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I. RELATÓRIO

O processo encontra-se devidamente instruído, com os seguintes documentos:

Memorando do Coordenador de Planejamento à Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e
Informação (DPDI), encaminhando o Relatório de Gestão 2019 para apreciação, 0419385.

Relatório de Gestão 2019, 0419388.

Despacho da DPDI à Pró Reitoria de Planejamento (PROPLAN) para apreciação do referido Relatório de
Gestão, 0419598.

Despacho da Proplan à SECONS para apreciação e aprovação no CONSAD, 0419653.

Despacho da SECONS à presidencia da CAOF para instrução do processo, 0422142.

Despacho da presidencia da CAOF à SECONS atribuindo a este relator para emitir parecer, 0422145.

Despacho da SECONS à este relator para emitir parecer, 0422147.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo nº 999554121.000006/2020-56, referente ao Relatório de Gestão (RG) e Prestação
de Contas UNIR, do exercício de 2019, encontra-se bem instruído, apresentado aos órgãos de
controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual da Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) nos termos do Art. 70 da Constituição Federal. Referido relatório
foi elaborado de acordo com a Decisão Normativa TCU nº 178/2019.

O relatório integrado em tela foi devidamente elaborado/consolidado pela Diretoria de
Planejamento, Desenvolvimento e Informação (DPDI), unidade vinculada à Pró-Reitoria de
Planejamento (PROPLAN), com o apoio das unidades desta IFES que encaminharam as
informações referentes às principais ações desenvolvidas em 2019.

Ressaltamos inicialmente quanto à mensagem proferida pelo Gestor máximo desta IFES, o
Professor Dr. Ari Miguel Teixeira Ott, Reitor e assim Presidente dos Conselhos Superiores da
UNIR, que emite seu importante pronunciamento garantindo e assegurando a integridade do
presente RG 2019:
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Como dirigente máximo institucional asseguro a integridade (fidedignidade, precisão e
completude) das informações nele contidas. Da mesma forma, reconheço que na sua
preparação e apresentação foi aplicado o pensamento coletivo, bem como seu
alinhamento à estrutura de decisão normativa e à integração das informações. (negrito
nosso).

Nesse sentido, observa-se que no decorrer do relatório integrado um dos fatores principais que
se enfatiza são os desafios enfrentados pela instituição no exercício de 2019, bem como, nos
anos de 2017 e 2018. Dentre eles podemos citar com maior pertinência:

ao fato dos contingenciamentos ocorridos ao longo dos últimos anos, bem como a forma
gestão do Governo Federal na liberação dos limites orçamentários para empenho, tendo
ocorrido de maneira que inviabiliza a execução gradativa do orçamento desta IFES, que
apesar de dispor de autonomia na gestão financeira e patrimonial, tem limitada a
capacidade de execução do seu orçamento. (negrito nosso).

Pois bem, para uma melhor compreensão e análise iremos abordar brevemente quanto aos
principais itens do RG 2019.

No ITEM 2 são abordados aspectos relativos à visão geral da UNIR e seu ambiente externo,
modo que são apresentados seus principais números, estrutura organizacional e de
governança, modelo de negócio e cadeia de valor, políticas e programas de governos análise de
ambiente e materialidade das informações que permeiam o relatório.

Neste prisma, a UNIR hoje com sua estrutura multicampi, estando estabelecida em 08 (oito)
cidades no Estado de Rondônia, encontra-se bem estruturada utilizando-se como planejamento
estratégico o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, onde estão previstos seus
principais objetivos e metas de acordo com as políticas institucionais estabelecidas, com
estrutura de governança externa e interna, sendo representada a interna pelos Conselhos
Superiores, Conselhos de Núcleos, Conselhos de Campus e Conselhos de Departamentos.

Além dos Conselhos Superiores a UNIR conta, em sua estrutura de governança, com a
Auditoria Interna que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e
comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação,
eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles
internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à
administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

Ressaltamos ainda que a UNIR em cumprimento à LAI (Lei de Acesso à Informação), tem
atendido satisfatoriamente a sociedade por meio de seus canais de comunicação, quer seja por
meio do E-SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) ou até mesmo por meio de sua Ouvidoria.
Ressaltamos que as demandas originadas no E-SIC foram atendidas em sua totalidade em
2019, demonstrando assim o compromisso da UNIR e de sua gestão superior em estabelecer
uma boa conexão  e interação com a sociedade.

Quanto ao ITEM 3, que trata especificamente em relação a estratégia e alocação de recursos,
conforme já abordado anteriormente, a UNIR  tem um ciclo de planejamento de médio e longo
prazo de cinco anos instrumentalizado por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI e que orienta a elaboração do planejamento anual - Plano de Ação, que prioriza as ações
para cada exercício, bem como objetivos e metas, e a respectiva alocação de recursos, em
consonância com as diretrizes fixadas no PDI.

Desta maneira, como já é de conhecimento de todos nós conselheiros, o desenvolvimento das
ações para o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no PDI seguem um ciclo anual e
se dá a nível tático-operacional na elaboração do Plano de Ação Anual pelas Unidades
Gestoras Responsáveis – UGRs, onde são definidas as ações e a respectiva aplicação de
recursos de custeio e capital.
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Cabe ressaltar que nos infográficos apresentados no Item 3, é possível observar que o
planejamento da UNIR está bem alinhado e integrado, dando orientação para que a estrutura
organizacional e a estrutura de governança possam executar suas atividades e processos
internos e entregar benefícios e resultados à sociedade de forma vinculada à missão e
alcançando a visão da Universidade.

Em relação ao ITEM 4, que trata dos riscos, oportunidades e perspectivas, observamos que o
Comitê Permanente de Governança (CPG/UNIR) já foi instituído, sendo composto pelo Reitor e
Pró-Reitores, cabendo ao mesmo coordenar a Gestão de Riscos no âmbito da Fundação
Universidade Federal de Rondônia em consonância com os incisos constantes do artigo 23 da
Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e
Controladoria Geral da União, IN MP/CGU nº 01/2016.

Destacamos que, consta no RG 2019 que o Plano de Gestão de Riscos será desenvolvido em
2020 e que por meio do mesmo serão estabelecidas as principais políticas a serem instituídas
nos processos internos da UNIR, sendo este um importante avanço no que tange a governança
da Instituição.

Quanto ao ITEM 5 do relatório em tela, que apresenta especialmente os resultados de
desempenho da gestão, sendo este o item chave do relatório integrado, haja vista o mesmo
demonstrar os objetivos estratégicos constantes no PDI 2014-2018, as ações constantes no
Plano de Ação 2019, indicando até onde a instituição alcançou seus objetivos estratégicos e os
impactos dos resultados mensurados, considerando especialmente seus macroprocessos
finalísticos e objetivos estratégicos da gestão e os indicadores de desempenho.

Neste sentido, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no ano de 2019, os principais
produtos e serviços oferecidos pela UNIR na graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão
foram satisfatórios, visto as novas políticas estabelecidas pelo Governo Federal em seu primeiro
ano de gestão, principalmente considerando o estabelecimento de políticas orçamentárias e
financeiras mais restritas, com a aplicação de contingenciamentos e cortes severos ao
orçamento com liberações parciais e ainda já próximo ao final do exercício, prejudicando assim
o planejamento da UNIR quanto sua execução orçamentária e financeira.

Apesar das restrições orçamentárias apresentadas no exercício de 2019 a Administração
Superior da UNIR buscou articular medidas visando mitigar os entraves encontrados conforme
está previsto no relatório na pag. 79:

É importante ressaltar que neste cenário restritivo quanto aos recursos de capital que, à
Administração Superior da UNIR não envidou esforços na busca de estratégias e
articulações frente ao MEC e até mesmo bancada parlamentar do Estado de Rondônia em
busca de apoio institucional na liberação dos limites orçamentários em tempo hábil para
execução e até mesmo disponibilização de recursos extras, frente as diversas demandas
de investimentos existentes para 2019, tais como obras de suma importância a serem
conclusas (Restaurante Universitário em PVH, Centros de Convivência nos Campi do
interior e Teatro Universitário), atualização de equipamentos laboratoriais, estruturação de
novos prédios inaugurados, entre outras demandas, todavia frente ao período austero
vivenciado resultados expressivos não foram alcançados neste sentido em 2019. (negrito
nosso).

Neste item foram apresentados também os resultados dos 05 (cinco) indicadores estratégicos da
UNIR, modo que destacamos os resultados de 03 (três) índices que nos chamam a atenção,
sendo o:

- Índice de Execução Orçamentária: Mesmo em um exercício financeiro atípico, visto a entrada
de novo governo e o estabelecimento de novas políticas, os resultados nos chamam a atenção,
ocorrendo praticamente 100% da execução orçamentária dos recursos disponibilizados.
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- Índice de evasão: houve um decréscimo da taxa em relação ao resultado de 2018, sendo este
um bom indicador para a UNIR, modo que  foi possível reduzir a taxa de evasão para o ano de
2019, após a elevação que a mesma apresentou no ano de 2018 em relação ao ano de 2017.

- Índice médio de produção acadêmica: teve um leve declínio em relação ao seu resultado de
2018, sendo justificada essa redução pela queda nos valores da variável “Orientações
concluídas” e no aumento do quantitativo de professores.

Quanto aos indicadores da Decisão TCU 408/2002, destacamos o aumento da Taxa de
Sucesso da UNIR em relação aos últimos 04 (quatro) anos, aonde chegamos ao percentual de
47%. Cabe ressaltar, conforme indicado na análise deste índice no bojo do relatório que, muito
embora se tenha tido um aumento em 2019 ainda há muito o que fazer para que possamos
alcançar o patamar de 90% na taxa de conclusão estabelecida na estratégia 12.3 da meta 12 do
Plano Nacional de Educação (PNE).

Quanto às informações relacionadas a Pessoal observa-se a necessidade de liberação de
novos códigos de vagas para a UNIR visando à contratação de novos servidores e assim
recomposição da força de trabalho.

Quanto às informações contábeis informamos que as devidas declarações necessárias foram
acostadas ao processo de acordo com as regras apresentadas pelo TCU assim cumpridas pela
Coordenadoria de Contabilidade da UNIR, conforme documentos anexos ao relatório.

 

III. CONCLUSÃO

 

Considerando o que consta no processo em tela, sou de parecer FAVORÁVEL à aprovação
doRelatório de Gestão do exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e
externo como prestação de contas ordinária anual da Fundação Universidade Federal de
Rondônia (UNIR) nos termos do Art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da Decisão Normativa TCU nº178/2019, que encontra-se de acordo com as
exigências legais

 

 

Relator José Otavio Valiante

Conselheiro CAOF/CONSAD

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE OTAVIO VALIANTE, Conselheiro(a), em
18/05/2020, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0422275 e o código CRC 6B63A87A.

Referência: Proces s o nº 999554121.000006/2020-56 SEI nº 0422275
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DECISÓRIO Nº 4/2020/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999554121.000006/2020-56

Interessado: Diretoria de Planejamento Desenvolvimento e Informação, Pró-Reitoria de
Planejamento

  

Conselho Superior de Administração- CONSAD

Parecer:
5/2020/CAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto: Relatório de Gestão - UNIR - 2019   Conselheiro José Otavio Valiante

Relator (a): Conselheiro José Otávio Valiante

 

Decisão:

Na 77ª sessão ordinária, em 21-05-2020, a câmara aprovou parecer em tela por 7 votos
favoráveis e 1 contrário.

 
                                                                                    CONSELHEIRO GEORGE QUEIROGA ESTRELA
                                                                                                                  Presidente
                                                                             Câmara de Administração, Orçamentos e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por GEORGE QUEIROGA ESTRELA, Presidente, em
26/05/2020, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0427317 e o código CRC 123F1A3F.

Referência: Processo nº 999554121.000006/2020-56 SEI nº 0427317
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

HOMOLOGO o Parecer de nº 5/2020/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR,
documento 0422275, o Despacho Decisório de nº
4/2020/CAMAOF/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, documento nº 0427317, con dos no processo
de nº 999554121.000006/2020-56

 

CONSELHEIRO JOSÉ JULIANO CEDARO
Conselho Superior de Administração - CONSAD

Vice - Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Vice-Presidente, em
21/07/2020, às 03:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0459628 e o código CRC 423A829D.

Referência: Proces s o nº 999554121.000006/2020-56 SEI nº 0459628
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