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À comunidade acadêmica do Campus dos Malês,

Cada um/a de nós vivenciou os desafios do ano de 2021: pandemia, recursos escassos, 

atividades remotas em condições adversas, perdas familiares... a lista é grande. 

Nunca trabalhamos tanto, já que a �luidez das atividades remotas rompeu as barrei-

ras do lugar e do horário e nos vimos respondendo mensagens, fazendo planejamen-

to, executando demandas na intimidade do nosso lar, na dinâmica antes impensada 

da multiplicidade (aumentada infinitamente para quem tem a responsabilidade de 

cuidar de crianças, pessoas doentes, idosos).

Apesar das adversidades, a equipe administrativa do Campus manteve uma rotina 

de planejamento, execução e acompanhamento de contratos e ações que asseguram 

o funcionamento da nossa unidade, a partir do gerenciamento dos recursos de 

custeio recebidos.



O que são recursos de custeio?

Recursos de custeio (correntes) são aqueles aplicados nas despesas com contratos de 
prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens, bolsas e 
benefícios aos estudantes.

Recursos de custeio podem ser usados em obras?
Não. Para obras, a unidade gestora utiliza recursos de capital.

E o que são recursos de capital?

Recursos de capital, conhecidos como investimento, são recursos aplicados no 
patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes, que são incorporados à Universidade.

Dá pra remanejar recursos de custeio para capital?
Não. Segundo a legislação brasileira vigente, é vedada a destinação de recursos de 
capital para realização de despesas de custeio e vice-versa. Se isso acontecer, a enti-
dade deve submeter justificativa à avaliação do órgão responsável pela análise de 
sua prestação de contas. 



O Campus dos Malês não recebeu recursos de investimento no ano de 2021 e, para fun-
cionamento de sua estrutura, o repasse foi no valor de R$1.660.430,49, utilizado da 
seguinte forma:



Notem que há uma pequena diferença na planilha entre os recursos recebidos e os 
recursos utilizados, no valor de R$279,81. Esse recurso foi lançado em “restos a pagar” 
em 2022, e será utilizado, junto com os demais saldos de contrato, para pagamento de 
energia.

O lançamento de recursos na modalidade “restos a pagar” permite que os contratos 
essenciais (como água, energia, pessoal terceirizado) sejam pagos sem atraso no 
início de cada ano, quando a administração central ainda não recebeu os recursos 
advindos do MEC e, por isso, não pôde repassá-los ao campus.

Para o exercício fiscal de 2022 estamos trabalhando em adequações de planejamento, 
considerando a retomada de atividades presenciais e em breve publicaremos as infor-
mações em novo boletim informático.

A equipe administrativa do Campus dos Malês segue engajada na superação de 
adversidades para melhorar as nossas condições de funcionamento e, com isso, pro-
mover melhor qualidade de vida. Os desafios e incertezas seguem enormes, mas 
nossa capacidade de resiliência e resistência também.

Que 2022 seja um ano de saúde, amor e fé na luta!


