a sistema, pessoas e
tâncias acadêmicas, e execução da ação de extensão
técnicas.
antes da homologação final; no gerenciamento das
ações do esporte e lazer: limitação na execução das
ações.

Médio; alto

Estratégico;
operacional

Falha na integração das áreas da Secomm, na comuniFalta de pessoal e de equipamentos para o desencação institucional e científica, na interlocução com a sovolvimento das atividades.
ciedade e na captação de recursos.

Baixo; alto
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS
a. Principais Riscos
Unidade

PRAE

PROPG

b. Principais Oportunidades
Demandas por assistência estudantil; Articulação nacional da assistência estudantil das IFES; Parcerias
com Instituições; Sensibilidade das
instâncias da UFMT com a Assistência Estudantil; Formação em nível de
pós-graduação stricto sensu e cursos de qualificação para servidores.
Parcerias com instituições públicas;
Internacionalização dos PPGs; Demandas de Políticas Afirmativas por
movimentos sociais; Base de dados
institucionais (plataforma Sucupira);
Avaliação/Acompanhamento externos; SNPG - Sistema Nacional de
Pós-graduação.

Categoria do
risco

Descrição do risco

c. Fontes dos Riscos

d. Probabilidade e Impacto dos
Riscos

Estratégico;
operacional

Falha na concessão e na elaboração da folha de pagamento de bolsa e auxílio e no Programa de AcompanhaFalhas operacionais, ligadas a pessoas e técnicas.
mento Acadêmico na PRAE; e falta da finalização do sistema de pagamento de bolsas e auxílios.

Baixo;
médio; alto

Estratégico;
operacional;
orçamentário

Falhas e insuficiência de dados nos sistemas; ausência
de feedback dos PPGs; queda no conceito do PPG;
Atraso no registro e entrega de diplomas.

Médio; alto;
extremo

SINFRA

Parceria na esfera pública.

Operacional

Na área de segurança: ausência de vigilante e porteiro e
redução de parceria; na área de manutenção: redução
no contrato de mão de obra e de compra de materiais de
consumo de refrigeração.

SETEC

Alta Demanda da Rede Pública para
formação de Professores; Modalidade estratégica para expansão do
ensino superior; Fomento do setor
público; Alta demanda do Plano Nacional de Educação (PNE); e Liderança na Unirede.

Estratégico

1) Evasão de alunos; 2) Institucionalização da Educação
Aberta ou a Distância.

Falhas operacionais, ligadas pessoas, estrutura e
técnicas.

Na área de segurança: atraso na licitação, desistência do contratado, paralisação dos trabalhadores
e divergência entre as formas de enfrentamento
Baixo; méadotadas pela UFMT e os demais órgãos de segu- dio; alto
rança. Na área de manutenção: redução de recursos financeiros e da equipe.
1.1. Não identificação com o curso; 1.2. Baixo desempenho acadêmico; 1.3. Fatores socioeconômicos; 1.4. Acompanhamento pedagógico ineficiente;
1.5. Falta de tempo para estudar e participar; e 2.1.
Ausência de autonomia institucional: dependência
Alto
de programas temporários do governo; 2.2. Interrupção de financiamento; 2.3. Vulnerabilidade proveniente da implantação de políticas de estado versus políticas de governo.

Fonte: Auditoria Interna.
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APÊNDICE II
AÇÕES APOIADAS COM VALORES DE RESERVAS REPLANEJADOS EM 2021
SERVICOS DE REFORMAS
R$
Contrato nº 068/FUFMT/2021 - Reforma da Biblioteca Regional Professora Braulina Silva Morbeck.
Contrato nº 087/FUFMT/2020 - Instalação de Rede de Coleta de Esgoto e Fornecimento de água
e reforma do Restaurante Universitário de Sinop
Contrato nº 079/FUFMT/2021 - Reparos no Telhado do Laboratório de Hidráulica e Mecanização
Contrato nº 066/FUFMT/2020 - Reforma do Instituto de Computação
Contrato nº 055/FUFMT/2020 - Readequação do Departamento de Estatística
1.862.061
Contrato nº 064/FUFMT/2020 - Reforço Estrutural do Prédio da SETEC/STI
Contrato nº 071/FUFMT/2020 - Reforma da Biblioteca Regional Maria Celeste Saad Guirra
Contrato nº 075/FUFMT/2021 - Reforma do Telhado dos Barracões de Suinocultura da Fazenda
Experimental em Santo Antônio
Contrato nº 072/FUFMT/2021 - Reforma do Barracão Multiuso do Campus Araguaia
Contrato nº 062/FUFMT/2021 - Reforma da área externa do Restaurante Universitário
PROJETOS INTITUCIONAIS PESQUISA UFMT
Edital de Pesquisa nº 01/2021
Programa de fortalecimento estrutural multiusuário e de desenvolvimento de pesquisa - Laboratórios do bloco de ciências farmacêuticas no Campus da UFMT/SINOP
Programa de fortalecimento estrutural multiusuário e de desenvolvimento de pesquisa - Projeto
Central de Análises Multiusuário de Cuiabá
Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento de Pesquisa - Projeto
Multiusuário do Laboratório Integrado de Pesquisa em Química
8.841.373
Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento de Pesquisa – Laboratório do Bloco Engenharia Agrícola e Ambiental no Campus da UFMT/SINOP
Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento de Pesquisa – Projeto: Fomento e Gestão de ações Artísticas e Culturais
Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento de Pesquisa – Projeto
Laboratório de Nutrição Animal” - Aquisição de Equipamentos
Programa de Fortalecimento Estrutural Multiusuário e de Desenvolvimento Estrutural - Centro de
Pesquisa Multiusuário do Araguaia
MESTRADO - TED
1.424.500
Mestrado - Universidade Federal de São Carlos (TED 02/2021)
Mestrado - Universidade Federal Fluminense (TED 03/2021)
ENERGIA FOTOVOLTAICA
1.071.294
OBRAS E INSTALAÇÕES
Contrato nº 076/FUFMT/2020 - Complementação do Bloco Didático ICET
Contrato nº 096/FUFMT/2018 - Bloco 02 de Salas de Aula - Campus de Várzea Grande
Contrato nº 089/FUFMT/2020 ref. Retomada da obra do bloco didático da FAET
Contrato Nº 099/FUFMT/2018 - Remanescente da Ampliação do Instituto de Física
Contrato Nº 097/FUFMT/2018 - Remanescente da Construção do Bloco 03 do campus de Várzea Grande
Contrato nº 098/FUFMT/2018 ref. Obra do remanescente da construção do bloco 4 - salas de
2.097.316
aula e centro de vivência 3 e 4 - CUVG
Contrato nº 095/FUFMT/2018 Remanescente da construção do Bloco 01 (Biblioteca e Administrativo) do campus de Várzea Grande
Contrato 076/FUFMT/2020 ref. Complementação do Bloco Didático do ICET
Contrato nº 095/FUFMT/2020 Retomada de obra da Engenharia Agrícola no campus universitário de Sinop.
Contrato nº 046/FUFMT/2021 - Fornecimento e Instalação de Grupo Gerador de Energia RU
Contrato nº 078/FUFMT/2021 - Alambrado na Fazenda Experimental de Santo Antônio do Leverger
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Notebooks
Servidores
Desktops
6.053.484
Equipamentos de prática laboratorial
Mesas com assentos conjugados
Mobiliários
Carteiras Universitárias
TOTAL
21.350.027
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