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Exercício

Relatório de Gestão do exercício de 2020
apresentado à sociedade e aos órgãos de
controle interno e externo como prestação
de contas ordinária anual a que esta Unidade
está obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo
com as disposições das Instruções Normativas
TCU nº. 84/2020, das Decisões Normativas
TCU nº. 187/2020 e 188/2020, e das
orientações do órgão de controle interno.
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Mensagem do dirigente máximo da unidade
Uma boa gestão é crucial
para
qualquer
universidade
comprometida com sua missão
institucional.
Para
construir
uma boa gestão, duas coisas
importantes,
dentre
outras,
precisam
ser
consideradas.
Primeiro, é preciso uma equipe de
profissionais que podem moldar
a maneira pelas quais as decisões
são tomadas. Segundo, as ações
Prof. Dr. Roque Albuquerque
e suas execuções contam sempre
Reitor Pro-Tempore
com uma participação do coletivo.
O reitorado não pode realizar nenhuma de suas tarefas sem depender
das pessoas que compõem essa autarquia federal de educação. Sim,
a elas nossa imensa gratidão. Digo mais, chega a ser impensável
o quanto foi feito em um período de crise sanitária mundial, uma
universidade destravar e crescer em plena pandemia. Apesar de todos
os desafios, o trabalho repentinamente deslocou-se do presencial
para o remoto e, ao contrário do que muitos estavam receosos, a
produtividade aumentou.
Do desafio da pandemia a um engajamento criativo, a
institucionalização de diversos setores, e o primeiro grande passo de
uma universidade internacional: as tão sonhadas diretrizes e políticas

da internacionalização; que, finalmente, saíram do mundo ideacional e
estão portariadas. Um destemor da gestão pro tempore, a última da
história da Unilab, entregou no final de dezembro o “RG” que estava
faltando, aprovou e viu o estatuto da universidade publicado no D.O.U.
no dia 30 de dezembro de 2020, abrindo as portas para a primeira eleição
para reitor da universidade.
Outro fator digno de nota é a colação de grau no período letivo excepcional
(PLEX), no qual concluíram 62 discentes de forma antecipada, 76 discentes
na colação regular PLEX e 7 discentes na colação especial 2020.1.
Contando com 24 cursos de Graduação com 4.936 discentes matriculados
na modalidade presencial e 218 matriculados na modalidade a distância,
sendo 3.760 brasileiros e 1.771 internacionais. Na Pós-Graduação stricto
sensu são 8 cursos com 240 matriculados, sendo 224 brasileiros e 16
estrangeiros. O número de egressos da UNILAB é de 2.219 em cursos
presenciais e de 257 pela EaD, sendo 1.657 brasileiros e 819 internacionais.
Na pesquisa, são 1.263 projetos, dos quais 1.051 foram concluídos e 212
estão em andamento, contabilizando-se 110 grupos de pesquisa, dentre
estes 85 são certificados.
Um outro marco de uma gestão sadia perpassa a forma íntegra e
transparente como esta se desenvolve. Foi a partir dessa perspectiva que
publicamos a Portaria n° 333/2020 no D.O.U no dia 17 de agosto de 2020,
na qual a UNILAB dispõe de novas alterações na estrutura administrativa
da autarquia. Em assuntos referentes à Governança, Integridade e
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Transparência Pública, no art. 6º, da referida documentação, foi
instituída a Secretaria de Governança, Integridade e Transparência
(SGIT), vinculada à Reitoria da Universidade.
Outra ação realizada foi o início da revisão e consolidação dos Atos
Normativos. A norma interna visa cumprir, no âmbito da UNILAB, as
determinações estabelecidas no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 e alterações, cujo objeto é prever “uma ampla revisão de
todas as normas hierarquicamente inferiores a decreto com o objetivo
de revisar, atualizar, simplificar e consolidar os atos legais, reduzindo o
estoque regulatório, eliminando normas obsoletas, reduzindo a complexidade dos processos, fortalecendo a segurança jurídica e, como
consequência direta e mais importante, reduzindo o Custo Brasil.”
Auditoria, Ouvidoria e Corregedoria também passaram por
mudanças, não só de seus gestores, mas também com o objetivo de
uma ação com maior independência e transparência. A Auditoria, em
observância às constatações emitidas pela auditoria interna, produziu
um quantitativo elevado de atendimento de recomendações, gerando
um impacto de 66 benefícios (impacto positivo na gestão de forma
estruturante, como a melhoria em eficácia, eficiência, legalidade
ou efetividade dos processos avaliados) alcançados. Por sua vez, as
comunicações e as solicitações encaminhadas pelo Tribunal de Contas
da União foram respondidas dentro do prazo estipulado. A gestão
contribuiu para que todas as 17 ações previstas no PAINT (Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna) 2020 fossem executadas
satisfatoriamente. Destaque para todas as 26 SAs (Solicitações de
Auditorias) emitidas pela Unidade de Auditoria Interna para as próreitorias, diretorias e superintendência que foram respondidas.

A LOA teve dotação inicial de R$ 142.087.073,00, sendo R$ 94.240.267,00
de encargo pessoal, R$ 44.416.065,00 de outros e R$ 3.430.741,00 de
investimento. A execução orçamentária foi de 99,04% e a financeira de
86,50% para uma arrecadação de R$ 238.939,01.
Na área da Extensão no ano de 2020, mesmo com a pandemia, foram
122 ações de Extensão, Arte e Cultura executadas, sendo 85 projetos com
bolsas, 37 ações de fluxo contínuo entre projetos, cursos e eventos, assim
como o lançamento de editais, tais como: PIBEAC 2021, Comemoração
dos 10 anos da UNILAB e Temático COVID-19, com um total de 99 projetos
aprovados para 2021.
Na área de infraestrutura de ensino e pesquisa foram construídos e
instalados os laboratórios de Genética Molecular, Fitopatologia, mais
de 95% de conclusão das residências universitárias, mais de 2.553 chips
e 1.318 tablets entregues para estudantes carentes, além da maior
transparência e diálogo com a comunidade acadêmica em especial com
os discentes.
Promoveu-se o fortalecimento de apoio aos discentes na pandemia
com a manutenção de 1904 estudantes no Programa de Assistência
Estudantil (PAES), criação de ajuda de custo de alimentação para
1192 estudantes em virtude da suspensão dos RUs e fornecimento de
caráter extraordinário de 225 auxílios emergenciais. Inclusão digital
para estudantes com situação de vulnerabilidade socioeconômica com
criação extraordinária do auxílio inclusão digital com o fornecimento
de 1.318 tablets para estudantes da Unilab e 2.553 chips para acesso
à internet. Como também o fortalecimento da proteção dos direitos
humanos com institucionalização da Coordenação de Direitos Humanos,
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criação de cartilha Combate ao Racismo e Discriminação e de
campanha de combate à violência contra as mulheres, criação do
serviço de acolhimento psicossocial prioritário a estudantes mulheres,
LGBQTIA+, estrangeiros, indígenas e quilombolas que sofreram
violência. Realização da Campanha +Saúde Universidade com
minicursos, vídeos informativos, palestras e debates sobre cuidados
do corpo, mente e emoções durante a pandemia com mais de 15 mil
visualizações nas redes sociais. E ainda o fortalecimento do serviço de
atendimento médico, de enfermagem, nutricional, psicológico e social
para estudantes da Unilab com aproximadamente 1944 estudantes
atendidos nas diversas áreas.
Em um ano atípico e cheio de angústia, frustração e luto, assumimos
a difícil tarefa de fazer a universidade crescer de forma sustentável
e responsável, porque acreditamos e direcionamos a todos para a
esperança futura e desejo de dias melhores, e fizemos o que podíamos
de melhor para cumprir com os objetivos pré-estabelecidos e se
ajustar ao período da pandemia em suas ações de ensino, pesquisa,
extensão e administração.
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Visão geral organizacional e ambiente externo
Identificação
Instituída por meio da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, a Unilab possui
natureza jurídica de autarquia e está vinculada ao Ministério da Educação
(MEC), integrando a rede federal de ensino superior.
Seu campo de atuação abrange duas Unidades Federativas distintas, Ceará
e Bahia, nas quais estão distribuídos três campi e uma unidade acadêmica.
No Estado do Ceará, encontram-se o Campus da Liberdade – sede da
Universidade, o Campus das Auroras (ambos no município de Redenção)
e a Unidade Acadêmica dos Palmares, localizado na cidade de Acarape.
Por sua vez, na Bahia, conta com o Campus dos Malês, situado em São
Francisco do Conde.

DESENVOLVIMENTO
RURAL

GESTÃO PÚBLICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Dentre suas competências e atribuições destacam-se como essenciais: a oferta
de ensino superior público de qualidade; o desenvolvimento de pesquisas
nas diversas áreas de conhecimento; a promoção da extensão universitária;
a formação de recursos humanos para o Brasil, bem como para os países
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); e a promoção do
desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.
Com o intuito de potencializar a integração acadêmica na perspectiva
da cooperação solidária, são priorizadas áreas que reflitam as principais
problemáticas dos países parceiros, bem como das regiões em que está
inserida. Neste sentido, as áreas identificadas como prioritárias para atuação
acadêmica são:

TECNOLOGIAS E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

SAÚDE COLETIVA

HUMANIDADES

LETRAS
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Para desenvolver as áreas destacadas acima, organiza suas atividades
de ensino, pesquisa e extensão a partir das demandas de formação e

produção de conhecimentos no Brasil e nos países parceiros, ofertando os
seguintes cursos no ano de 2020:

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

Humanidades
Relações Internacionais
Administração Pública
Agronomia
Antropologia
Enfermagem
Engenharia de Energias
Engenharia da Computação
Farmácia
Humanidades
Administração Pública
Ciências Sociais
História
Letras - Língua Portuguesa
Pedagogia
Ciências Biológicas
Física
História
Língua Inglesa
Letras - Língua Portuguesa
Matemática
Pedagogia
Química
Sociologia

Matemática em Rede Nacional

EAD

LICENCIATURA

BA

CE

Mestrado Acadêmico em Enfermagem

STRICTO SENSU

CE

Mestrado Acadêmico em Antropologia
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
em Humanidades

CE

Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade
e Tecnologia Sustentáveis
Mestrado Acadêmico em Estudos da Linguagem
Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente
Mestrado Profissional em Ensino e Formação
Docente (associação com IFCE)
Curso Ciências é 10!
Gênero, Diversidade e Direitos Humanos;

LATO SENSU

BACHARELADO

BA

Gestão em Saúde

EAD

Gestão Pública
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa
Metodologias Interdisciplinares e Interculturais
para o ensino fundamental e médio;
Segurança Alimentar e Nutricional
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Conheça a Unilab
Nossos Campi

http://unilab.edu.br/nossos-campi/

Campus da Liberdade

Campus das Auroras

Localizado entre os municípios de Redenção e Acarape, em terreno doado pelo
Governo do Estado, o Campus das Auroras, foi inteiramente construído para
abrigar a Unilab. Parte do projeto ainda está em andamento, e futuramente
terá capacidade para atender cerca de 5.000 estudantes, 800 funcionários e
400 professores em suas diversas atividades.

Com uma área de 9.530,4m² e localizado no município de Redenção/CE,
berço da abolição da escravidão no Brasil, em 1883, o Campus da Liberdade
atualmente abriga a sede institucional da Unilab, incluindo Reitoria e PróReitorias e demais unidades administrativas como Ouvidoria, Procuradoria e
Assessoria de Comunicação. Conta ainda com um Restaurante Universitário,
um auditório administrativo, uma academia de 225m² e um espaço de
convivência com anfiteatro para aulas ou apresentações ao ar livre.

Boa parte da primeira etapa da obra já foi concluída com a construção do prédio
que hoje é a Unidade Acadêmica. A edificação tem 16.000m² e comporta 40
salas de aula (32 com capacidade para 42 alunos e 8 salas para 80 alunos), 33
laboratórios técnico-científicos e de informática, gabinetes de professor, salas
de coordenação de cursos e duas secretarias. Cinco dos institutos acadêmicos
possuem sede no Campus das Auroras. Recentemente, o Campus recebeu a
sede da Diretoria de Bibliotecas, antes localizada no Campus da Liberdade.

Foi neste campus que tiveram início, no dia 25 de maio de 2011, as
atividades letivas da UNILAB.

Nesse campus também está localizada a Unidade de Produção de Mudas
(UPM), que conta com estrutura telada com 250m², com 50% de sombreamento
e cobertura difusora, monitoramento climático e capacidade de produção de
cerca de 40 mil mudas ao ano. Além disso, há trator, motosserras, roçadeiras
e outras ferramentas, equipamentos custeados pela Secretaria do Meio
Ambiente (Sema). A unidade dá suporte a atividades voltadas à recuperação de
áreas degradadas, tendo a guarda temporária das mudas que serão utilizadas
nas ações de florestamento e reflorestamento.

Antes de abrigar a Unilab, o prédio já fazia parte faz parte da história da
cidade de Redenção. A área foi doada pelo Sr. Gaudioso Bezerra Lima e
sua esposa Maria Araripe Lima com o fim específico de ser construído o
Instituto de Beneficência, denominado de ‘Patronato Pio XI’, em que a
Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria atuaria.
A instituição oferecia ensino de Educação Infantil e cursos profissionalizantes,
como corte e costura, pintura, bordado, datilografia e culinária, além de
abrigar eventos abertos à comunidade.
Para se transformar nesse espaço de ensino, pesquisa e extensão, que
acolhe estudantes brasileiros e estrangeiros, o prédio passou por uma
grande reforma, onde foram investidos mais de R$ 4 milhões de reais,
entre recursos do Governo do Estado e da Prefeitura de Redenção.

Unidade Acadêmica dos Palmares

Com uma área de 19.000m² e aproximadamente 2.500m² de área construída,
a Unidade Acadêmica dos Palmares está localizada no município de Acarape/
CE, em terreno onde, originalmente, funcionava uma antiga fábrica de
equipamentos de costura. Conta com três blocos que incluem áreas didáticos
e administrativas, somando 40 salas de aula, biblioteca, gabinetes de
professores, 34 laboratórios técnico-científicos e de informática, um biotério,
salas para administração acadêmica, restaurante universitário e almoxarifado.
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Distante quatro quilômetros do Campus da Liberdade, foi inaugurada em
20 de novembro de 2012, data em que se comemora o Dia Nacional da
Consciência Negra, em homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo
dos Palmares. As atividades letivas foram iniciadas no dia 4 de janeiro de
2013 para os cursos de Enfermagem, Engenharia de Energias e Ciências da
Natureza e Matemática.

Fazenda Experimental Piroás

https://unilab.edu.br/fazenda-experimental-piroas/
Localizada em Barra Nova, Redenção-CE, realiza pesquisa e apoio didático
às disciplinas, com foco no trabalho agroecológico. Possui mais de
330.000m², sendo uma área de preservação permanente, reserva legal,
com espécies fruteiras, flores tropicais, folhagens e espécies nativas.

Campus dos Malês

https://unilab.edu.br/campus-dos-males/
Localizado no município de São Francisco do Conde, na Bahia, a 67 km da
capital, fazendo parte da Região Metropolitana de Salvador. É a terceira
cidade do Recôncavo Baiano e tem 31.699 habitantes, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É considerado o município de
maior população negra (maior que 90%) declarada no censo. A cidade
pertenceu a Salvador até 1697, quando foi emancipada.
As atividades acadêmicas do Campus dos Malês iniciaram em fevereiro de
2013, com a aula inaugural dos cursos de graduação e pós-graduação a
distância – o local funciona o Polo de Apoio Presencial. Em maio de 2014,
tiveram início as atividades dos cursos presenciais, e também iniciaram as
ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

O Campus conta com 10 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório de
informática e quadra esportiva coberta. Atualmente, encontram-se em
construção mais blocos didáticos que devem aumentar consideravelmente a
capacidade de atendimento do Campus dos Malês.

Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

A UNILAB encontra-se presente também em 17 municípios brasileiros, dos
quais 16 são no Ceará e 1 na Bahia, além de 2 polos internacionais, onde são
ofertados diversos cursos na modalidade a distância. São eles:
Ceará
Aracati			
Boa viagem		
Fortaleza		
Limoeiro do Norte
Mauriti			
Redenção

Aracoiaba		
Canindé		
Quiterianópolis		
Madalena		
Orós			

Beberibe
Caucaia
Itarema
Maracanaú
Piquet carneiro

Bahia
São Francisco do Conde
Internacional
Cabo verde		

São Tomé e Príncipe

Localização - Campus e Polos das unidades da Unilab
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Infraestrutura

http://unilab.edu.br/estrutura

Salas de Aula

Salas de aula com capacidade média de 40 a 50 alunos, equipadas com
birô de professores, carteiras universitárias de braço, quadro branco
para pincel e retroprojetores. São ambientes climatizados, com paredes
azulejadas e cortinas nas janelas. Distribuídas entre os campi, somam
quase 100 espaços voltados para a prática didática e a formação de nossos
estudantes.

Auditórios

Bibliotecas

São três bibliotecas, uma no Unidade Acadêmica dos Palmares, outra no
Campus de Auroras e mais uma no Campus de Malês. As bibliotecas estão
à disposição dos discentes, docentes, técnicos administrativos e do público
externo, e disponibilizam em torno de 6.800 títulos e 52.000 exemplares.
A Biblioteca Setorial do Campus de Auroras (BSCA) está localizada no térreo do
bloco C, disponibiliza duas salas para estudo em grupos (para até 4 pessoas),
uma sala para estudo individual, com capacidade para nove pessoas, uma sala
reservada para pesquisa com 10 cabines, uma sala do Repositório Institucional
e uma sala destinada à Coordenação, além de uma sala exclusiva para acesso
à internet, com sete computadores.

01 auditório com capacidade para até 50 alunos, área total de 135m² e
está localizado no Bloco Administrativo II do Campus da Liberdade.
02 auditórios, com capacidade para até 100 alunos, área total de 198m²,
localizados no 1º Pavimento da Unidade Didática do Campus das Auroras.

A BSCA tem acesso para pessoas com deficiência, como também adaptações
no balcão de atendimento, o que proporciona uma melhor interação e bemestar aos seus usuários. Esse equipamento tem em sua totalidade 310m².
Acervo: 22.660 exemplares, com 2.511 títulos

Laboratórios
Laboratórios técnico-científicos com modernos equipamentos localizados
em todos os campi e na Fazenda Piroás fornecem o suporte prático para os
cursos, garantindo uma formação mais completa para nossos estudantes.
Além dos laboratórios de informática e microscopia, atendem diversas
modalidades visando cursos das diferentes áreas do conhecimento, como
Biologia, física, química, eletrônica, ciências da saúde, dentre outros.

A Biblioteca Setorial de Palmares (BSP) tem uma área média de 154m², dividida
em 7 ambientações:

Restaurante Universitário
Os RUs, presentes em todos os campi, têm como objetivos fornecer refeições
nutricionalmente equilibradas, seguras do ponto de vista higiênicosanitário e adequadas às necessidades nutricionais dos usuários a baixo
custo, atuando como um dos instrumentos da política de permanência dos
jovens na educação superior pública federal.

1. Coordenação da biblioteca
2. Atendimento ao público
3. Estudo em grupo e compartilhado
4. Estudo individual
5. Acesso à internet
6. Acervo
7. Guarda-volumes
Disponibiliza mesas para estudo compartilhado e individual. Conta com
armários guarda-volumes individuais para segurança e comodidade para os
usuários. Acervo: 17.689 exemplares com 2.711 títulos.
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Fonte: Ouvidoria

Todo o acervo das bibliotecas é passível de consulta via catálogo online
através do software de automação de biblioteca Pergamum.
O Repositório Institucional (R.I.) tem como propósito reunir, armazenar,
organizar, recuperar, preservar e disseminar a produção científica e
intelectual da comunidade universitária (docentes, pesquisadores, técnicos
e alunos de graduação e pós-graduação stricto e lato sensu) pertencente a
uma instituição como uma universidade. Acervo: 1.600 publicações
• Publicações em 2020: 102 publicações;
• Total de visitas em 2020: 27.122 acessos;
• País que mais acessou: Estados Unidos: 838 acessos;
• Cidade estrangeira que mais acessou: Bella Vista: 196 acessos.
Não houve no ano de 2020 a inserção de títulos adquiridos por compra,
somente por doação e, devido à pandemia, apenas até o mês de março.
Assim, segundo dados do Sistema Pergamum, o Sibiuni dispõe atualmente
de um acervo de aproximadamente 52 mil exemplares, em um valor
patrimonial de cerca de 3 milhões e 9 mil reais.

Canais de comunicação com a sociedade

Foram registradas 63 (sessenta e três) manifestações na Plataforma
Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.Br) - https://falabr.cgu.
gov.br/- , conforme quadro ao lado, todas as demandas foram devidamente
tratadas e respondidas ao cidadão:

8

13

Denúncia
Comunicação

21

Reclamação
Solicitação
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A Biblioteca Setorial Campus dos Malês (BSCM) tem uma área total de
138,78 m², dividida em sete (7) ambientes distintos: duas salas para estudo
em grupo, cada uma delas com capacidade de 10 pessoas por sala; uma
sala de estudo individual que comporta nove (9) pessoas; acervo; área
de atendimento ao público; área administrativa, área de processamento
técnico. Acervo: 8.688 exemplares com 2.085 títulos

30
25
20
15
10
05
00

Total: 63

Quanto aos processos da Lei de Acesso à Informação, no ano de 2020, foram
registrados 169 (cento e sessenta e nove) pedidos, com um tempo médio
de resposta de 11,29 dias. Desse total 99,41% foram respondidos dentro do
prazo.
Em cumprimento à IN N° 3/2019/OCG/CGU, a ouvidoria fez adesão à Rede
Nacional de Ouvidorias prevista no Decreto 9.492/2018, e que tem a
finalidade de integrar ações desenvolvidas por ouvidorias federais, estaduais
e municipais.

Secretaria de Comunicação - SECOM
Redes Sociais da instituição:
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Mapa Estratégico
Missão

Formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e
o intercâmbio cultural, científico e educacional.

Visão

Ser, até 2026, uma instituição de referência em educação superior, voltada para a interiorização e internacionalização,
contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento das regiões onde atua e dos países membros da CPLP.

Negócio

Educação Superior de excelência, pública e universal.

Princípios e Valores

Internacionalização - Integração - Compromisso com a Excelência - Ética e integridade
Interiorização - Respeito à diversidade - Responsabilidade e inclusão social
pluralismos cultural - inovação - transparência
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Estrutura organizacional
A estrutura é composta pelos seguintes órgãos, segundo o Art. 12, Capítulo
II do Estatuto da Unilab:

Estrutura organizacional

I – Deliberação superior

Conselho Universitário (Consuni)
É o órgão máximo da Universidade, cabendo a ele estabelecer normatização
e tomar decisões em matérias de gestão.

Deliberação
Superior

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
É o órgão técnico de supervisão e deliberação em matéria de ensino,
pesquisa e extensão.

II – Administração superior

Reitoria
É o órgão de administração geral, supervisiona e controla a execução das
atividades administravas da Universidade, competendo-lhe, para esse fim,
estabelecer as medidas regulamentares cabíveis.
A Reitoria é integrada:
a) pelo Reitor;
b) pelo Vice-Reitor;
c) pelas Pró-Reitorias;
d) pela Procuradoria Jurídica;
e) pelos Órgãos Suplementares;
f) pelas Assessorias;
g) pelas Unidades administravas
Conad
É órgão de assessoria executiva da administração superior e administração
das finanças da Universidade.

Consuni			Consepe

Reitoria/Vice-Reitoria		

Administração
Superior

Proad
Proex
Prograd
Prointer
Proplan
Propae
Poppg

Procuradoria
Jurídica

Ensino,
Pesquisa e
Extensão

ICEN		
IDR		
IHL		

Controle

Corregedoria		

Conad

DCM
Dsibiuni
DTI
SGP

ICS		
IEDS		
ILL		

ICSA
IH
IEAD

Ouvidoria

Secom
Assessoria
da Reitoria
SGIT
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III – Ensino, pesquisa e extensão

Unidades Acadêmicas
É o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativas
próprias, realiza atividades de pesquisa e extensão e oferece curso superior
que resulta na concessão de diploma de graduação.
Unidades Especiais
É o estabelecimento de ensino que possui sede e estrutura administrativas
próprias, pode realizar atividades de pesquisa e extensão, mas não conduz
à concessão de diploma de graduação.

IV - Controle

Corregedoria
Unidade que atua na prevenção e apuração de irregularidades cometidas
exclusivamente por servidores públicos lotados na Administração, a
Corregedoria é um órgão seccional do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal que tem a função de difundir e preservar a ética e a
probidade administrativa.
Ouvidoria
Serviço disponibilizado para promover a efetiva comunicação entre o/a
manifestante e os diversos órgãos da Universidade, recepcionando e
encaminhando denúncias, reclamações, solicitação, sugestões e elogios da
comunidade universitária e da sociedade em geral.
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Ambiente Externo
No ano de 2020, o orçamento foi dividido em duas etapas:
• R$ 124.910.252,00 recebidos no início do ano através da LOA e
• R$ 17.172.821,00 de recursos sob supervisão antecipado devido a
pandemia (Covid-19)
Os recursos sob supervisão representaram 40,37% de todo o recurso de
funcionamento e, como houve a disponibilização do recurso somente no
mês de maio, ocasionou um comprometimento no início das atividades
relacionadas à manutenção da universidade. As ações de pesquisa, de
extensão e a capacitação de servidores foram diretamente atingidas.
Foram necessários esforços dos diversos setores da instituição com o
intuito de minimizar os efeitos negativos desse bloqueio.
Outro fator exógeno que afetou o dia a dia da instituição foi a pandemia,
sendo necessária uma adaptação para a realização de praticamente todas
as atividades de forma virtual. A priori, as aulas foram suspensas e os
serviços administrativos mantiveram-se de forma remota. Nos meses de
outubro e novembro, houve a realização de um semestre especial chamado
“Período Letivo Excepcional (Plex)”, com aulas no formato remoto.
O governo federal encaminhou, através do MEC, um Termo de Execução
Descentralizada (TED) na ordem de R$ 2.000.000,00 para Inclusão digital,
no qual destaca-se o uso de R$ 987.990,00 (deste TED) mais R$ 100.000,00
da LOA na compra de 1335 Tablets para os alunos poderem acessar a
internet, bem como mais de 4.000 chips distribuídos para os alunos. Ainda
como ações de enfrentamento ao COVID 19, recebemos R$ 594.599,00
de TED do Secretaria de Ensino Superior (SESu/MEC), no qual foi utilizado

para compra de 3000 testes de covid e matérias para equipar o laboratório
de atendimento.
Por fim, diante da limitação de recursos de investimentos vindo da LOA,
a universidade para suprir as demandas internas conseguiu emendas
parlamentares individuais e de bancada que auxiliaram no atendimento das
demandas internas.
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Governança e Estratégia
A UNILAB conta com instâncias internas de apoio a Governança, constituídas
pela Auditoria Interna (Audin), Corregedoria, Ouvidoria, Comitê de Ética,

Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) e a SGIT, criada em 13 de
agosto de 2020.

De acordo com esses princípios, foi possível estruturar a governança, de acordo com a figura a seguir:

GOVERNANÇA

SOCIEDADE
TCU
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CGU

CPLP
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ALTA ADMINISTRAÇÃO
(REITORIA, CONSUNI, CONSEPE, CONAD)

GESTÃO TÁTICA:
Coordenações Acadêmicas e Administrativas
e Chefia de Gabinete

AUDITORIA INTERNA (AUDIN),
CORREGEDORIA, OUVIDORIA,
COMISSÃO DE ÉTICA, SGP E SGIT

INSTÂNCIA INTERNA DE GOVERNANÇA
INSTÂNCIA INTERNA DE APOIO A GOVERNANÇA
INSTÂNCIA EXTERNA VINCULADA AO PODER EXECTIVO FEDERAL

GESTÃO

GESTÃO OPERACIONAL:
Gerências Acadêmicas e
Administrativas e Secretarias

INSTÂNCIA EXTERNA DE GOVERNANÇA INDEPENDENTE
INSTÂNCIA EXTERNA DE APOIO A GOVERNANÇA INDEPENDENTE
Fonte: SGIT

As instâncias de governança podem ser definidas da seguinte forma:

Instâncias internas de governança

Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como
monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos
em que desvios forem identificados. São também responsáveis por garantir
que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público.

Instâncias internas de apoio à governança

Desde 2019, o Conad passou a ser o órgão responsável por todas as decisões
em matérias relativas à governança. Contudo, em 13 de agosto de 2020,
através da Portaria GR nº 333, foi instituída a SGIT, nos termos do art. 19 do
Decreto Nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, como um órgão de Assessoria
Especial de Controle Interno (AECI), diretamente vinculado à Reitoria.
Responsável por três grandes áreas importantes da Instituição, a SGIT entra
no elenco das instâncias internas de apoio a governança, juntamente com
Audin, Corregedoria, Ouvidoria, Comissão de Ética e SGP.

Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à
administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram
riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas
à alta administração.

Instância externa de governança vinculada ao Poder Executivo
e Instância externa de governança independente
Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação,
desempenhando importante papel para a promoção da governança das
organizações públicas. São autônomas e independentes, não estando
vinculadas apenas a uma organização.

Instâncias externas de apoio à governança independentes

Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e,
nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos
às instâncias superiores de governança.
No seu conjunto, os Conselhos Superiores representam todos os segmentos
da comunidade interna e suas decisões são pautadas em princípios de
boa administração universitária, tais como legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, probidade, responsabilidade e
transparência.
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Modelo de Negócios

1
2
3

PARCERIAS PRINCIPAIS
• Prefeituras dos municípios de Redenção, Acarape e São
Francisco do Conde.
• Países da CPLP

ATIVIDADES-CHAVE
• Ensino
• Pesquisa
• Extensão

PROPOSTAS DE VALOR
• Formação de cidadãos com competência acadêmica, científica e
profissional
• Estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo
• Enfrentamento de problemas comuns entre o Brasil e os países
de língua portuguesa, com ênfase nos países africanos
• Incentivo à pesquisa, visando ao desenvolvimento da ciência, da
tecnologia, do processo criativo e da difusão da cultura
• Promoção da divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade
• Promoção da cooperação, da mobiliade acadêmica e do
intercâmbio com diversas instituições científicas, acadêmicas
e culturais (nacionais e internacionais), ampliando e
potencializando o avanço do conhecimento e da cultura

4
5
6
7
8

RECURSOS HUMANOS PRINCIPAIS
• Docentes
• Técnicos Administrativos em Educaçao
• Colaboradores Terceirizados

CANAIS
• Graduação
• EAD
• Cursos, Seminários, Oficinas e Eventos de Extensão
• Pós-Graduação Lato Sensu e Strictu Sensu

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
• Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV),
desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU)
• Carta de Serviços ao Cidadão
• Comissão Própria de Avaliação (CPA)

PARTES INTERESSADAS
• Sociedade
• Estudantes
• Regiões do Maciço de Baturité e São Francisco do Conde
• Países membros da CPLP

ESTRUTURA DE CUSTOS
• Pessoal e Encargos Sociais
• Outras despesas correntes
• Investimentos

Fonte: Proplan
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Determinação da materialidade das
informações
No processo para determinar a materialidade das informações neste
Relatório de Gestão, em sua preparação foram identificados temas
relevantes, com base na capacidade de geração de valor. A partir de uma
consulta a todos os setores macro envolvidos na gestão da universidade,
realizada por meio de um questionário, cada unidade descrevia suas
principais ações desenvolvidas no ano de 2020, apontando os principais
resultados obtidos, bem como os riscos envolvidos, além das dificuldades
e desafios.
Os limites do relato deste documento se deram sobretudo pela lacuna de
pensamento integrado na Universidade, bem como pela quantidade de
ações estratégicas encaminhadas. Foi observado que algumas ações eram
relevantes para os setores envolvidos, mas estas encaixar-se-iam mais em
resultados de nível tático e principalmente operacional, e, portanto, não
estratégico.
Espera-se que com a soma de esforços para desenvolver uma cultura de
integração das atividades desenvolvida, a conectividade das informações
para este relatório fluirá de forma mais natural, e, adicionalmente, poderse-á alcançar também uma melhor integração dos sistemas de informação
que apoiam a comunicação interna e externa, e consequentemente, a
preparação do próprio relatório integrado.
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Unilab 10 anos
Mae Jemison, a primeira mulher negra astronauta, rompeu o
primeiro grilhão que costuma barrar as pessoas – elas mesmas e seus
pensamentos pessimistas. Sua célebre frase nos cativa e nos lança
para além dos limites que impomos sobre nós mesmos: “nunca seja
limitado pela imaginação limitada de outras pessoas”. Em si mesma, a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
(Unilab) nasce dilatada e, logo cedo, alcança não só lugares próximos,
mas também os mais longínquos do planeta (Timor Leste, Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique). No Brasil, a
Unilab atua em dois estados nordestinos, Ceará e Bahia.
Sua importância atual é marcada primeiramente pelo perfil de quem
a compõem: discentes e servidores (docentes e técnicos). Os primeiros
são os heróis da vida real. A Unilab é uma fábrica de sonhos para
brasileiros e estrangeiros. Sonhos daqueles que não se encolhem, mas
com misto de alegria e tristeza deixam suas famílias a fim de escrever
uma nova história, uma história de um milagre que ocorre todos os
anos entre moças e rapazes: a tão esperada solenidade de formatura.
A concretização desse sonho passa pelo talento de outros heróis:
nossos professores, dentre os quais 98% têm doutorado.
Há um segundo aspecto importante que fala por si só. Nestes 10
anos, a Unilab construiu quatro campi universitários (Auroras,
Liberdade, Malês e Palmares) e já formou 4 mil estudantes entre
nacionais e internacionais em 24 cursos de graduação e 17 de pósgraduação. Hoje, com seus quase 6 mil alunos, a existência de uma
universidade cravada no interior (Ceará/Bahia) alcançou um marco
transformador de 10 mil vidas. Desta forma, os termos integração e

internacionalização se imbrincam para contribuir no desenvolvimento do
Maciço do Baturité Cearense e do Recôncavo Baiano, atendendo uma
população de quase um milhão de habitantes e alcançando todos os
países da Comunidade de Língua Portuguesa (CPLP).
Desbravando o interior ou cruzando os mares, o Ministério das Relações
Exteriores vê uma universidade internacional como a nossa, de forma
estratégica e com um papel diplomático de integração. Sem limites no
seu potencial e sem se deixar limitar por projetos míopes, a Unilab vê
a sua presença marcante nos países parceiros e nas cidades onde atua
como uma fábrica de sonhos.
Por fim, a imaginação limitada de muitas pessoas não pôde nestes 10
anos e não poderá nos próximos anos nos estreitar, pois a Unilab se
dilata muito mais para realizar o seu tão desejado sonho: a publicação de
seus estatutos e a eleição para reitor em 2021. Somente assim é possível
fechar os 10 anos para então abrir um novo ciclo universitário.
Roque N. Albuquerque, Ph. D
Reitor protempore da Unilab
Artigo publicado no jornal O Povo, em 30/07/2020
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Unilab 10 anos
Algumas matérias e publicações comemorativas:

Encontro virtual entre reitores abre as comemorações dos 10 anos da Unilab
Informativo ADUFC - Especial Unilab 10 anos
Live comemora e debate Estatuto da Igualdade Racial e Unilab, que completam uma década
Correios lançam selo e carimbo alusivos aos 10 anos da Unilab
Projeto “Unilab 10 anos” divulga calendário de lives até março de 2021
Venha colaborar com o Catálogo Unilab 10 Anos
Primeira live em comemoração aos 10 anos da Unilab ocorre nessa quinta-feira (22), no YouTube
Webinar alusivo aos 10 anos da Unilab ocorre no próximo dia 8
10 anos da Unilab – Proex abre chamada para atividades de comemoração
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Riscos, oportunidades e perspectivas
Gestão de Riscos
A gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas
para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. Esse processo
é essencial para a boa governança, uma vez que fornece garantia razoável
para que os objetivos planejados pela instituição sejam alcançados.
Na Unilab, a estrutura de gestão de riscos era composta pela Coordenação
de Planejamento e, em 2020, somou-se a Secretaria de Governança,
Integridade e Transparência.
Anteriormente à criação da SGIT, a Coplan buscou a reformulação da
sistemática de gestão de riscos adotada pela universidade, instituindo uma
metodologia em 04 (quatro) etapas, finalizadas no exercício de 2020:
• Etapa 1: Seminário sobre Mapeamento de Processos – apresentação
do conteúdo às unidades para conhecimento;
• Etapa 2: Mapeamento dos principais processos internos por parte de
cada uma das unidades;
• Etapa 3: Seminário sobre Gestão de Riscos – apresentação teórica e
prática (ferramenta Access) para as unidades;
• Etapa 4: Identificação por partes das unidades dos principais riscos de
cada processo anteriormente mapeado.
As unidades administrativas e acadêmicas iniciaram o mapeamento dos
riscos de seus respectivos processos utilizando-se de uma ferramenta
criada pela Coplan em um banco de dados do tipo Microsoft Access,
que também definiu os parâmetros para avaliação de probabilidade

e de impactos dos riscos. Após os seminários onde se explicavam o uso da
tecnologia, as unidades puderam identificar e catalogar os riscos, permitindo
à Coplan (e posteriormente à SGIT) a compilação dos principais riscos de toda
a Instituição.
Foram iniciados também os procedimentos necessários à sistematização de
práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles internos e à governança.
Foi proposta a entrega de quatro produtos resultantes dos trabalhos dos
setores envolvidos com governança, considerando as exigências de instruções
normativas e as adequações necessárias a implantação da estrutura de
governança e gestão de riscos na universidade. Os documentos foram:
(1) Plano de Integridade;
(2) Regimento Interno do Conad;
(3) Regimento Interno de Governança e Riscos; e
(4) Política de Governança.
É importante frisar que a estrutura de governança reflete não só as relações
e a organização interna, mas também os diversos atores envolvidos, direta ou
indiretamente, com a Instituição. Para atender sua finalidade, de garantir o
bem comum, o setor público precisa ser capaz de coordenar múltiplos agentes
políticos, administrativos, econômicos e sociais.
Nesse sentido, é importante manter a coerência e o alinhamento de estratégias
e objetivos entre as organizações envolvidas; institucionalizar mecanismos
de comunicação, colaboração e articulação entre os envolvidos; e regular as
operações.
Diante do exposto, fica como desafio o aprimoramento das estruturas já
existentes e a institucionalização e regulamentação das formas de interação,
para que ocorra a governança no conjunto das ações e processos.
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Resultados e desempenho da gestão
Números

Pós-Graduação

4 Campi, 2 estados, 3 municípios; 17 polos UAB, 2 polos internacionais

Graduação

Presencial
Matriculados: Em 2020.1 - 5199 discentes (Plex - 3510 discentes)
Ingressantes: 1007
Egressos: 193 (124 brasileiros – 24 EAD - e 45 estrangeiros)

Lato Sensu
Matriculados: 714
Ingressantes: 649
Egressos: 134

Stricto Sensu
Matriculados: 267
Ingressantes: 106
Egressos: 19
Pesquisa – 173 projetos, 178 bolsistas, 60 Voluntários, 118 grupos
de pesquisa
Extensão – 7 editais, 111 novos projetos; 106 bolsistas; 54
voluntários; 5 colaboradores internos

EAD
Matriculados: 233
Egressos: 24

Ranking IGC do Nordeste

Notícia publicada no jornal O Povo, em 7 de janeiro de 2020.
Unilab é a 2ª melhor universidade do Ceará, aponta indicador do MEC
1. Universidade Federal do Ceará (UFC), CE			
3. Universidade Federal da Bahia (UFBA), BA			
4. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), RN
5. Universidade Federal da Paraíba (UFPB), PB			
6. Universidade Federal do Pará (UFPA), PA			

2. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), PE
4. Universidade Federal do Maranhão (UFMA), MA
6. Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), PE
8. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), BA
10. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), CE
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#UnilabContraCovid19
Despesas Executadas em ações de enfretamento ao Covid-19
AÇÃO

NATUREZA

RECEBIDO

EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

Enfrentamento ao
Covid-19

Investimento

103.585,14

103.585,14

103.000,14

60.925,14

Custeio

273.309,00

273.309,00

242.683,00

242.683,00

Total

-

376.894,14

376.894,14

345.683,14

303.608,14

Implantação do Comitê Institucional de Enfrentamento à
Covid-19 (CIEC/Unilab)

Responsável por acompanhar e avaliar o cenário, bem como elaborar
estratégias e propor ações para combate à pandemia. O comitê foi
institucionalizado por prazo indeterminado, por meio da Portaria da
Reitoria nº 110/2020.
https://ciec.unilab.edu.br

Plano de Biossegurança (Resolução Consuni nº 14, de 22 de
outubro de 2020)
O plano apresenta informações sobre a pandemia destinada às categorias
que constituem a Unilab, como servidores docentes, técnicos e corpo
estudantil. São itens que vão desde os modos de transmissão do vírus, bem
como medidas de prevenção e protocolos de segurança a serem adotados
no uso dos espaços da universidade, como laboratórios, salas de aula,
bibliotecas e outros.
Confira o Plano de Biossegurança

Disponibilizado o “Serviço de escuta em saúde mental a
distância”
O serviço surgiu da preocupação em acolher as angústias e os sentimentos
dos estudantes no contexto do isolamento social devido a pandemia.
Confira os cards de divulgação

Chamamento de propostas para atividades de arte e cultura em
enfrentamento ao Covid-19

Atividade lançada em Abril de 2020 que teve como objetivo fortalecer
iniciativas de acesso à cultura de qualidade no corpo da comunidade
acadêmica, promovendo o desenvolvimento
artístico-cultural e o engajamento nos
circuitos online, tendo em conta as
condições de isolamento social e medidas
de enfrentamento a covid, adotadas pela
UNILAB. Foram 49 proposições, com ações
em diferentes linguagens artísticas.
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Aprovação de diretrizes para a retomada do PLEX

Aprovação das diretrizes para a retomada do PLEX nos cursos de graduação
presencial (Resolução Consepe nº 23) e a retomada do semestre letivo dos
cursos de pós-graduação stricto sensu, por meio de atividades acadêmicas
remotas (Resolução Consepe nº 24).

Edital Inclusão Digital

Viabilizar a inclusão digital dos/as estudantes matriculados/as em cursos
de graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
com vistas a promover o acesso aos
conteúdos acadêmicos disponibilizados
na modalidade remota do semestre
letivo 2020.1.

Perfil de inscritos

CE

BA

Inscritos/solicitações analisadas

772

270

Inscritos indígenas e quilombolas

14

48

Beneficiários do PAES

524

15

Não beneficiários do PAES

248

222

Total de indeferidos

310

108

Total de deferidos

462

162

Total de deferidos indígenas e quilombolas

9

6

Total de indeferidos indígenas e quilombolas

5

9
Fonte: Propae

Aquisição de 1335 tablets

Aquisição e distribuição de 1.335 equipamentos/dispositivos móveis para
estudantes de graduação presencial em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e que não possuíam acesso a equipamentos de informática.
O objetivo foi promover o acesso aos conteúdos acadêmicos disponibilizados
no PLEX.
Valor: R$ 987.990,00

Projeto de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus na Unilab
Foram viabilizados recursos para realização de 4 importantes ações:
• Compra de testes rápidos para a Covid-19;
• Compra de proteção dos Servidores com uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) adequados;
• Insumos para produção de álcool gel; e
• Montagem de uma Sala de Imunização.
Valor: R$ 594.559,00
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Ajuda de Custo

Como forma de amenizar os impactos do fechamento do RU, os/as
estudantes que recebem atualmente auxílio-moradia e os/as acolhedores
de estudantes internacionais ingressantes receberam ajuda de custo de
acordo com as orientações da Propae:
Ajuda de Custo
Mês

Total de
Estudantes

Valor da
ajuda de Custo

Valor total
pago

Março

1567

R$ 80,00

R$ 127.360,00

Março

1004

R$ 220,00

R$ 226.380,00

Abril

371

R$ 220,00

R$ 80.960,00

Maio

1322

R$ 220,00

R$ 295.680,00

Junho

1322

R$ 220,00

R$ 295.460,00

Julho

1322

R$ 220,00

R$ 295.900,00

Agosto

1317

R$ 220,00

R$ 295.900,00

Setembro

1315

R$ 220,00

R$ 298.100,00

Outubro

1314

R$ 220,00

R$ 295.020,00

Novembro

1313

R$ 220,00

R$ 294.800,00

Dezembro

1299

R$ 220,00

R$ 292.812,90

Total

R$ 2.204.592,90
Fonte: Propae

O Edital 02/2020/PROPAE regulamenta o cadastro de compartilhamento
de moradia para a entrada 2020.1 e o Aditivo I, Art. 1º de prorrogação da
vigência do repasse da Ajuda de Custo para acolhimento de estudantes
internacionais do Edital 02/2020/PROPAE, que regulamenta o cadastro de
compartilhamento de moradia para a entrada 2020.1.

Art. 1o A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (Propae) e a PróReitoria de Relações Institucionais (Proinst) da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro Brasileira (Unilab) decidiram pela prorrogação
da vigência do repasse da Ajuda de Custo para acolhimento de estudantes
internacionais (angolanos/as, guineenses e moçambicanos/as) ingressantes em
2020.1 pelo período de suspensão das atividades acadêmicas e continuidade
do trabalho remoto das funções administrativas no âmbito da universidade
conforme Resolução Ad Referendum Consuni Nº 04, de 23 de Abril de 2020.
Compartilhamento de moradia edital 02/2020 - PROPAE
Mês

Total de
Acolhedores

Total de
Acolhidos

Valor da
parcela

Valor total
pago

Fevereiro

120

145

R$ 200,00

R$ 29.000,00

Março

120

145

R$ 200,00

R$ 29.000,00

Abril

120

145

R$ 200,00

R$ 29.000,00

Maio

120

145

R$ 200,00

R$ 29.000,00

Junho

116

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Julho

116

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Agosto

116

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Setembro

116

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Outubro

116

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Novembro

113

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Dezembro

113

143

R$ 200,00

R$ 28.600,00

Total

R$ 316.200,00
Fonte: Propae
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Projeto/Campanha + SAÚDE UNIVERSIDADE: Cuidados com o
corpo, mente e emoções em tempo de pandemia

O projeto foi iniciado em agosto de 2020, dentro de uma percepção ampliada
de saúde, propõe-se ao desenvolvimento de ações e atividades que sirvam
de fonte de formação em saúde e fortalecimento do autocuidado. Nesse
intuito, foram desenvolvidos: informativos, minicursos, palestra e vídeos.
Os canais utilizados para veiculação dos conteúdos foram: WhatsApp,
Instagram, Facebook, Youtube e e-mail.
Foram ofertados:
• 05 minicursos, com quatro a cinco módulos cada.
• 15 vídeos – temas diversos
• 13 Informativos em saúde
• 03 salas diálogo virtuais (temas: violência contra a mulher, saúde da
mulher e saúde do homem)
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Minucurso

Inscritos Certificados

Apoio a M(P)aternidade: cuidados com a gestação e o bebê

116

55

Cuidados com a saúde em tempos de pandemia da Covid-19

219

88

Saúde mental: cuidando de si e cuidando do outro

214

84

Câncer: conhecer para prevenir

313

139

Diabetes: o que precisamos saber

231

107

1093

473

Total

Auxílios Emergenciais

Como forma de atender as situações excepcionais e de vulnerabilidade
social, a Unilab resolveu ampliar as possibilidades de inserção nas referidas
modalidades de auxílio. Portanto, no mês de abril houve número expressivo
de solicitações avaliadas, cujas análises deferidas foram pagas em dois
períodos, maio e junho com parcela de R$ 220,00.
Período: janeiro a dezembro de 2020.

Demanda

Quant.

Solicitações analisadas

1.706

Solicitações analisadas e deferidas

529

Auxílio emergencial 2020
Total de Estudantes
521

Valor Pago
R$ 126.280,00
Fonte: Propae

35

Gestão
Aprovações de atos normativos no ano de 2020
Atos normativos do
Consuni - 2020

Atos do conselho universitário
por pertinência temática
14%

6
Resolução Comum
Resolução Complementar

Administração Geral

1

Instrução Normativa

16

3

Decisões

19%

Gestão de Pessoas
Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação

67%
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Link para acesso aos atos normativos do Consuni

Atos Normativos do
Consepe - 2020

1

Atos do conselho de ensino, pesquisa
e extensão por pertinência temática
7

12%

Resolução Comum

Administração Geral

Instrução Normativa

Ensino de Graduação

Decisões

6%

33%

Extensão Universitária
49

Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação

49%

Link para acesso aos atos normativos do Consuni
Fonte: Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS)

Criação do Núcleo de Línguas (Nucli)

Unilab lança Núcleo de Línguas
Tem como objetivos a criação de diretrizes
e ações para a difusão dos saberes em
diferentes línguas e culturas; a promoção do
pluralismo linguístico que sirva como meio
de acesso ao diálogo interinstitucional por
meio de trocas, cooperações e intercâmbios
nacionais e internacionais; a defesa da multiculturalidade enquanto ponte
para o desenvolvimento científico e tecnológico e porta de acesso aos
bens culturais.

Criação do Núcleo de Línguas e Linguagens do Campus dos
Malês (NuLIN)

Resolução complementar Consuni nº 2, de 1º de dezembro de 2020
Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Línguas
e Linguagens, direcionadas ao público interno e externo do Campus
dos Malês, de modo a construir um centro de referência em educação
linguística e cultural na região a partir de uma abordagem decolonial,
interdisciplinar e multimodal.

Aprovação da versão final do Estatuto

Ocorreu por meio da Resolução Complementar Consuni nº 3, de 4 de
dezembro de 2020, o qual foi aprovado pelo MEC por meio da Portaria nº
557, de 29 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de
30 de dezembro de 2020.

Aprovação da criação do Programa de Mestrado em
Agronomia (PPGAGRO),

Programa na modalidade acadêmico, presencial, vinculado ao Instituto de
Desenvolvimento Rural (IDR).

Aprovação da regulamentação dos Programas de Mobilidade
Acadêmica Nacional

Resolução Consepe nº 30, de 16 de setembro de 2020
Entende-se por mobilidade acadêmica nacional a possibilidade efetiva
de discentes de graduação, modalidade presencial, cursar componentes
curriculares em outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), nos
termos do Convênio Andifes e do regulamento.

Aprovação da regulamentação dos Mobilidade Interna entre Campi

Resolução Consepe nº 30, de 16 de setembro de 2020
A mobilidade acadêmica interna entre campi destina-se discentes de graduação,
modalidade presencial, para cursarem disciplinas ou demais componentes
curriculares temporariamente em outro campus desta instituição.

Implantação das câmaras acadêmicas

As Câmaras Acadêmicas são órgãos do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, presididas pelos respectivos Pró-Reitores Acadêmicos e integradas
por conselheiros indicados pelo plenário dentre seus membros.
Foram implantadas a Câmara de Graduação (Resolução Complementar
nº 4/2019/CONSUNI), a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (Resolução
Complementar nº 5/2019/CONSUNI) e a Câmara de Extensão, Arte e Cultura
(Resolução Complementar nº 6/2019/CONSUNI)

Implantação da SGIT

Portaria reitoria nº 333, de 13 de agosto de 2020
Órgão de assessoria direta ao Reitor, com natureza técnica, consultiva,
responsável em propor ações e políticas institucionais sobre Governança, Riscos
e Integridade, além de realizar o monitoramento das ações desempenhadas
pelos órgãos de apoio a integridade e gerenciar a divulgação de ações de
transparência pública da instituição.
Unilab implementa Secretaria de Governança, Integridade e Transparência
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Aplicação das emendas de bancada e individuais para serviços de melhora de
infraestrutura (detalhamento em “Gestão patrimonial e de infraestrutura”).

Bancada do Ceará
Emenda de Bancada

R$ 854.560

854.560

Valor Disponível
Valor Executado

Implantação da Coordenação de Direitos Humanos (CDH)

Eduardo
Bismark

Luizianne
Lins

98.586

250.000

Valor
Executado

250.000

Resolução Conad nº 02/2020, de 27 de abril de 2020
A Ouvidoria é um canal de mediação e interlocução entre o cidadão
e a Unilab, de forma que as manifestações decorrentes do exercício da
cidadania provoquem contínua melhoria dos serviços públicos prestados.

R$ 890.454

Valor
Disponível
532.798

Aprovação do Regimento interno da Ouvidoria

Emendas Individuais

540.454

Portaria Reitoria nº 333, de 13 de agosto de 2020
Responsável por deliberar sobre os assuntos relacionados aos direitos
humanos e às ações afirmativas, como apregoa a legislação, propondo e
assegurando políticas e ações que salvaguardem o respeito às diversidades
e às diferenças no âmbito da Unilab. Além disso, auxiliará na construção
de uma política de respeito às diferenças, primando pela convivência
harmoniosa e respeitosa entre os indivíduos, dirimindo as exclusões e as
formas de desigualdades de gênero, sexualidade, classe e raça. Outro mote
da CDH será planejar programas de inclusão acadêmica.
Instituída Coordenação de Direitos Humanos da Unilab

R$ 900.000
R$ 750.000
R$ 600.000
R$ 450.000
R$ 300.000
R$ 150.000
R$ 00

100.000

Realização de treinamento para executar o mapeamento dos principais
processos e identificação de seus riscos nas macro unidades, com o intuito
de diagnosticar gargalos nos procedimentos operacionais e criação de
plano de gestão para mitigá-los: 90% das unidades treinadas; 365 processos
mapeados e 487 riscos identificados.

Emendas Parlamentares

854.560

Mapeamento de processos e riscos

Jorge
Solla

R$ 600.000
R$ 500.000
R$ 400.000
R$ 300.000
R$ 200.000
R$ 100.000
R$ 00
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Ensino
Sistema de Seleção Unificada (SISu) – ingresso 2020.1 e 2020.2

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é o sistema informatizado do
Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior
oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). Os candidatos com melhor classificação são
selecionados, de acordo com suas notas no exame.
Editais 02/20 e 07/20
Seleção de estudantes para provimento de 388 vagas nos cursos de
graduação, modalidade presencial.
Editais 14/20 e 18/20
Seleção de estudantes para provimento de 326 vagas nos cursos de
graduação, modalidade presencial.
Transferência de outras instituições e admissão de graduados utilizando
sistema de seleção utilizando os resultados do enem (sisure) – ingresso
2020.1
Edital 06/20
Processo seletivo para preenchimento de 333 vagas nos cursos presenciais
de graduação, modalidade presencial.
Edital 08/20
Processo seletivo destinado ao preenchimento de 367 vagas nos cursos de
graduação, modalidade presencial.
Mudança de curso – ingresso 2020.1
Edital 03/20
Processo seletivo para provimento de 18 vagas para mudança de curso
(reopção) específico para Engenharia de Energias e Engenharia de
Computação.

Edital 04/20
Processo seletivo para provimento de 148 vagas para mudança de curso
(reopção) no âmbito das graduações presenciais ofertadas pela instituição.
Edital 23/20
Processo seletivo para provimento de 210 vagas para mudança de curso
(reopção) no âmbito das graduações presenciais ofertadas pela instituição
Terminalidades (vagas ociosas) – ingresso 2020.1
Edital 09/20
Processo seletivo de candidatos graduados egressos dos cursos em
Humanidades da Unilab e de outras instituições de ensino superior para
provimento de 244 vagas nos cursos presenciais de 2º ciclo.
Edital 22/20
Processo seletivo de candidatos graduados egressos dos cursos em
Humanidades da Unilab e de outras instituições de ensino superior para
provimento de 240 vagas nos cursos presenciais de 2º ciclo.
Edital 24/20
Processo seletivo de candidatos graduados egressos dos cursos em
Humanidades da Unilab para provimento de 233 vagas nos cursos presenciais
de 2º ciclo.

Programa institucional de bolsas de iniciação à docência – Pibid

O Pibid faz parte das iniciativas do MEC, por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), cuja finalidade é
fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação de docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da
educação básica pública brasileira.
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Edital prograd/pibid/capes/unilab n° 01/2020
Edital de consulta de intenção à candidatura para coordenador institucional
do PIBID e do PRP: tornou pública a consulta de candidaturas para 1
(uma) vaga de Coordenador Institucional do PIBID e 1 (uma) vaga para
Coordenador Institucional do Programa de Residência Pedagógica.
Edital prograd/pibid/capes/unilab nº 05/2020
Edital de consulta de intenção à candidatura para coordenador institucional
do PIBID: tornou pública a consulta de candidaturas para 01 (uma) vaga de
Coordenador(a) Institucional do PIBID para desenvolvimento de projetos
institucionais de iniciação à docência nos cursos de licenciatura, em regime
de colaboração com as redes de ensino de educação básica.
Edital prograd/pibid/capes/unilab nº 012/2020
Seleção de estudantes brasileiros/as e estrangeiros/as para atuação como
bolsistas de Iniciação à Docência (ID), sendo oferecidas, ao todo, 144 (cento
e quarenta e quatro) vagas como bolsistas e 36 vagas para voluntários/as,
com duração máxima de 18 (dezoito) meses, limitada à vigência do projeto.
Edital prograd/pibid/capes/unilab nº 015/2020
Seleção de Professores/as da Rede Estadual e Municipal da Educação Básica
para atuarem como Supervisores/as nos Subprojetos do PIBID/CAPES/
Unilab vinculados aos cursos de licenciatura ofertados pela Unilab, sendo
disponibilizadas 18 vagas de bolsas destinadas a Professores/as da Rede
Estadual e Municipal de Educação Básica para atuar como Supervisores/
as nos Subprojetos do PIBID/CAPES/UNILAB a serem desenvolvidos em
escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio da Rede
Estadual e Municipal.

Edital prograd/pibid/capes/unilab nº 020/2020
Seleção complementar de estudantes para o PIBID, sendo oferecidas vagas de
iniciação à docência para 5 (cinco) voluntários/as e cadastros de reserva, com
duração máxima de 18 (dezoito) meses, limitada à vigência do projeto.

PRP

O PRP é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de
Professores, por meio da Capes, instituído pela Portaria nº 38, de 28 de
fevereiro de 2018 e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação
prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na
escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso.
Edital prograd/rp/capes/unilab nº 013/2020
Seleção de estudantes para bolsas do PRP: foram oferecidas, ao todo, 144
(cento e quarenta e quatro) vagas para estudantes residentes bolsistas e 36
vagas para estudantes residentes voluntários/as, com duração máxima de 18
meses.
Edital prograd/rp/capes/unilab nº 016/2020
Seleção de professores/as para bolsas de preceptores/as do PRP: foram
disponibilizadas 18 vagas destinadas a preceptores/as para atuar em
subprojetos a serem desenvolvidos em escolas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio da Rede Estadual e Municipal habilitadas junto à Capes,
nos Subprojetos vinculados aos cursos de licenciatura ofertados pela Unilab.
Edital prograd/rp/capes/unilab nº 021/2020
Seleção complementar de estudantes para o PRP: foram oferecidas vagas para
cadastro de reserva e para 03 (três) residentes voluntários/as, com duração
máxima de 18 meses.
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Programa de Educação Tutorial (PET)

O PET é desenvolvido por grupos de estudantes de graduação das
Instituições de Ensino Superior do país, com tutoria de um docente e
participação de professores colaboradores, orientado pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Edital prograd/unilab nº 11/2020
Seleção interna ao Programa de Educação Tutorial - PET/SESu/Humanidades
e Letras/Unilab: tornou público aos bolsistas do PET de Humanidades
e Letras da Unilab aprovados em processo seletivo público quando
graduandos do BHU e que agora se encontram cursando o segundo ciclo do
BHU (fase das terminalidades) o processo de seleção interna ao Programa
de Educação Tutorial – PET/SESu, para manutenção do preenchimento de
1 (uma) vaga de bolsa.
Edital prograd/unilab nº 25/2020
Seleção de alunos bolsistas para o Programa de Educação Tutorial – PET/
SESu/Humanidades e Letras/Unilab: tornou público aos graduandos do
Bacharelado em Humanidades (BHU) o processo de seleção para alunos
bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET/SESu), para preenchimento
de 1 (uma) vaga para bolsista, direcionada a estudante do Bacharelado em
Humanidades – CE.

Programa Bolsa Monitoria (PBM)

até fevereiro de 2020. O edital 10/2020, publicado em 05 de março de 2020,
foi cancelado em função da pandemia, a necessidade de adequação da oferta
de disciplinas e o atendimento ao novo calendário acadêmico 2020. Logo após,
o edital 19/2020, de 21 de agosto de 2020, foi realizado no novo contexto e
durou dois meses.

Editais

Monitoria

Quantidade de
atendimentos

Valores (R$)

32/2019 e 19/2020

Remunerada

64

36.600,00

34/2019 e 19/2020

Voluntária

26

Fonte: Prograd

O programa de monitoria constitui uma política educacional consolidada
em diversas universidades. Na Unilab, o Programa de Bolsa de Monitoria
representa esta política e no ano de 2020 seu maior desafio foi reinventar-se
diante das limitações impostas pela pandemia. Diante do quadro foi possível
ofertar o edital 19/2020 com a participação de 34 monitores remunerados,
3 voluntários e ao investimento de R$ 28.000,00 o que, em certa medida,
contribuiu no suporte aos docentes e discentes vinculados à diversas
disciplinas.

Programa Pulsar

O PBM tem como objetivo contribuir para o processo de aprendizagem
dos estudantes, promovendo maior interação entre discentes monitores,
discentes matriculados nas disciplinas e docentes ministrantes das
disciplinas-objeto do programa.

O Programa Pulsar busca promover a adaptação do estudante de graduação
à Unilab, contribuir para sua permanência qualificada, orientá-lo para
uma transição tranquila e organizada da Educação Básica para a Superior
e promover ações que o auxilie no fortalecimento acadêmico com vistas à
construção de uma experiência acadêmica de excelência.

Em 2020 a execução do PBM ficou circunscrita a finalização dos editais
34/2019, 32/2019 e a oferta integral do edital 19/2020. Os dois primeiros
iniciaram suas atividades em outubro de 2019 e suas atividades avançaram

Editais lançados em 2020 do Programa Pulsar:
• Seleção de Tutores Juniores para o Programa Pulsar – Edital Prograd Nº
16/2019, de 05 de Abril de 2019 (Vigência: 24/05/2019 a 24/05/2020)
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• Seleção de Tutor Júnior para o Programa Pulsar - Edital Prograd
Nº017/2020, de 28 de Julho de 2020 (Vigência: 24/08/2020 a 24/10/2020)
Valores Financeiros pagos em 2020 – Programa Pulsar
Edital 16/2019/PROGRAD – Programa Pulsar
ANO: 2020 (5 MESES) = R$ 75.350,00
Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Quantitativo de bolsas

38

39

39

37

36

Valor total por mês (R$)

R$15.200,00

R$15.600,00

R$15.350,00

R$14.566,66

R$14.633,34

Edital 017/2020/PROGRAD – Programa Pulsar - PLEx

Setembro/2020

Comparativo entre os Calendários
Acadêmico x Civil x Coleta Censo Superior 2019
Período de Coleta
Censo Superior 2019*
20/01 a 06/06/2020
Ano Civil
...

ANO 2020: (2 meses) = R$ 35.200,00
Mês/Ano

Antes da deflagração de pandemia e contexto de trabalho remoto, em março
de 2020, já tinha realizado seu planejamento interno e definido prazos e
rotinas de trabalho. Com isso, muitas informações já haviam sido solicitadas
e, algumas inclusive, já estavam sendo tratadas pela equipe. O calendário
acadêmico de 2019 também estava praticamente ajustado ao ano civil, –
diferentemente de anos anteriores –, o que possibilitou que as informações
registradas no sistema acadêmico pudessem ser tratadas em tempo hábil
para migração, com maior fidedignidade e sem perda de dados importantes.

Abr

Outubro/2020
Ano
Letivo**

Quantitativo total de bolsas
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Valor total por mês (R$)

R$ 17.600,00

R$ 17.600,00
Fonte: Prograd

Censo da educação superior

A coleta de dados do Censo da Educação Superior é atividade realizada
anualmente, sob coordenação geral do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e se constitui no instrumento de
pesquisa mais completo do Brasil sobre as instituições de educação superior.
A cada ano a coleta tem por referência os dados do ano imediatamente anterior.
A coleta referente aos dados de 2019 foi realizada de conformidade com o
cronograma estabelecido pela Portaria INEP nº 911/2019, que teve prazos
alterados pela Portaria INEP nº 319/2020, devido ao contexto de pandemia.

2019
Mai

jun

Jul

2020
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

1o. Semestre (2019.1)

2o. Semestre (2019.2)

6 de maio de 2019 a 6 de
setembro de 2019

30 de setembro de 2019 a
12 de fevereiro de 2020

Digitação de resultados
10 e 11 de set/2019

Digitação de resultados
17 e 19 de fev/2020

Colação de Grau
20 e 27 de set/2019

Colação de Grau
4 e 5 de mar/2020

Mar

Abr

mai

jun

*Período de coleta de acordo com Portaria INEP No. 911/2019, alterada pela Portaria INEP No. 319/2020
**Calendário Letivo Semestral (Conforme resolução Consepe No. 34/2019)

Fonte: Prograd

Entretanto, mais adiante, já em trabalho remoto, durante as atividades de
conferência de dados (inclusive de outras instituições de ensino superior, que
é uma das atividades do cronograma de ações do Censo Superior) uma das
dificuldades percebidas foi o fato de que parte da equipe não dispunha de
equipamento de informática com acesso à internet e capaz de permitir a plena
realização das atividades. Ressalte-se que, embora o registro, o cronograma
foi cumprido e os trabalhos realizados dentro do prazo devido.
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Pesquisa
• Oferta de 01 edital de Cadastro de Pesquisas em Fluxo Contínuo:
PROPPG 02/2020 pela Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa
(CAPP)
• Cadastro de 17 projetos de pesquisa no Edital de Fluxo Contínuo
02/2020
• Acompanhamento de 112 projetos de pesquisa em fluxo contínuo,
sendo que 51 foram finalizados em 2020, encontrando-se ainda 61
vigentes
• Acompanhamento de 43 alunos voluntários cadastrados em projetos de
fluxo contínuo, sendo que 24 foram finalizados em 2020, encontrandose 19 ainda vigentes

03/2020 BICT FUNCAP (32 cotas);
PROPPG 04/2020 PIBIC/Unilab,
PIBIC/CNPq (IC, Af e ICJ) - (98 cotas total - 73 cotas Unilab, 03 cotas CNPq-Af,
16 cotas CNPq, 06 cotas CNPq ICJ)
PROPPG 05/2020 PIBITI CNPq; (04 cotas);
PROPPG 06/2020 PIBIC/CNPq (ICJ - cotas remanescentes) (04 cotas);
GProPEE/Aneel (Cotas de bolsa IEDS) (03 cotas);
• Acompanhamento de 426 projetos de pesquisa em execução ao longo de 2020
• Firmado o Termo de Compromisso da UNILAB n° 392 de 29/07/2020
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o cumprimento das
obrigações assumidas, conforme previsto no parágrafo 3°, Art. 41, da Lei
n° 13.123/2015, sendo recebido o documento dia 06 de novembro de 2020

• Oferta de 6 editais de cotas de bolsa referentes ao programa de
iniciação científica e tecnológica (PIBIC/Unilab), sendo eles:
PROPPG 01/2020 PIBIC FAPESB;
PROPPG 03/2020 BICT FUNCAP;
PROPPG 04/2020 PIBIC/Unilab, PIBIC/CNPq (IC, Af e ICJ);
PROPPG 05/2020 PIBITI CNPq;
PROPPG 06/2020 PIBIC/CNPq (ICJ - cotas remanescentes);
GProPEE/Aneel (Cotas de bolsa IEDS);

• Apreciação ética com a emissão de 92 pareceres de projetos de pesquisa
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP) da
UNILAB no semestre 2020.1 e 116 pareceres emitidos em 2020.2

• Acompanhamento de 314 de projetos de pesquisa relacionados ao
PIBIC, sendo que destes, 159 iniciados ainda esse ano

• Registro de um novo software junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI)
Núcleo de Inovação Tecnológica da Unilab tem primeiro depósito de registro
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial
O software Wise Infant Development (WID) foi desenvolvido pelo aluno
Wesley Soares Melo, sob a orientação da professora Flávia Monteiro e

• Acompanhamento de 161 bolsas institucionais, distribuídas da
seguinte maneira:
PROPPG PROPPG 01/2020 PIBIC FAPESB (20 cotas);

• Depósito de duas patentes e uma marca na instituição
• Acompanhamento e estruturação do site nit.unilab.edu.br, para o
controle do registro de software, marcas e patentes
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objeto da sua dissertação de Mestrado em Enfermagem. O programa
depositado consiste, em linhas gerais, em um software educativo para
acompanhamento cognitivo de alunos, desenvolvido para facilitar o
processo de ensino-aprendizagem sobre desenvolvimento infantil do
lactente. Uma ferramenta tecnológica no âmbito da educação e formação
do discente, para uso na disciplina de saúde da criança.
• Realização do curso de Propriedade Intelectual
Nit/Unilab abre prazo de inscrições para Curso sobre Propriedade
Intelectual, até dia 31
O curso visou capacitar os participantes no registro de propriedades
intelectuais, tais como marcas, patentes, programas de computador e
outros assuntos. Foi disponibilizado a toda comunidade acadêmica.
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Extensão, Arte e Cultura
• Elaboração da Instrução Normativa N°01/2020/PROEX
Dispõe sobre orientações gerais sobre as realizações das ações de
extensão. O presente instrumento tem como objetivo instruir o registro,
acompanhamento e certificação das ações de extensão, arte e cultura,
advindas dos diversos setores da instituição, que não serão concorrentes
no Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura.
• Elaboração da Instrução Normativa N°02/2020/PROEX
Dispõe sobre orientações aos Institutos e outros órgãos da Unilab referentes
a curricularização da extensão no âmbito dos cursos de graduação.

• Ações de Extensão, Arte e Cultura
Mesmo o ano de 2020 ter sido marcado pelo desafio da pandemia da
Covid-19, as ações de extensão, arte e cultura tiveram aumento em relação
ao ano de 2019.
Em 2018 o quantitativo de ações foi de 151 ações, tendo uma queda
considerável em 2019, com 114 ações registradas. Assim, o ano de 2020
representou tendência de melhoria no quantitativo de registros de ações
de extensão, arte e cultura, conforme exposto no gráfico a seguir:
Quantidade de Ações x Ano
Quantidade de Ações

• Abertura do Módulo de Extensão no SIGAA

Registros nos meses de julho a dezembro de 2020:
8 cursos; 4 eventos; 10 Projetos

160
150
140
130
120
110
100
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2017

2018

2019

Ano

2020

2021

• Processos de seleção de projetos de extensão, arte e cultura
Foram realizados 2 editais de bolsas, totalizando 90 bolsas de extensão,
arte e cultura. Um dos editais foi dedicado à seleção de 5 projetos temáticos
com objetivo estratégico ao combate a pandemia da Covid-19.

O aumento de 5 bolsas corresponde um resultado positivo, dado que
nos últimos anos o quantitativo permaneceu inalterado, conforme
representado no gráfico a seguir:

Nº de bolsas

Nº de Bolsas triênio 2018 - 2020
91
90
89
88
87
86
85
84

2017

2018

2019

Ano

2020

• Concepção e lançamento da revista Batuko
Apresentação Revista Batuko
Lançada em dezembro de 2020,
a revista Batuko, surge com a
necessidade de reunir a produção
sobre a arte e cultura da instituição
e agregar artísticas e pesquisadores
da área. No seu momento inaugural,
foram lançados os primeiros 4 dossiês,
alusivos aos 10 anos da instituição.

2021

• Chamamento de 10 anos da Unilab
Teve como finalidade reunir proposições da comunidade na
comemoração dos 10 anos da instituição. Foram 19 proposições, em
diferentes linguagens artísticas, com ações que ainda decorrem.
• Comemorações das independências dos países parceiros
Foram realizadas, em ambientes
online, as independências dos países
parceiros, ao longo de todo ano,
com mesas redondas, atividades
artísticas, debates e cursos.

46
• Parceria e certificação de cursos on-line na área das artes
A Unilab celebrou parceria de
certificação de cursos on-line, na
área das artes, em conjunto com a
produtora Mercúrio e a Prefeitura
de Fortaleza. Foram 18 cursos com
um total de 491 certificados e vagas
abertas para a comunidade.

• Edital de monitoria de Arte e cultura
Convocação de quatro monitores na Bahia e quatro no Ceará, para
realização de levantamentos dos projetos de arte e cultura, decorridos
entre os meses de outubro a dezembro de 2020. Deste edital resultaram
três importantes produtos:
- O cadastro de artistas da UNILAB;
- O levantamento de projetos de arte e cultura; e
- Dois vídeos de divulgação dos projetos de arte e cultura do Ceará e
da Bahia.
• Certificações de Arte e Cultura
1. Curso - parceria com a mercúrio, foram emitidos 491 certificados.
2. Projeto - Festival Lamparina de Histórias e a magia das artes e
narrativas medievais – Cine São Luiz – Fortaleza, foram emitidas 1.256
Declarações
3. Curso - Tela de Debate e Tela Crítica, foram emitidos 12 certificados
4. Evento - Independência de Angola, foram emitidos 129 certificados.
5. Evento - IV Conferência Internacional dos Estudantes Guineenses de
Ciências Humanas, foram emitidos 134 certificados
6. Projeto - Chamamento de Propostas CAC/PROEX/UNILAB N° 01/2020,
foram emitidos 40 certificados
7. Evento - Independência de Guiné-Bissau: 241 Certificados.
Ao geral foram emitidos 2.303 certificados no ano de 2020.
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Assistência Estudantil
Programa de Assistência ao Estudante (PAES)

Programa financiado com recursos da Política Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), regida pelo decreto nº 7.234/10, e tem o objetivo
de apoiar o acesso à direitos de assistência estudantil a estudantes
matriculados em cursos de graduação presencial da UNILAB, cujas
condições socioeconômicas são insuficientes para permanência no espaço
universitário. O PAES é regulamentado pela Resolução Nº 001B/2015 e por
edital especifico.
O programa institui os seguintes indicadores de vulnerabilidade
socioeconômica para seleção dos estudantes beneficiários: renda per
capita do grupo familiar de até um salário-mínimo e meio vigente no país,
moradia em unidade habitacional alugada ou financiada, situações de
agravo de doenças no grupo familiar, trajetória de escolarização no Ensino
Médio em escola pública, renda familiar instável e localização da moradia
na zona rural.
Em dezembro de 2020, o cronograma de inserção do PAES foi lançado para
atender ao público-alvo das entradas 2019.2 e 2020.1, não contemplados
devido a suspensão cronograma no mês de março de 2020, em virtude
da pandemia. O cronograma está em andamento e o resultado final será
divulgado em 16 de março de 2021.
• Execução do cronograma de renovação (janeiro e fevereiro/2020)
Total de inscritos1: 87
Deferidos: 62
Indeferidos: 14
Não solicitaram renovação: 11

1. Número baseado no período de encerramento das vigências dos estudantes beneficiários.

Recurso utilizado para pagamento dos auxílios do PAES em 2020
Tipo de Auxílio

Valor total por auxílio

Auxílio alimentação

R$ 2.536.841,92

Auxílio moradia

R$ 6.761.876,92

Auxílio social

R$ 1.255.969,60

Auxílio transporte

R$ 39.954,60

Auxílio instalação

R$ 7.980,00

Total

R$ 10.602.623,04
Fonte: Propae
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Quantitativo de estudantes atendidos pelo PAES em 2020
Tipo de Auxílio

No. de estudantes atendidos

Auxílio alimentação

1647

Auxílio moradia

1703

Auxílio social

345

Auxílio transporte

90

Auxílio instalação

21

Total

3806
Fonte: Propae

Quantitativo de Estudantes Atendidos pelo Paes Em 2020, considerando
os acúmulos
O quadro a seguir traz a quantidade de estudantes beneficiários com a
discriminação dos que recebem apenas um tipo de auxílio e dos que
recebem o acúmulo de auxílios.
Estudantes atendidos pelo PAES em 2020: Acúmulo de auxílios
Auxílios

No. de estudantes atendidos

Alimentação (sem acúmulo)

143

Alimentação + transporte

60

Alimentação + moradia

21

Instalação (sem acúmulo)

0

Moradia (sem acúmulo)

249

Moradia+instalação

0

Social (sem acúmulo)

271

Transporte (sem acúmulo)

28

Participação no I Campeonato
Universitário de Xadrez online
Feminino

6

Masculino

12

Bolsa do observatório da vida estudantil
Observe Unilab 2020

2200

Total

Total de estudantes
Valor da bolsa

Atendimentos e acompanhamentos sociais
Demanda

Valor total pago

Quantidade

Atendimentos e orientações sociais presenciais *período de janeiro a 12 de março de 2020

50

Atendimentos e orientações sociais - via e-mail
*período: 16 de março a 31 de dezembro 2020

464

Total

Público Atendido

Observatório da Vida Estudantil (Observe)
O Observatório da Vida Estudantil surgiu em 2016 com a proposta de ser
uma ferramenta institucional de leitura da vida estudantil na UNILAB e por
considerar a necessidade de compreender as mudanças ocasionadas no perfil
dos estudantes ingressantes nas universidades nos últimos anos, a partir do
processo de expansão e interiorização do ensino superior brasileiro e, no caso
da UNILAB, incluso a internacionalização, a partir do projeto de cooperação
solidária.

1428

Alimentação + moradia + instalação

Realização de Atividades Internas
I Campeonato de Xadrez Universitário
Unilab promove o I Campeonato de Xadrez Online, de 04 a 6 de novembro

514

* Uma visita domiciliar realizada em caráter excepcional, em caráter de urgência, no período pandêmico;
Três Acompanhamentos em saúde a estudantes em situação de internação hospitalar.

Observe Ceara
Observe Bahia

5
400,00
R$ 23.493,33
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Relações Institucionais
• Apoio operacional na aplicação logística do Processo Seletivo de
Estudantes Estrangeiros (PSEE) nos países parceiros
Reuniões com todas as embaixadas do Brasil nos países parceiros: Angola,
Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e Timor Leste;
Oferta de Curso de Português para estrangeiros para atender demanda de
Guiné Equatorial.

Acesso a dados e a resultados institucionais que, além de dar retorno do projeto
Unilab, podem subsidiar novas parcerias e apoio a egressos no respectivo país

• Regularização legal de vistos de estudantes estrangeiros em território
brasileiro
Articulação junto à Polícia Federal (no Ceará e Bahia) para operacionalizar
a viabilização de marcação de visto coletiva a estudantes estrangeiros
com vistos vencidos e/ou a vencer durante estado pandêmico
Regularização da situação de estudantes (Ceará: 74, Bahia: 25).

• Aproximação e acompanhamento dos egressos internacionais
Estabelecimento de contatos com os estudantes egressos para envio de
depoimentos sobre sua experiência na Unilab para elaboração de estudos,
relatórios e projetos.

• Realização de acordo com a Universidade de Soka
Disseminação lusófona por meio da concessão de curso de língua
portuguesa aos japoneses
• Aditivo do acordo de parceria com a CPLP
Contratação de Fundação Pública para dar continuidade a execução
orçamentária do Projeto Rede de Instituições Públicas de Educação
Superior (Ripes), via CPLP
• Atualização e renovação de acordos nacionais e internacionais
vencidos e a vencer
Assinatura de 18 novos acordos nacionais e 01 novo acordo internacional
Inicio de contato institucional para renovação e/ou novo acordo com 34
instituições nacionais e 25 instituições internacionais
• Produção do relatório “A UNILAB e as ações de internacionalização” e
seu encaminhamento para embaixadas dos países parceiros.

• Acompanhamento e apoio institucional a estudantes internacionais em
casos de doença e mediação de conflitos.
Fortalecimento da relação entre Universidade e discente, por meio da
promoção humana e da empatia: 6 alunos amparados e acompanhados.

• Acordos de Cooperação com instituições sediadas no Brasil
Celebração de 17 instrumentos de cooperação (específicos, termos de cessão,
termos de parceria e colaboração técnica)
• Acordos de Cooperação com instituições sediadas no exterior
Celebração de 1 Protocolo de Intenções com instituição sediada no exterior
• Convênios de Concessão de Estágios
Celebração de 10 convênios de concessão de estágios a discentes da Unilab
• Prospecção de Fundações de Apoio
Autorização/Renovação de Autorização de 3 Fundações de Apoio (FAPEX,
FASTEF, FCPC) junto ao MEC
• Edital de Chamamento Público para credenciamento de Agentes de
Integração
Celebração de 2 contratos de intermediação e abertura de 1 processo formal
para contratação
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Atenção à Saúde, Segurança e Qualidade de Vida
Os atendimentos em saúde ocorreram de forma presencial até 17 de
março de 2020. Em decorrência das medidas sanitárias instituídas pelo
Ministério da Saúde para o enfretamento e prevenção da contaminação
pelo coronavírus, as atividades de atenção à saúde estudantil passaram a
ser realizadas remotamente.

Nesse sentido, registra-se a suspensão do funcionamento dos Restaurantes
Universitários a partir dessa data, bem como, a disponibilização de contatos
institucional, WhatsApp e e-mail para facilitar a relação de comunicação com
a comunidade discente para retirada de dúvidas e orientações de saúde.

Perícias oficiais em saúde

Segurança do Trabalho

Demanda

Demanda

Quantidade

Solicitadas

150

Realizadas

141*

Perícia singular

73

Juntas médicas

20

Juntas médicas para avaliação dos candidatos PCDs

23

Perícia admissional

25

*Alguns servidores se autodeclararam pertencentes ao grupo de risco para
complicação da COVID-19 (gestante, lactante, idoso, entre outros), o que impede a
realização da perícia nesse momento.

Quantidade

Processos relativos aos adicionais ocupacionais
(insalubridade/periculosidade)

17

Pareceres técnicos

10

Avaliações ambientais

04

Em análise

07

Análise de acidentes de trabalho

00
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Principais ações, projetos, eventos
Nome

Observações

Documento com orientações sobre isolamento domiciliar nos casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19
Campanha: Agosto Azul: “Saúde do homem: você tem se cuidado?”

Material eletrônico

Campanha: Setembro Amarelo
Outubro Rosa (parceria com COASE)
Novembro Azul (parceria com COASE)
Cartilha com orientações aos ingressantes em virtude da pandemia decorrente do coronavírus
Construção e aplicação da pesquisa de avaliação da situação de saúde dos servidores em trabalho remoto

Material eletrônico

Diálogos em rede – Outubro Rosa
Atendimentos Psicológicos on-line

12 atendimentos (agendados)

III Semana do Servidor
Orientações e Adaptações no ambiente de trabalho
Papo Virtual

4 encontros

Análises ergonômicas

10 análises

Orientações sobre trabalho remoto e regulação emocional

Material eletrônico

Orientações sobre princípios da ergonomia voltados ao home office

Material eletrônico

Cartilha sobre protocolo de entrada e saída de casa durante a pandemia
Orientações sobre princípios da ergonomia voltados às atividades domésticas

Material eletrônico

Estratégias de Relaxamento

Material eletrônico

Home office com saúde

Material eletrônico

Trabalho remoto e gestão familiar

Material eletrônico

Trabalho remoto e etiqueta

Material eletrônico

Acertando os ponteiros com o trabalho remoto
Guia de orientações ergonômicas
Orientações quanto à saúde mental
Campanha do Maio Amarelo de 2020, com o tema “Perceba o Risco. Proteja a Vida!”
Vídeo sobre Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Máscaras Caseiras com a contribuição da equipe de saúde
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Atendimento médico clínico

Ao Servidor

Ao Estudante

Total

Atendimento Nutricional

Total

Perícia Singular

65

Presencial

03

Junta Médica

16

Whatsapp

01

Perícia Admissional

25

E-mail

163

Junta para avaliação de
candidatos PCDS

23

Teleconsulta agendadas

30

Teleconsulta realizadas

20

Atendimento clinico a Estudante

261

Total Mensal

217

Regime Especial

64

Total Mensal

384

Observação (nº solicitações
Estudantis)

268

O contato da nutrição ocorre
preferencialmente via e-mail

Observações

Atendimento de enfermagem
Atendimento Nutricional*

Total

Atendimento Presencial

plantões psicológicos, atendimentos agendados e
atendimentos registrados como ausência estudantil após
confirmação de agendamento

96

Agenda Virtual ou Vídeo

acolhimento online e atendimentos registrados como
ausência estudantil após confirmação de agendamento

335

Interações por e-mail com estudantes
E-mails recebidos e/ou enviados gerais

Atendimentos
Diversos*

Presencial

100

Whatsaap

52

E-mail

10

Teleconsulta realizada

1

Total Mensal

494

Whatsapp / E-mail

90

*Atendimento diversos refere-se as orientações sobre processos – regime especial,
dúvidas sobre auxílio entre outros que não tenham relação com queixa de saúde.

Outros Registros de Atendimento

visitas ou contatos institucionais sobre caso, contatos com
rede de apoio psicossocial, acolhimento multidisciplinar,
estudo de caso com equipe multidisciplinar, etc.

Atendimento
em Saúde

Total

19

1.361

*No período do trabalho remoto, de 19/03/2020 a 31/12/2020, os
acolhimentos em saúde mental foram realizados pelos psicólogos em
cooperação com o médico Cláudio Borges.
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Bibliotecas
• O Sistema de Bibliotecas da UNILAB (Sibiuni), na busca por aumentar
e otimizar a capacidade de “interoperabilidade” do Sistema Pergamum
(catálogos) com Repositório Institucional da UNILAB, em 2020, promoveu
ações para participar da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
• Atendimento online via app de mensagens instantâneas
O Sibiuni, para acompanhar as inovações tecnológicas de interação com
seus usuários e passou a contar com o serviço de atendimento online via
WhatsApp Business, através do número (85) 99734-5429
• Publicação do Manual de Normalização
da UNILAB
Manual de Normalização de Trabalhos
Acadêmicos da Unilab
Utilizando as regras estabelecidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), de forma a definir um padrão de
normalização que atenda aos critérios
estabelecidos para a produção científica.
Um dos objetivos do documento é
dar suporte à publicação de alunos,
pesquisadores e demais usuários
• Publicação do Manual de Diretrizes para atuação em Redes Sociais do
Sibiuni
Lançado o Manual de diretrizes para atuação em redes sociais do Sistema
de Bibliotecas da Unilab
Com o objetivo de propor exemplos e boas práticas no uso das mídias
sociais e colaborar no processo de elaboração, que abrange produção

de conteúdo, relacionamento com outras presenças digitais, alinhamento do
discurso institucional, monitoramento, métricas e gerenciamento de crise.
• Utilização da rede social Twitter como repositório de conteúdo da web
Twitter Sibiuni
Faz referência aos termos “Unilab” e “Universidade da Integração Internacional
da Lusofonia Afro-Brasileira”, por meio do serviço de alerta do Sibiuni via
Google acadêmico. Tudo que for indexado no Google, cujo conteúdo tenha
caráter técnico-científico, será elencado no microblog. Dessa forma, o Twitter
atuará como um repositório de conteúdo publicados na web sobre a UNILAB,
com objetivo de agregar num só espaço as referências.
• Regulamentação institucional sobre as penalidades pertinentes aos
serviços de circulação de materiais bibliográficos
Resolução Consuni Nº 5, de 08 de maio de 2020
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Gestão Orçamentária e Financeira
O orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei n° 13.978, de 17
de janeiro de 2020, que estimou a receita e fixou a despesa da União para
o exercício financeiro de 2020, determinou como crédito inicial na LOA um
montante de R$ 124,91 milhões. Posteriormente foram recebidos créditos
adicionais no valor de R$ 29,13 mi, referente a aprovação legislativa de
recursos sob supervisão de R$ 17,18 milhões, atualização das despesas
obrigatórias de R$ 9 milhões e destaques recebidos, a partir de TEDs, no
valor de R$ 2,9 milhões.
Unidade
Concedente

Termo - Objeto
N.º 9837 - Mestrado Profissional em Ensino de Matemática
(PROFMAT), com formação de professores em exercício na rede
pública de educação básica

Capes
SESU

N.º 9370 - Financiamento de Cursos no Âmbito do Sistema
Universidade Aberta Do Brasil (UAB)

Capes

N.º 9316 - Aquisição de materiais e equipamentos para o
enfrentamento à Covid-19 e sala de imunização

SESU

Créditos
Adicionais

+
R$ 124,91 mi

Crédito Total

=
R$ 29,13 mi

Considerando o crédito total em 2020 de R$ 154,04 milhões, foram
empenhadas R$ 152,57 milhões (99,04%). Desse montante, foram liquidados
R$ 139,73 milhões e pagos de R$ 130,69 milhões.
O quadro a seguir, apresenta-se as despesas empenhadas em 2020:
Despesas empenhadas
em 2020
26%
Pessoal
Custeio

N.º 9510 - Equipamentos de tecnologia da informação (tablets,
notebooks e computadores desktops)

Despesas fixadas
na LOA/2020

Execução Orçamentária

Investimentos

68%

Fonte: Propae

Gasto com Pessoal: compreende os dispêndios com pessoal, encargos
sociais, benefícios, indenizações, bem como os valores gastos com auxílios
(alimentação, transporte, creche, entre outros).
Despesa de Custeio: compreende valores referente à prestação de serviços e
à manutenção da Universidade.
Investimentos: compreende despesas com obras e aquisição de materiais e
equipamentos.

Receita Própria Arrecadada
R$ 154,04 mi

6%

A arrecadação própria da Universidade é realizada principalmente através de
cobrança de taxas de concursos, aluguéis de espaços internos, e serviços de
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alimentação no Restaurante Universitário. A arrecadação de receita foi
bastante impactada em 2020 pela pandemia de covid-19 em razão de não
haver fornecimento de refeições, que é a principal fonte de arrecadação.
Com isso, os recursos da arrecadação própria que seriam destinados aos
auxílios estudantis tiveram de ser remanejados da ação de funcionamento
da Universidade.
Natureza da Receita

Valor (R$)

Aluguéis e Arrendamentos

29.005,69

Multa e Juros previstos em contratos

Execução Financeira

O valor pago em 2020 totalizou R$ 130,69 milhões, dos quais a maior parte foi
direcionada ao pagamento com pessoal que somou R$ 102,96 milhões, o que
equivale a 78,78% dos valores pagos. O valor gasto com custeio totalizou R$
26,95 milhões e com investimento foi de R$ 0,78.
Gráfico xx – Despesas pagas em 2020

Despesas Pagas em 2020
20,63%

826,38

Pessoal

Serv. Administrativos e Comerciais Gerais

147.229,54

Custeio

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

48.785,00

Investimentos

Outras Receitas

13.092,40

Total

238.939,01

0,6%

78,78%
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Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

Em 2020, o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores (restos a pagar – processados ou não processados) totalizou R$ 1,98 milhões.

2013

2016

2017

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

2018

2019

2013

2014

2015

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

2016

2018

8. 929.280

668.704

0

0

0

Restos a pagar não processados pagos em 2020

0

6.650.873

10.768

213

55.154

33.086

Restos a pagar processados pagos em 2020

2019

Execução por Grupo e Elemento de Despesa

A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõese de:
a. Categoria Econômica: A despesa orçamentária, assim como a receita
orçamentária, é classificada em duas categorias econômicas: Despesas
correntes e Despesas de Capital.
b. Grupo de Natureza da Despesa: É um agregador de elementos de despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
c. Elemento de Despesa: Tem por finalidade identificar os objetos de
gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de
consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções
sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios,
amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução
de seus fins.

Quadro xx – Principais despesas por grupo de natureza ‘Pessoal e Encargos Sociais’

Grupo e Elemento de Despesa

Empenhada

Liquidada

Paga

Vencimentos e vantagens fixas
Pessoal civil

86.292.313

86.292.313

80.426.918

Obrigações patronais

14.007.939

14.007.940

14.007.939

Contratação por tempo
determinado - Pessoal civil

664.679

664.679

645.362

Demais elementos do grupo

2.769.920

2.766.200

2.547.884

Pessoal e encargos sociais

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

No gráfico abaixo segue um maior detalhamento da execução das despesas
com os Demais elementos do grupo de Pessoal e Encargos Sociais:
Demais Elementos

Despesas Pagas em 2020
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes
Investimentos

Contribuição a Entidade
Fechada - Previdência 43,65%
25,83%

9,69%

Aposentadoria. RPPS e
Reform. Militar - 30,64%

30,64%

9,75%

Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil - 9,75%

6,18%
67,99%

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

3,31%

Sentenças Judiciais - 9,69%
Despesas de Exercícios
Anteriores - 3,31%

2,96%
43,65%

Pensões do RPPS e do Militar
- 2,96%
Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)
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No grupo de juros e encargos da dívida, não ocorreu movimentação
orçamentária, nem financeira, tendo em vista que a Universidade não
contraiu nenhum empréstimo ou financiamento em 2020. Por isso as linhas
foram suprimidas para uma melhor apresentação do quadro.

Grupo e Elemento de Despesa

Empenhada

Liquidada

Paga

Auxílio financeiro a estudantes

16.051.810

16.050.833

15.309.161

Locacao de mao-de-obra

11.045.897

7.452.242

7.444.258

Outros servicos de terceiros - PJ

3.872.725

2.546.273

2.533.713

Demais elementos do grupo

8.431.367

7.527.399

7.004.545

Outras Despesas Correntes

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

O gráfico abaixo mostra um detalhamento maior da execução das despesas com os Demais elementos do grupo ‘Outras despesas correntes’.
0,28
0,42
44,92

15,65

13,70

12,74

1,70

6,97

0,17

0,06
Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

1,94

0,82
0,35

44,92 - Auxílio-Alimentação

00,82 - Passagens e Despesas com Locomoção

15,65 - Auxílio-Transporte e Sentença Judicial

00,42 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores

13,70 - Indenizações e Restituições

00,35 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil

12,74 - Material de Consumo

00,28 - Obrigações Tributárias e Contributivas

06,97 - Outros Benefícios do Servidor e do Militar

00,27 - Contribuições

01,94 - Outros Serviços de Terceiros - PF e Consultoria

00,17 - Diárias - Pessoal Civil

01,70 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

00,06 - Despesas de Exercícios Anteriores

0,27
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Observa-se que no grupo ‘Investimentos’, o elemento que obteve a
maior execução orçamentária em 2020 foi ‘Obras e Instalações’, com R$
5,36 milhões, o que equivale a 56,86% do total de despesas de capital
executadas. Em seguida, observam-se as despesas com ‘Equipamentos e
Material Permanente’, com R$ 4,06 milhões.
Quadro xx – Principais despesas por grupo de natureza ‘Investimentos’

Grupo e Elemento de Despesa

Empenhada

Liquidada

Paga

Obras e instalações

5.365.203

1.247.788

629.820

Equipamentos e material
permanente

4.069.991

1.080.451

150.376

9.435.194,18

2.328.239,29

780.196,03

Investimentos

Total

então as restrições ao convívio social impostas pela pandemia de covid-19 que
afetou a execução de vários contratos, como o fornecimento de refeições no
Restaurante Universitário e manutenção e abastecimento de veículos da frota
da UNILAB. Dessa forma, recursos que seriam usados com o funcionamento
foram remanejados para atender principalmente as ações de assistência
estudantil, também para aquisição de itens de Tecnologia da Informação (TI)
que serão usados no ensino remoto além do reforço na ação de reestruturação
para obras.
Na ação de Assistência ao Estudante de Ensino Superior houve incremento
de despesas na forma da criação do Auxílio Urgência Coronavírus. Essa despesa
extra obteve recursos através do remanejamento de valores previstos para
custear o fornecimento de refeições no Restaurante Universitário uma vez que
o mesmo teve atividade suspensa em razão das medidas de distanciamento
social.

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

Desepenho Orçamentário

O recurso da ação Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa e Extensão foi destinado a programas e projetos de
ensino, pesquisa e extensão na graduação e na pós-graduação, através de
concessão de bolsas a estudantes e ajuda de custo para participação em
aulas de campo.
Uma das dificuldades observadas nessa ação foi a realização de aulas de
campo em virtude das restrições impostas pela pandemia de covid-19.
No entanto, os programas relacionados com bolsas na graduação e pósgraduação atingiram seus objetivos.
O recurso destinado a ação de Funcionamento de Instituições Federais
de Ensino Superior seria insuficiente para custear as despesas da
Universidade em 2020 sob condições normais de funcionamento. Houve

Na ação de Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino
Superior houve um grande aporte de recursos provenientes de emendas
parlamentares e do termo de execução descentralizada para aquisição de
itens de tecnologia da informação.
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Análise do Desempenho das Ações
LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

AÇÃO

DOTAÇÃO

DESPESA

EXECUÇÃO FÍSICA
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

INICIAL

FINAL

EMPENHADA

LÍQUIDADA

PAGA

PROCESSADOS

8.110.728,00

15.507.117,00

14.920.924,12

14.920.924,12

14.179.252,13

741.671,99

0

914.133,00

1.360.778,00

1.346.750,74

1.229.085,74

1.229.085,74

0

117.665,00

Funcionamento
de Instituições
Federais de
Ensino

13.461.626,00

16.563.173,00

16.515.925,27

10.273.087,04

10.237.603,05

35.483,99

6.242.838,23

Reestruturação
e Expansão de
Instituições
Federais de Ensino
Superior

3.971.195,00

6.248.663,00

6.239.592,37

1.437.239,15

719.270,89

723.363,11

4.802.353,22

Assistência ao
estudante do
Ensino Superior
Fomento às ações
de Graduação,
Pós-Graduação.
Ensino, Pesquisa e
Extensão

META*

NÃO
PROCESSADOS

DESCRIÇÃO

PREVISTA

REPROGRAMADA

REALIZADA

Benefício
concedido

2500

3100

3100

14

19

15

Estudante
Matriculado

4420

5169

5243

Projeto
Viabilizado

26

8

3

Iniciativa
Apoiada

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOA ANTERIORES

AÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

META*

EM 1º DE JANEIRO

CANCELADO

PAGO

319.745,95

2.400,00

317.345,95

Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação,
Ensino, Pesquisa e Extensão

2.075,00

2.075,00

0,00

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino

3.825.156,39

216.189,93

3.604.166,46

Reestruturação e Expansão de Instituições
Federais de Ensino Superior

1.492.357,02

263.829,31

870.210,10

Assistência ao estudante do Ensino Superior

Fonte: Tesouro Gerencial (extraído em 05/02/21)

EXECUÇÃO FÍSICA

VALOR
DESCRIÇÃO

Benefício concedido
Iniciativa Apoiada
Estudante Matriculado
Projeto Viabilizado

REALIZADA
3100
1
5243
1
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Evolução orçamentária dos últimos cinco anos

Observa-se que o orçamento recebido em 2020 teve uma execução de
99,04%, indicando que praticamente todos os recursos recebidos pela
UNILAB foram empenhados dentro do exercício.

150.775.039,44

152.571.843,64

154.041.795,71

133.496.848,25

142.642.158,44

154.291.224,80

Evolução da Execução do Orçamento

2016

145.784.377,85

140.017.478,27

124.830.981,10

111.619.033,14

2017

2018

Crédito Recebido
Despesas Empenhadas

2019

2020
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Gestão de Pessoas
Servidores com deficiência

Conformidade legal

Normas e procedimentos internos que visam garantir a observância às
legislações (Constituição Federal, leis, decretos, medidas provisórias,
portarias, resoluções dos conselhos superiores da UNILAB, entre outros
normativos) relacionadas à área de Gestão de Pessoas.

TAE

Docente

Total

14

1

15
Fonte: SGP

Distribuição dos servidores por etnia

Distribuição dos servidores por faixa salarial*

Etnia

TAE

Docente

Total

32

76

108

PARDA

182

116

298

3

BRANCA

104

155

259

113

4

AMARELA

4

2

6

9.000 – 11.999

22

172

INDIGENA

0

1

1

12.000 – 14.999

5

136

NÃO INFORMADO

24

29

53

15.000 acima

1
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Faixa Salarial

TAE

Docente

PRETA

0 - 2.999

27

3

3.000 - 5.999

181

6.000 – 8.999

*incluindo servidores aposentados e pensionistas

Fonte: SGP

Fonte: SGP

Distribuição dos servidores por faixa etária
Distribuição dos servidores (ativos) por gênero

Faixa etária

TAE

Docente

21 – 30

69

3

Gênero

TAE

Docente

Total

31-40

193

180

Masculino

181

170

351

41-50

64

149

Feminino

165

209

374

51-60

17

40

Total

346

379

725

61-69

3

6

ACIMA 70

0

1

346

379

Fonte: SGP

TOTAL

Fonte: SGP
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Detalhamento da despesa com pessoal

Servidores por situação funcional
Situação Funcional

TAE

Docente

Ativo permanente

338

373

Aposentado

0

4

Ativo em outro órgão

4

0

Cont. professor substituto

0

5*

Exercício descentralizado do cargo

2

0

Nomeado cargo em comissão

1

0

Abate-teto

Valor abatido

Requisitado

1

0

Exercício 2020

R$ 2.272,92

Cont. professor visitante

0

1

Pensionista

2

0

*CDT PROF/TUT (1 (um) servidor)

Inativo

Pensionista

2018

74.406.249,81

565.424,96

32.794,87

2019

80.609.157,08

781.503,06

32.233,89

2020

89.720.530,11

771.564,48

75.731,76

Processos de reposição ao erário

Quantidade
346

MAGISTÉRIO SUPERIOR, REGIDA PELA LEI 8.112/90,
PELA 12.772/2012, ALTERADA PELA LEI 12.863/2013,
ALÉM DAS RESOLUÇÕES N. 23 E 24/2013, DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO.

379

Descontos em Folha

Total de Restituição

22

TÉCNICO ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO, REGIDA
PELA LEI 8.112/90, PELA LEI 11.091/05, ALÉM DOS
DECRETOS 5824/06 E 5825/06;

R$ 6.809,61

5 processos

Ingresso de novos servidores em 2020
Exercício 2020

26

Docente

13

Servidores egressos em 2020

Servidores por Área de Trabalho
Atuação

Ativo

Total de Processos

Servidores por Carreira
Carreira

Ano

Servidor

Administrativo

318

Acadêmico

407

Exercício 2020

3

Docente

12
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Registro de Pessoal

Ações sobre gastos

Ato regulatório

Suspensão do pagamento do
auxílio transporte

Instrução Normativa nº 28, de 25/03/2020

Retorno do pagamento do
auxílio transporte

Parecer de Força Executória n. 00023/2020/
NAP/PFCE/PGF/AGU

Admissão - Lei 8112/90

11

Suspensão do pagamento do
auxílio transporte

Instrução Normativa Nº 109, de 29/10/2020

Admissão - Lei 8745/93

6

Recadastramento do auxílio
transporte¹

Aposentadoria

2

Instrução Normativa Nº 207, de 21/10/2019

Total

19

Entrega da Declaração de
Bens e Rendas²

Lei 8.730, de 10/11/1993

1. O recadastramento foi realizado pelo Módulo de Requerimentos – SIGEPE, em
cumprimento à Instrução Normativa.
2. A Corregedoria foi notificada da relação dos servidores que não entregaram a
Declaração de Bens e Rendas.

O quantitativo de novos servidores TAEs se deve à convocação do
quantitativo permitido dos servidores aprovados nos Editais 18 e 19/2018,
para seleção de servidores técnico-administrativos em Educação.
Novos fluxos e procedimentos vêm sendo adotados para a manutenção
do equilíbrio financeiro e para evitar danos ao erário, com um maior
acompanhamento orçamentário, bem como maior controle na concessão
de vantagens e benefícios.

Registros E-pessoal/SISAC
Tipo de Ato

Cadastro

Licenças
Licença concedida

Quantidade de Servidores

Maternidade

17

Paternidade

12

Nojo

13

Gala

4

Interesse Particular

4
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Apontamentos dos órgãos de controle

Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

A Unidade recebe e responde às auditorias preventivas periódicas, atualiza
o Plano de Providências permanente bem como acompanha diligências e
apontamentos dos órgãos de controle.
Instância de Controle

No. de processos em 2020

Tribunal de contas da união

08

Controladoria geral da união

02

Auditoria interna

02

Dados fornecidos pela Auditoria Interna

Servidores que completaram estágio probatório
TAEs

8

Docentes

70

Total

78

Progressões
Progressão por mérito (TAEs)

206

Progressão por capacitação (TAes)

54

Estratégia de recrutamento e alocação de pessoas

Aceleração da promoção (Docentes)

70

A Unilab mantém como meta a ser perseguida a construção de uma política
efetiva de movimentação de pessoal, capaz de atuar desde o recrutamento,
qualificando os concursos e processos seletivos, até a produção de estudos
que permitam um dimensionamento eficaz da força de trabalho, alocando
as pessoas de acordo com a necessidade das unidades sem deixar de
considerar formação, experiência e competências.

Progressão/promoção (Docentes)

143

Para além disso, integra o processo a viabilização de remoções,
redistribuições, aproveitamentos de forma a garantir os princípios da
Administração Pública, contribuir para o desenvolvimento institucional e
trazer mais satisfação aos servidores.
Em 2020, foi criado o grupo de trabalho para estudar e propor um
dimensionamento da força de trabalho, alocando pessoas com base no
perfil alinhado com as competências da unidade.

Afastamentos
Afastamento do país

02

Afastamento para PGSS

43

Incentivo à Qualificação (IQ) e Retribuição por Titulação (RT)
TAES (IQ)

23

DOCENTES (RT)

1
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Licença Capacitação
88

TOTAL

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos
Situação dos cargos gerenciais

Contagem de
Servidores

%

162

22,78%

Exercício descentralizado cargo

2

-

Nomeado cargo comissão

1

-

Requisitado

1

-

Ativo permanente
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Plano de desenvolvimento de pessoas – PDP 2020
PDP - 2020
Orçamento total

R$ 77.422,00

Orçamento executado

R$60.923,95

Servidores capacitados

96

Eventos internos/nº de participantes

4/72

Eventos externos/nº de participantes

13/23

Informações complementares:
Boletim Capacitação - Volume 1
Planejamento SGP 2020-2021

Gestão de licitações e contratos
Plano Anual de Contratações
Conformidade legal

• Pregão Eletrônico: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e Decreto nº 10.024/2019;
• Contratações de baixo valor ou PPD: artigo 24, incisos II e IV da Lei nº 8.666/1993;
• Inexigibilidade de Licitação, enquadrada no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/1993;
• Adesão à Ata de Registro de Preço, conforme Decreto nº 7.892/2013 e Decreto nº 9.488/2018;
• Legislação específica para aquisição/contratação para combate à COVID-19: Lei n. 13.979/2020;
• Estudos técnicos Preliminares: Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020;
• Pesquisa de Preços: Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020.

Inexigibilidade (Art. 25)

2

Dispensa de Licitação (Art. 24)

9

Dispensa de Licitação (Conforme Art. 4º da Lei nº 13.979/20)

6

Adesão

2

Participação em licitação (órgão participante)

2

Total

47

Fonte: Prograd/Proplan/DCM

Fonte: Prograd

8,38%

4,23%

2,96%

1,63%
Alimentação

8

13,29%

Manutenção e Conservação
de máquinas e Equipamentos

Pregão SRP

17,23%

Serviços de Energia
Elétrica

18

23,19%

Manutenção e Conservação
de bens Imóveis

Pregão Eletrônico
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29,08%

Limpeza e Conservação

Quantidade

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Outros

Tipo

Valores empenhados em Funcionamento

Vigilância Ostensiva

No exercício de 2020 foram realizados pela Unilab 47 processos de
aquisição/contratação, sendo 9 na Bahia e 39 no Ceará, realizados nas
seguintes modalidades:

Apoio Administrativo

Processos de aquisição/contratação tramitados em 2020

Tendo em vista o contexto peculiar do ano de 2020, salienta-se que
ocorreram contratações específicas para o enfrentamento da Covid-19, as
quais são dispostas a seguir:

Contratações mais relevantes

Admite-se que tais contratações se justificam pela garantia de um
ambiente seguro e com manutenção e limpeza necessários para
boas condições de trabalho, que possibilite bom funcionamento das
atividades institucionais, além de oferecer aos discentes, docentes,
técnico administrativos e colaboradores desta instituição, estrutura mais
adequada para o desempenho das atividades administrativas e finalísticas
desta Universidade. Especificamente as contratações dispostas na Tabela
05, são relevantes pela particularidade do contexto de 2020, ano em que
foi declarada pandemia causada pela Covid-19.
Vale salientar que tais contratações coadunam com os objetivos
estratégicos desta Instituição na medida em que subsidiam serviços para
propiciar o alcance dos objetivos acadêmicos, científicos e profissionais,
além de permitir a promoção da excelência administrativa e primar pela
qualidade dos serviços prestados nesta Universidade. Nesse sentido, as
boas práticas da gestão de licitações e contratos implicam diretamente na
disponibilização de serviços de qualidade fomentando o bom andamento
das atividades na UNILAB em prol da consecução da missão institucional
desta Universidade.

Principais contratações diretas realizadas em 2020
Tipo

Objeto

Valor da
Contratação

Conserto de Autoclave

R$ 5.180,00

TOKEN

R$ 6.670,00

Seguro estudantil

R$ 17.400,00

Termômetros

R$ 3.525,00

Contratação de
Tecnologia da
Informação

Aquisição de
Equipamentos de TI INC179 MATERIAIS - DTI

R$ 1.650,00

Aquisição ou
contratação de
produto para pesquisa
e desenvolvimento

Materiais

R$ 176.071,84

Laboratório IDR

R$ 212.712,94

Lab Hidráulica

R$ 200.589,37

Finalidade
Outros

Dispensa
Art. 24 - II

Dispensa
Art. 24 - XXI

Dispensa
conforme art.
4º da Lei nº
13.979/17

Inexigibilidade
Art. 25, Caput

Fonte: Prograd

Aquisição de bens,
serviços e insumos
de saúde destinados
ao enfrentamento da
emergência de saúde
pública de importância
internacional
decorrente do
coronavírus
Contratação de
Tecnologia da
Informação com base
no artigo 25, caput da
Lei 8666/93: é inexigível
a licitação quando
houver inviabilidade de
competição.
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Ver Tabela 05 - Contratações para
o enfrentamento à Covid-19

SOFTWARE
Pergamum

R$ 7.792.80

Internet Fazenda
Experimental Piroás

R$ 23.040,00

Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e
perspectivas para os próximos exercícios
O PAC 2020 foi elaborado e disseminado no órgão. Entretanto, diante
de algumas contratações relativas às ações de combate à Covid-19, bem
como com algumas solicitações por parte de Unidades Demandantes para
adiar início de contratações aprovadas para o PAC 2020, a Coordenação de
Logística não executou a totalidade das contratações/aquisições dispostas
no documento de planejamento de contratações. Algumas ações realizadas
neste ano de 2020 foram a realização de capacitações disponibilizadas pelo
governo por meio de webinar e ainda capacitações da equipe.

Além disso, apesar do histórico nível de eficiência administrativa das
unidades demandantes, o próprio contexto de pandemia causada pelo
novo Coronavírus foi um motivo de incerteza e grandes desafios para a
busca por promover aquisições e contratações eficientes.
Os principais desafios: manter e aprimorar o desenvolvimento das
atividades inerentes às licitações e contratos, buscar que a Administração
compre pela proposta vantajosa, assegurando o bom uso do recurso
público, primar pela qualificação do pessoal para acompanhamento das
mudanças de legislação, bem como colaborar com a efetiva execução do
planejamento institucional.
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Gestão Patrimonial e de Infraestrutura
Principais gastos com Infraestrutura - Obras e equipamentos
Residências Estudantis

Usinas Fotovoltaicas no Restaurante Universitário
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Reforço necessário para a conclusão das obras
R$ 1.984.850,13
Emenda Parlamentar
Recurso Próprio
Recurso Primário
Fundo Social
Títulos de Responsabilidade do TN

R$ 103.357,88
R$ 1.498.326,16
R$ 10.153,00
R$ 118.452,61
R$ 254.560,48
Fonte: Proplan

Campus das Auroras
Reforço necessário ao TED 8939/2019 de
R$1.451.379,00, após reajustes de mercado.
R$ 280.419,30
Emenda de Bancada Parlamentar

R$ 155.304,92

Recurso Próprio

R$ 125.114,38
Fonte: Proplan

Eduardo Bismark

R$ 280.419,30

Luizianne Lins

R$ 250.000,00
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• Centro de Atenção Integrada à Saúde – CAIS
(Estação de Atendimento e Convivência)

• Laboratório de Brinquedoteca

• Readequação do CEIÁFRICA
(Estação de Atendimento e Convivência)

• Salas de desbaste e processamento de livros

• Adequações no Almoxarifado Central

• Adequações para Biblioteca Setorial de Palmares

• Laboratório de Biologia Molecular

• Salas do Instituto de Humanidades

• Laboratório de Fitopatologia

• Laboratório de Geociências

• Sala para armazenamento provisório de resíduos

Fonte: Proplan

Fonte: Proplan

Jorge Solla

R$ 100.000,00

Emenda de Bancada

R$ 854.560,00

Instalação de Quadro de
Tomadas e Eletrodutos

Fonte: CIED
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Instalação dos Cabos
Subterrâneos

Restauração do Forro
Deteriorado

• Ampliação e distribuição da rede elétrica
• Cabeamento estruturado
Fonte: SIMEC e SEPLAN/Malês

Rede de Média Tensão em Auroras

R$ 240.000,00

Sistema de Exaustão e Ventilação
dos Laboratórios

R$ 355.897,20

Complementação da Instalação do
Sistema Fotovoltaico

R$ 155.304.92

Reforço para conclusão das obras
da Residência Universitária

R$ 103.357,88
Fonte: Proplan

As referidas contratações se alinham com os objetivos estratégicos da Unilab
na medida em que subsidiam em oferecer infraestrutura física adequada
ao funcionamento das atividades que propiciam o alcance dos objetivos
acadêmicos, científicos e profissionais, além de permitir a promoção da
excelência administrativa e primar pela qualidade dos serviços prestados
nesta Universidade. Nesse sentido, as boas práticas da gestão de licitações e
contratos implicam diretamente na disponibilização de serviços de qualidade,
fomentando o bom andamento das atividades na Unilab em prol da consecução
da missão institucional desta Universidade.
Principais desafios e ações futuras
Os principais desafios para desenvolver as atividades inerentes às licitações
e contratos é garantir que a Administração compre pela proposta vantajosa,
assegurando o bom uso do recurso público e primar pela qualificação do
pessoal para acompanhamento das mudanças de legislação, bem como
efetuar um planejamento e executá-lo a nível institucional
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Gestão da tecnologia da informação
Conforme o regimento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI),
trata-se do órgão colegiado de natureza consultiva, orientadora, integradora
e de caráter permanente que visa a institucionalização da governança de
tecnologia da informação. O comitê é composto por representantes dos
setores das áreas finalísticas, meio e de TI.

(PDTI), define as prioridades na formulação e execução de planos e projetos
relacionados à TI, propõe o Plano de Investimentos para a área de TI, avalia
e propõe revisões nos sistemas de informação da instituição, formula,
implementa e monitora o processo de gestão de contratos de TI, cria comissões
especiais para auxílio nas decisões do comitê, bem como elabora o regimento
interno do comitê e o submete ao Consuni.

O CGTI avalia o desempenho da área de TI, a alocação apropriada dos
recursos, acompanha as ações de mitigação dos riscos, coordena as
iniciativas de TI para garantir o retorno de investimentos, adota melhorias
nos processos organizacionais, acompanha os projetos considerados
prioritários, propõe a Política de Tecnologia da Informação, estabelece
as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Além do CGTI, a Governança de TI foi apoiada pelas ações internas da
Divisão de Planejamento e Governança (DPG), - unidade vinculada à Divisão
de Tecnologia da Informação (DTI) - cujo objetivo é promover o alinhamento
estratégico da área de TI com as necessidades institucionais, assegurando a
aplicação de instrumentos de planejamento, gerenciamento e controle, a fim
de alcançar melhorias nos processos de TI.

Governança de TI

REITORIA

GOVERNANÇA
DE TI

GOVERNANÇA DE TI
DPG

DTI

CONTRATAÇÃO
DE SOLUÇÃO
DE TI

GESTÃO
INTERNA

CGTI

DPG

DTI

CGTI
DISIR

DPG

POLÍTICAS,
NORMAS
E PADRÕES

CATÁLOGO
DE SERVIÇOS

PDTI
E
PETI

DSI
Fonte: DTI
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Principais metas alcançadas do PDTI 2019-2021
PDTI 2019-2021

O Plano de Metas do PDTI 2019-2021 contempla as metas, suas descrições,
os indicadores e prazos de início e fim para as necessidades inventariadas.
Cada meta do plano é classificada como projeto e sua execução depende
de fatores como recursos financeiros e humanos disponíveis, das unidades
demandantes e da Unilab. Em 2020, foram alcançadas as seguintes metas:
• A Unilab conseguir um aumento das capacidades de processamento e
de memória para sistemas Pergamum e DSPACE que viabilizem as suas
respectivas execuções.
• O Campus dos Malês possuir servidores web
• A DTI possuir um projeto planejado de ambiente de Datacenter
• A fazenda da UNILAB possuir internet
• A UNILAB adquirir equipamentos de TI solicitados pelos setores
• A UNILAB garantir sistemas de fornecimento de energia ininterrupta
para seu Datacenter
• A UNILAB ter renovado o do Pergamum
• A UNILAB disponibilizar equipamento computacional para discentes
em situação de vulnerabilidade digital em virtude da continuidade em
semestres online
Para maiores informações, acesse o Painel de Acompanhamento do PDTI

Principais metas alcançadas do Plano de Gestão 2020

Foi instituído, a partir de julho de 2020, como estratégia de organização, o
Plano de Gestão de Tecnologia da Informação, com metas a serem trabalhadas no decorrer do ano. Nesta primeira versão, foram definidas 18 metas, sendo 8 alcançadas durante o exercício, conforme listagem a seguir:
• Efetuar a transferência dos Técnicos de Laboratório para o quadro

operacional da Divisão de Infraestrutura, Segurança da Informação e
Redes (DISIR)
• Construir o Regimento Interno
• Atualizar o Planejamento de Metas do PDTI 2019-2021
• Estabelecer padrões para Gestão de Contratos de TI
• Apresentar projeto para restruturação da infraestrutura para Sala de
Equipamentos e Servidores de Aplicação e Dados
• Construir novo Sistema de Solicitação de Serviços (3S)
• Possuir um Conselho Diretor
• Modelar programas no âmbito das divisões

Outras metas alcançadas em 2020

A área de tecnologia da informação é sensível ao recebimento de demandas
que são necessárias em virtude de situações diversas como novas legislações,
mudança de regras do negócio, mudança de estratégias educacionais, situação
econômica e outros eventos fortuitos e/ou de força maior - no ano de 2020,
em especial, o estado de calamidade imposto pela pandemia. Nesse contexto,
foram executados projetos não planejados, conforme tabela a seguir:
• Aprovação do PDTI
• Elaboração de sistema de votação online para escolha de Reitor(a) e ViceReitor(a)
• Disponibilização de chips para os discentes em vulnerabilidade digital
• Desenvolver sistema para realização de semestre alternativo para
matrícula de discentes em período de pandemia
• Servidores de rede específicos para sistemas não críticos
• Ampliação de servidores de rede para fazer cluster de serviços de rede
(Firewall, Telefonia, DHCP e DNS)
• Equipe de colaboradores de TI com objetivo de maximizar as atividades
operacionais
• Criação do Comitê de Governança Digital
• Criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação

75

Suporte

Aquisição de Equipamentos de TI
Disponibilização de equipamentos para discentes em
situação de vulnerabilidade para semestre online
Sistema de fornecimento de energia ininterrupta para
o Datacenter
Disponibilização de internet para a Fazenda
Experimental de Piroás
Renovação de licença de uso do software Pergamum

Total

47%

R$ 272.854

Investimento
Meta

Proporção dos Valores
Executados
13%

R$ 838.020

Investimento em TI
Para atender as metas do PDTI, houve um aporte financeiro na ordem de R$
2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais). As aquisições mais
relevantes foram para atender com tablets as necessidades acadêmicas
dos discentes em situação de vulnerabilidade digital e com computadores
e notebooks para sustentar as atividades administrativas e acadêmicas da
UNILAB. A aplicação dos recursos foi realizada da seguinte forma:

Valores Executados
por item

R$ 987.990

No ano de 2020, conforme relatório do sistema, foram registradas 1830
ocorrências no sistema 3s. Destas, 1578 estão com status de atendido, 198
foram cancelados pelo usuário e 23 chamados foram transferidos para as
tarefas do ano de 2021. Em média, são atendidas 6,26 ocorrências por dia,
27% delas são atendidas em até 3 dias e 50% delas são atendidas em até
11 dias.

40%
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Valor Investido

Tablets - 1335

R$ 1.111.274,40

Desktops - 220

R$ 987.990,00
R$ 36.000,00
R$ 24.240,00
R$ 7.792,80
R$ 2.167.297,20
Fonte: DTI

Notebooks - 70
Fonte: DTI

Sustentabilidade ambiental
Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições.
• Decreto 7.746, de 2012
• Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010 do MPOG
• Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010
• Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU
• Instrução Normativa nº 02/2014
• Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)
Adicionalmente, as Unidades Demandantes de compras e contratações
são cientiazadas e incentivadas a incluir nos documentos que compõem
os processos de compras e contratações itens relativos à sustentabilidade
ambiental.

Ações para redução do consumo de recursos naturais

Atualmente a UNILAB utiliza, em sua maioria, processos digitais no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), evitando ao máximo a utilização de processo
físico e consequentemente utilização de papel.

Redução de resíduos poluentes

Como medida de redução da produção de resíduos poluentes é feito um
controle de consumo de materiais de consumo principalmente pelo nível
de ressuprimento, havendo um planejamento prévio para renovação do
estoque considerando o consumo médio de cada unidade; gestão de bens
móveis, especialmente pelo controle do nível mínimo de estoque, reserva
técnica.
No tocante ao consumo de papel ofício, apresenta-se a comparação do
consumo de papel no decorrer dos anos e demonstrando a economia de
mais de 76% ocasionada, especialmente, pela implantação do SEI.

Ano

Consumo (resma)

2017

2014

2018

2043

2019

1268

2020

307

Total

5.632
Fonte: Prograd

Como medida de redução da produção de resíduos poluentes e do consumo de
recursos naturais, não foi realizada aquisição de copos descartáveis durante o
ano, e constante acompanhamento e intervenções nos sistemas de distribuição
de água e energia elétrica para evitar desperdício e diminuir o consumo.
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS
Declaração
Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas
explicativas de 31 de dezembro de 2020 da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), vinculada ao Ministério
da Educação.
Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações
contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e é pautada na
Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil, presente no Manual SIAFI
– Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstrações
das Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço
Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em
31 de dezembro de 2020, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo
com a Lei 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
e o Manual SIAFI, EXCETO quanto os assuntos mencionados a seguir:

• Ausência de avaliação bens móveis, imóveis, intangíveis e outros, conforme
exigência da legislação;
• Não houve reclassificação de Obras em Andamento, mesmo com prédios já
sendo utilizados. Foi enviado um processo (507642/2019-30) solicitando
justificativas ao setor responsável, mas ainda não obtive resposta;
• Não implantação do Sistema de Custos, visando subsidiar os gestores na
tomada de decisão. Todos os custos foram alocados em “GENÉRICO”, pois
ainda não foi implantado um setor responsável para apuração de custos
na universidade, conforme solicitação em processo (505694/2019-71).
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Redenção/CE, 10 de fevereiro de 2021.
Anne Danielle Mota Ferraz
CRC nº PB-010323/O-3
Contadora Responsável da Unilab
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Avanços

Cabe ressaltar que tivemos avanços substanciais na qualidade das
informações contábeis da UNILAB, dentre elas destacamos:
• Convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicada
ao setor público, tendo sempre em vista a legislação nacional vigente;
• Adoção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, possibilitando a comparação e a consolidação dos
demonstrativos e adotando uma maior transparência para o cidadão;
• Resgate do objeto da contabilidade – o patrimônio;
• Disponibilização das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas
da Universidade no site da Unilan, viabilizando a transparência das
contas públicas à sociedade.

79

Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa
e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por
meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos
potenciais, que são registrados em contas de compensação.
A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao
separar o ativo e o passivo em dois grupos - financeiro e permanente -

em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária
para realização dos itens que o compõem.
A classificação do ativo e do passivo considera a segregação em “circulante”
e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e
exigibilidade, conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP).

Balanço Patrimonial
Ativo

2019

Ativo circulante

8.511.106

7.799.009

Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa

8.347.258

7.542.049

Obrigações trabalhistas

Demais créditos e Valores a CP

42.059

42.020

Fornecedores

Estoques

114.465

214.940

7.324

-

Ativo não circulante

110.661.366

116.645.551

Imobilizado

109.814.760

115.798.945

Intangíveis

846.606

846.606

Total do Ativo

119.172.472

124.444.561

Ativo financeiro

8.347.258

7.542.049

Ativo não financeiro

110.825.214

116.902.511

Ativo Real

110.661.366

124.444.561

VPD pagas antecipadamente

2020

Passivo e Patrimônio Líquido

2019

2020

13.830.620

20.704.270

7.779.557

6.773.896

290.528

1.889.724

Demais obrigações a CP

5.760.535

12.040.651

Passivo não circulante

-

-

PL

105.341.851

103.740.290

Resultados Acumulados

105.341.851

103.740.290

Total do Passivo

119.172.472

124.444.561

Passivo financeiro

19.019.131

23.869.147

Passivo não financeiro

7.053.285

11.468.511

Saldo Patrimonial

93.100.055

89.106.903

119.172.472

124.444.561

Passivo Real

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)
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O Balanço Patrimonial é composto por:
Ativo: é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos
para a entidade;
Passivo: é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da
entidade capazes de gerar benefícios econômicos;
Patrimônio Líquido (PL): é o interesse residual nos ativos da entidade
depois de deduzidos todos os seus passivos.

ATIVO 100%
PASSIVO
80,04%

PL
19,96%

Conforme demostrado no quadro acima, a Unilab encerrou o exercício de
2020 com Situação Líquida Favorável, já que o ativo é superior ao passivo.
Mediante análise do Balanço Patrimonial acima, verifica-se que em 2020 o
total de Ativo e Passivo resultou no montante de R$ 124,44 milhões. O PL
da instituição acumulou R$ 103,74 milhões, obtidos pela diferença entre o
somatório das contas do Ativo e do Passivo.

Por mais que a situação da universidade seja favorável, não há disponibilidades
financeiras não comprometidas, visto que temos um déficit financeiro, que é
obtido pela diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro.

Déficit Financeiro apurado no
Balanço Patrimonial
26,30%
Recursos Ordinários
R$ 4.293.377,90
Recursos Vinculados
R$ 12.033.720,02

73,70%

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)
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Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A DVP registra as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, além de indicar o resultado
patrimonial do exercício, relacionadas às alterações do patrimônio.

Variações Quantitativas Aumentativas

2019

2020

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

-

-

Pessoal e Encargos

Contribuições

-

-

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Exploração e vendas de bens, serviços e direitos

889.364

225.020

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

889.364

225.020

VPD Financeiras

VPA Financeiras

17

30

Juros e encargos de mora

17

30

Transferências e Delegações Recebidas

154.719.292

149.393.157

Transferências intragovernamentais

154.233.699

148.895.308

Outras transferências e delegações recebidas

485.593

497.849

Valorização e Ganhos com Ativos

528.744

319.148

2.400

340

Ganhos com desincorporação de passivos

526.343

318.808

Outras VPA

174.817

38.881

Diversas variações patrimoniais aumentativas

174.817

38.881

156.312.233

149.976.235

Ganhos com incorporações de ativos

Total das VPA

Variações Quantitativas Diminutivas

2019

2020

106.803.437

107.484.564

912.075

2.028.003

27.303.569

16.774.074

14.579

5.338

Transferências e Delegações concedidas

3.988.990

3.156.383

Desvalorização e perda de ativos

5.645.961

6.028.295

Tributárias

15.390

13.356

Outras VPD

14.009.985

16.078.814

158.693.987

151.568.827

2.381.754

1.592.592

Total das VPD

Resultado patrimonial do Período

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)

82

O Resultado Patrimonial demonstrado na DVP é a diferença entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, e representa as alterações
patrimoniais do exercício. Da análise do quadro acima, em 2020, foi apurado um Resultado Patrimonial Deficitário na ordem de R$ 1.592.592. Esse
valor passa a compor os resultados acumulados do Balanço Patrimonial do
exercício. Não houve variações qualitativas no exercício de 2020.

Principais acréscimos do Resultado Patrimonial

Acréscimos do Resultado
Patrimonial
Diversas variações
patrimoniais aumentativas
Ganhos com desincorporação
de passivos

TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAMENTAIS

EXPLORAÇÃO DE BENS,
DIREITOS E SERVIÇOS

Ganhos com incorporação
de ativos
Outras transferências e
delegações recebidas

38.881
318.808
340
497.849

Transferências
intragovernamentais
Juros e encargos de mora
Exploração, direitos e
prestação de serviços
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148.895.308
30
225.020

Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário é a demonstração contábil que tem a finalidade de
evidenciar as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas.
O orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Orçamentária n°
13.978, de 17 de janeiro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa da

Unilab em um montante de crédito inicial de R$ 142,09 milhões. A dotação foi
atualizada para R$ 151,09 milhões, considerando os créditos inicias e as alterações ocorridas na LOA ao longo do exercício de 2020.

Quadro XX – Balanço Orçamentário - Receitas

Previsão
Atualizada

Realização

Excesso ou
insuficiência de
arrecadação

812.113

238.939

(573.174)

Tributárias

-

-

-

Contribuições

-

-

-

90.213

29.006

(61.207)

Agropecuária

-

-

-

Industrial

-

-

-

Serviços

721.900

196.015

(525.885)

Transferências correntes

-

-

-

Outras receitas correntes

-

13.919

13.919

Receitas de Capital

17.176.821

-

(17.176.821)

Operações de crédito

17.176.821

-

(17.176.821)

Alienação de bens

-

-

-

Amortização de empréstimos

-

-

-

Transferências de capital

-

-

-

Outras receitas de capital

-

-

-

17.988.934

-

(17.176.821)

-

152.332.905

152.332.905

17.988.934

152.571.844

134.582.910

Receitas Orçamentárias
Receitas correntes

Patrimonial

Subtotal das Receitas
Déficit

Total das VPA

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)
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Despesas Orçamentárias

Dotação
Atualizada

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

Despesas
Pagas

Economia ou excesso
da Despesa

Despesas correntes

143.705.346

143.136.649

137.307.878

129.919.782

568.697

Pessoal e encargos sociais

104.356.031

103.734.851

103.731.131

97.628.104

621.180

Juros e encargos da dívida

-

-

-

-

-

Outras despesas correntes

39.349.315

39.401.798

33.576.747

32.291.678

(52.483)

Despesas de Capital

7.388.663

9.435.194

2.428.239

780.196

(2.046.531)

7.388.663

9.435.194

2.428.239

780.196

(2.046.531)

Inversões financeiras

-

-

-

-

-

Amortização da dívida

-

-

-

-

-

151.094.009

152.571.843

139.736.117

130.699.978

(1.477.835)

-

-

-

-

-

151.094.009

152.571.843

139.736.117

130.699.978

(1.477.835)

Investimentos

Subtotal das despesas
Superávit

Total
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Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)

Resultado orçamentário

A UNILAB auferiu em 2020 um Déficit Orçamentário de R$ 152.332.905, sendo
93,81% referente ao orçamento corrente e 6,19% referente ao orçamento de
capital. Este fato se dá especialmente porque neste balanço só é registrado as
receitas próprias, não estando inclusas neste demonstrativo as transferências
intragovernamentais, já que são só valores financeiros.
ORÇAMENTO CORRENTE
R$ 142.897.710 (93,81%)

ORÇAMENTO DE CAPITAL
R$ 9.435.194 (6,91%)

Restos a pagar

Em 2020 a UNILAB pagou 85,98% dos restos a pagar de exercícios anteriores.

Restos a Pagar

Inscritos

Não processados
Processados

Total

Cancelados

Pagos

Saldo

12.241.796

669.823

9.597.984

1.973.989

6.771.724

-

6.750.094

21.630

19.013.520

669.823

16.348.078

1.995.619

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que evidencia as receitas
e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de
natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa provenientes
do exercício anterior e os que são transferidos para o início do exercício
seguinte.

Ingressos

Dispêndios
2019

2020

2019

2020

890.894

238.939

Despesas orçamentárias

150.775.039

152.571.844

Ordinárias

-

-

Ordinárias

145.262.330

127.395.676

Vinculadas

893.696

239.994

Vinculadas

5.512.710

25.176.167

(-) Deduções de receita orçamentária

(2.802)

(1.055)

Transferências financeiras concedidas

3.938.360

2.912.443

Transferências financeiras recebidas

154.233.699

148.895.308

Resultante exec. orçamentária

3.078.723

1.078.778

Resultante exec. orçamentária

141.216.255

138.176.617

Independente exec. orçamentária

859.637

1.833.664

Independente exec. orçamentária

13.017.444

10.718.691

Pagamentos extraorçamentários

17.853.028

16.484.475

Recebimentos extraorçamentários

18.159.457

22.029.307

Pagamento de restos a pagar processados

5.986.635

6.750.094

Inscrição de restos a pagar
processados

6.650.873

9.036.140

Pagamento de restos a pagar não
processados

11.614.293

Inscrição de restos a pagar não
processados

11.089.740

12.835.726

Depósitos restituíveis e
Valores vinculados

Depósitos restituíveis e Valores
vinculados

245.540

132.449

Outros recebimentos

173.304

24.992

7.629.635

8.347.258

180.913.685

179.510.811

Receitas orçamentárias

Saldo do exercício anterior

Total

252.100

Outros pagamentos

Saldo para o exercício seguinte

Total

9.597.984
136.397
-

8.347.258

180.913.685

7.542.049

179.510.811

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)
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Resultado Financeiro do Exercício

O Resultado Financeiro do Exercício foi de R$ 805 mil, obtido pela
diferença entre o saldo final e o saldo inicial das disponibilidades, ou
mesmo, a diferença entre o somatório dos ingressos e dos dispêndios.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a
transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento
e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público. Esta
demonstração permite aos seus usuários projetar cenários de fluxos
futuros de caixa, além de elaborar análise sobre eventuais mudanças
em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos
serviços públicos.
A DFC tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão
pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro
dos órgãos e entidades do setor público. Essa demonstração permite
aos seus usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e
elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de
manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
Ressalta-se que a Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada
pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução
do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas
e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros
e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária
que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.
O Fluxo de caixa da UNILAB no exercício de 2020 em relação a 2019
teve um valor negativo de R$ 87.585, gerado principalmente pela
diminuição na geração de receita.

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Receitas derivadas e originárias

2019

2020

890.894

238.939

Outros ingressos das operações

154.652.542

149.052.749

Total de ingressos

155.543.437

149.291.688

Pessoal e demais despesas

-129.869.024

-126.328.401

Transferências concedidas

-12.653.915

-14.055.053

Outros desembolsos das operações

-4.190.460

-3.048.840

-146.713.399

-143.432.294

8.830.038

5.859.394

2019

2020

Total de desembolsos
Geração Liquido de Caixa - Ativ. Operações
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Total de ingressos
Aquisição de ativo não circulante
Outros Desembolsos de Investimentos
Total de desembolsos
Geração Líquido de Caixa - Ativ.Investimento
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento
Total de ingressos
Total de desembolsos

-

-

-8.082.186

-6.518.211

-30.228

-146.391

-8.112.414

-6.664.602

-8.112.414

-6.664.602

2019

2020

-

-

-

-

Geração Liquido de Caixa - Ativ. Financiamento

-

-

Geração líquido de caixa e equivalentes de caixa

717.623

805.208

Saldo Inicial - Caixa e equivalentes de caixa

7.629.635

8.347.258

Saldo Final - Caixa e equivalentes de caixa

8.347.258

7.542.049

717.623

805.208

Geração líquido de caixa e equivalentes de caixa

Fonte: SIAFI2020 (extraído em 03/02/2021)
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Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis da Unilab foram elaboradas e estão
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e em
observância às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade
do Setor Público (NBC TSP), no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) e no Manual SIAFI, bem como considerando o disposto
na Lei nº 4.320/1964, na Lei Complementar nº 101/2000 e demais normas
aplicáveis.
O objetivo principal das demonstrações contábeis é fornecer, aos diversos
usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público e prestar
contas da gestão econômico-financeira realizada durante o exercício
de 2020. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem
encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio da
Unilab, desempenho econômico-financeiro, execução orçamentária, fluxos
financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir das informações
constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI), apresentando composição e estruturas de acordo com
as bases propostas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as
Demonstrações Contábeis são compostas por:
1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração das Variações Patrimoniais;
3. Balanço Orçamentário;
4. Balanço Financeiro;
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa; e
6. Notas Explicativas Disponível em Relatório de Demonstrações
Contábeis
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Anexos, apêndices e links
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2020
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) – Exercício 2020
Revistas Unilab
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