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MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS & 

GESTÃO DE RISCOS 

A terceira etapa do Mapeamento de 
Processos e Gestão de Riscos da 
Unilab já foi finalizada. A quarta 
etapa (etapa final) teve início em 

01/09/2020 com duração prevista de 3 
meses. 

TÉRMINO DA LEITURA NA PÁG. 2 

 
 

OBRA 93% 

EXECUTADA 

A obra das Residências Universitárias 
entra na reta final para conclusão de 

seus serviços. A previsão de entrega é 
para fevereiro de 2021. 

TÉRMINO DA LEITURA NA PÁG. 3 
 

 

DADOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

Recebimento de emendas 
parlamentares e outras informações 

atualizadas sobre a execução 
orçamentária.  

TÉRMINO DA LEITURA NA PÁG. 5 
 

 

C ON CLU ÍDA 
E TAPA 1  D A  

ELA BO RAÇÃ O  
D O P D I  

 

Iniciada em julho/2020, a 

Etapa 1 da elaboração do PDI 

(Sensibilização e Formação) foi 

concluída com êxito após o 

encerramento do curso 

Planejamento e 

Desenvolvimento 

Institucional. A Etapa 2 

(Diagnóstico Institucional) já 

foi iniciada.  

TÉRMINO DA LEITURA NA 

PÁG. 6 

 



 

 

 

ÚLTIMA ETAPA DO MAPEAMENTO DE PROCESSOS E GESTÃO DE RISCOS 

No segundo semestre de 2019, a Pró-Reitoria de Planejamento – Proplan, por intermédio da Coordenação de 

Planejamento – Coplan, deu início aos trabalhos para a realização do mapeamento dos processos internos da 

Unilab, bem como o gerenciamento de seus riscos. Esta medida visa o cumprimento das determinações dos 

órgãos de controle e sua execução segue as diretrizes descritas no Plano de Integridade da Unilab. 

Para a realização deste trabalho, foram planejadas quatro etapas: 

▪ Etapa 01: realização de um seminário sobre Mapeamento de Processos, no qual os representantes de 

cada unidade foram devidamente instruídos para a realização do trabalho. O seminário ocorreu em dois 

encontros, sendo o primeiro realizado em 25/09/2019 no auditório do Bloco Acadêmico em Liberdade e 

o segundo realizado em 16/10/2019 na Sala de Videoconferência em Auroras. 

▪ Etapa 02: realização do mapeamento dos principais processos internos por parte de cada uma das 

unidades. Durante esta etapa, que teve 3 meses de duração, a Coplan, além de realizar o mapeamento 

de seus processos internos, deu assistência aos demais setores na realização de seus mapeamentos. 

▪ Etapa 03: realização de um seminário sobre Gestão de Riscos, no qual foram abordados aspectos 

conceituais sobre o tema. Nesta ocasião, também foi apresentada uma ferramenta para classificar e 

concentrar as informações dos riscos mapeados, permitindo uma melhor gestão dos mesmos. O 

seminário foi realizado pela modalidade online em dois encontros, sendo o primeiro no dia 13/08/2020 e 

segundo no dia 20/08/2020. 

▪ Etapa 04: identificação por parte das unidades dos principais riscos de cada processo anteriormente 

mapeado. Esta última etapa iniciou-se no dia 01/09/2020 e tem seu término previsto para o dia 30/11/2020. 

No processo de identificação, avaliação, resposta e monitoramento aos riscos, será utilizada metodologia na 

qual os critérios para avaliação da probabilidade e do impacto de cada risco identificado estarão 

parametrizados em uma Matriz de Riscos. Essa Matriz de Riscos é parte integrante do Pano de Integridade da 

Unilab, que foi aprovado pela Portaria nº 131 de 28 de março de 2019. 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

& GESTÃO DE RISCOS 
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OBRA DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS 

ATINGE 93% DE EXECUÇÃO 
 

Superando os períodos de paralisação, que ocorreram de forma mais intensa entre dez/2016 e abr/2018, a obra das 

Residências Universitárias entra na reta final e alcança 93% de conclusão de seus serviços. 
 

A obra é composta por dois blocos, onde cada bloco possui duas edificações interligadas por passarelas. Cada bloco 

também possui 174 quartos e cada quarto possui capacidade para dois alunos, totalizando 348 alunos atendidos. 

Além dos disso, as edificações possuem 5 pontos comerciais, uma cozinha e uma lavanderia comunitária localizada 

na cobertura do edifício posterior e 8 elevadores, sendo dois elevadores em cada edificação. 
 

O empreendimento tem investimento previsto de R$ 32.079.748,32, com 15.303,76 m² de área total construída. A 

previsão de entrega é para fevereiro de 2021. 
 

 

Instalação de elevadores 

na Unidade Acadêmica 

de Palmares 
 

Dois elevadores de uso exclusivo por portadores de 

deficiência ou mobilidade reduzida foram instalados 

nos Blocos Acadêmicos 02 e 03 da unidade acadêmica 

de Palmares no último mês de março. 
 

Os equipamentos visam promover a igualdade de 

acesso aos usuários que necessitam acessar às 

dependências dos blocos acadêmicos de Palmares, 

superando as barreiras de acessibilidade dessa 

Unidade. 
 

Os elevadores, que possuem 04 paradas (térreo + 03 

andares), têm capacidade para até 240 kg e teve um 

investimento de R$ 236.000,00. 

 

 

Obra 

93% 
executada 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Exercício 2019 

 

 

 O Serviço de Avaliação Institucional (SAI), que faz 

parte da Coordenação de Planejamento, ficou 

responsável, por mais um ano, por produzir o 

Relatório de Gestão da Unilab para prestação de contas 

junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à 

comunidade acadêmica. Seguindo o formato 

implantado pelo tribunal desde 2019, o relatório 

passou a ser na forma de Relato Integrado, a fim de 

facilitar a compreensão de toda e qualquer pessoa que 

tenha curiosidade sobre os resultados do ano em 

questão, priorizando-se, assim, a forma visual. 
 

O processo de elaboração deu-se da seguinte forma: 

Janeiro e Fevereiro – Coleta de informações através de 

processo SEI e formulário eletrônico. 
 

Março, Abril e Maio (1ª quinzena) – Compilação das 

informações e reuniões com Comissão Especial 

responsável pela Avaliação do Relatório de Gestão - 

Exercício de 2019 para correções, adaptações e inserção 

de novas informações. 
 

Maio (2ª quinzena) e Junho – Diagramação do 

documento pela Assessoria de Comunicação. 
 

Julho – Apreciação do documento final por parte do 

Conselho Universitário e posterior encaminhamento 

para o TCU. 
 

O prazo para entrega do Relatório de Gestão do 

Exercício 2019 ao TCU foi prorrogado por 90 dias em 

virtude dos reflexos da pandemia do COVID-19 sobre 

o funcionamento dos órgãos públicos. 

 

CONCLUÍDAS AS ADEQUAÇÕES NO BLOCO 

ADMINISTRATIVO NO CAMPUS DA LIBERDADE 
 

Finalizadas em janeiro de 2020, as adequações dos espaços promovidas nas dependências do Campus da 

Liberdade possibilitaram o remanejamento de Pró-Reitorias lotadas em outros campi para uma mesma 

localização. 
 

Essa ação visou reduzir o deslocamento da comunidade acadêmica em busca de atendimentos administrativos, 

além de aproximar as unidades administrativas da Unilab, facilitando a realização de reuniões e, com isso, a 

contribuindo com a eficiência no planejamento das ações de gestão da universidade. 
 

Para viabilizar a concepção dos blocos administrativos, foram realizadas intervenções nos espaços que eram 

utilizados como salas de aula no antigo bloco acadêmico de Liberdade, além da reorganização de setores que 

ocupavam o pavimento superior do referido campus. 
 

Após a conclusão dessas adequações no Campus da Liberdade e com a consequente identidade majoritariamente 

administrativa, os blocos passaram a ser denominados de Blocos Administrativos I e II. 
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DADOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

Em 2020 a Unilab recebeu três emendas parlamentares impositivas e uma emenda de bancada.  

 

▪ Jorge Solla – R$ 100.000,00 

Ampliação e redistribuição da rede elétrica e de 

cabeamento lógico do Campus dos Malês em 

São Francisco do Conde – BA.  
 

▪ Luizianne Lins – R$ 250.000,00  

Adequação dos ambientes nos imóveis da 

UNILAB para garantir a 

acessibilidade, otimização do layout nos 

ambientes de trabalho, estudo e vivência da 

Universidade.  
 

▪ Eduardo Bismarck – R$ 540.454,00 

Execução de serviços de adaptação de 

ambientes nos campi da UNILAB/CE e itens de 

TI.  
 

▪ Emenda da Bancada do Ceará – R$ 854.560,00.  

Construção e instalação de novos equipamentos que darão suporte às atividades acadêmicas e 

administrativas, instalação de cercamentos no entorno das edificações dos campi, elaboração de projetos 

que objetivem o monitoramento e contenção das encostas no Campus das Auroras. 

 

A Universidade também recebeu recursos através de Termos de Execução Descentralizada – TED. 
 

 

Objeto da Despesa 
 

Valor 
 

Unidade Gestora Concedente 
 

Financiamento de Cursos 

no âmbito do Sistema 

UAB 

R$ 318.987,00 CAPES 

Equipamentos de 

tecnologia da informação 

R$ 2.000.000,00 Secretaria de Educação Superior – 

SESU 

Ações de enfrentamento 

ao COVID-19 

R$ 594.559,00 Secretaria de Educação Superior – 

SESU 

 

Orçamento da Unilab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.745.014,00 

709.374,55 

Emendas Parlamentares

 RECEBIDO  EMPENHADO

97.639.278,00 

44.115.381,00 
2.919.932,00 

144.674.591,00 

90.153.400,00 

28.613.568,62 

804.679,40 

119.571.648,02 

PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTO TOTAL

LOA - 2020

 RECEBIDO  EMPENHADO
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INICIADA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

DEDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI 
 

A cada quinquênio, faz-se necessário a mobilização da comunidade universitária para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, documento que balizará as ações da Unilab durante os cinco anos 

subsequentes. 
 

A Proplan, Pró-Reitoria responsável pela elaboração do PDI da Universidade, por intermédio da sua Coordenação 

de Planejamento – Coplan, apresentou ao Conselho Administrativo – Conad a proposta de metodologia e 

cronograma para elaboração do calendário do novo PDI (2022-2026). Após apreciação pelo Conad, a proposta foi 

aprovada por unanimidade. 
 

Seguindo a metodologia da proposta aprovada, um grupo de trabalho multidisciplinar foi criado e, juntamente 

com a Proplan/Coplan, será responsável por elaborar e acompanhar os resultados de cada etapa do processo de 

construção do PDI. Este grupo de trabalho é composto por membros da Gestão, além de representantes Docentes, 

Discentes, Técnicos Administrativos e da Sociedade Externa. 
 

Ainda de acordo com a proposta aprovada, a elaboração do PDI dar-se-á em 11 etapas, as quais elencamos abaixo: 
 

1. Sensibilização e formação (julho e agosto/2020); 

2. Diagnóstico institucional (setembro e outubro/2020); 

3. Análise ambiental; 

4. Definição de objetivos estratégicos, metas e indicadores; 

5. Avaliação e acompanhamento dos resultados; 

6. Desenvolvimento das atividades fins; 

7. Desenvolvimento de pessoal, infraestrutura e assistência estudantil; 

8. Consulta pública; 

9. Compilação, diagramação e revisão do PDI; 

10. Aprovação Consepe e Conad; 

11. Aprovação no Consuni. 
 

Em julho/2020 os trabalhos da Etapa 1 – Sensibilização e Formação – foram iniciados com ampla divulgação através 

de diferentes mídias. Em 03/08/2020 teve início o curso Planejamento e Desenvolvimento Institucional, ministrado 

pelo Prof. Marcos Lima, Pós-Doutor em Gestão e Doutor em Educação/Avaliação. O curso foi ministrado pela 

modalidade online e seu encerramento ocorreu no dia 26/08/2020, concluindo, assim, a Etapa 1 do PDI. 
 

A Etapa 2 – Diagnóstico Institucional – teve início no dia 10 de setembro com previsão de término para o dia 19 

de novembro. 
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