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MENSAGEM DA REITORIA 

 

Nos primeiros meses de gestão da UFDPar, nos deparamos com um cenário 

totalmente atípico promovido pela pandemia do Covid-19. A ação imediata foi a suspensão 

das atividades acadêmicas presenciais, decorrendo a necessidade do desenvolvimento de 

formas alternativas de ensino, o que levou à implementação do ensino remoto. Parte das 

atividades administrativas também foi adaptada ao formato home office. 

 Enfim, 2020 foi um ano que trouxe inúmeros desafios ao ambiente 

acadêmico/administrativo da UFDPar. Precisamos reconhecer a dedicação dos servidores 

docentes e técnico-administrativos, discentes e demais colaboradores, que mesmo perante 

a tantas adversidades, se esforçaram para responder em tempo hábil às mudanças impostas 

por uma nova realidade provocada pela pandemia.  

 Destacamos que, mesmo diante de um panorama totalmente instável e com 

limitações orçamentárias, mantivemos os recursos destinados à política de assistência 

estudantil e o fomento às atividades de ensino, pesquisa e extensão, através da manutenção 

de bolsas de apoio estudantil, auxílio inclusão digital, auxílio residência, iniciação científica, 

extensão, monitoria, pós-graduação e auxílio produtividade para docentes e técnicos. 

Concluímos também duas obras de grande importância: a Escola de Aplicação Ministro Reis 

Velloso e a Usina Fotovoltaica. Reafirmamos o nosso compromisso com a constante 

melhoria do desempenho institucional para melhor atendermos às demandas da sociedade. 

Neste Relatório, apresentamos as principais ações desenvolvidas pela gestão da 

UFDPar durante o ano de 2020. Declaramos, que todas as informações apresentadas no 

presente Relatório, são fidedignas com os registros oficiais da Instituição. 

 

Prof. Dr. Alexandro Marinho Oliveira / Reitor pro tempore 

Prof. Dr. José Natanael Fontenele de Carvalho / Vice-Reitor pro tempore 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA 

 

A Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), instituição de ensino superior, 

de pesquisa e extensão, é pessoa jurídica de direito público mantida pela União, criada pela 

Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 12 de abril de 

2018, por desmembramento da Universidade Federal do Piauí (UFPI), com integração do 

Campus Ministro Reis Velloso, sede e foro no município de Parnaíba, Estado do Piauí. É uma 

Autarquia Educacional, vinculada ao Ministério da Educação, dotada de autonomia didático-

pedagógica e científica, administrativa e de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, 

nos termos da Constituição, regendo-se pela legislação federal, pelo seu Estatuto, pelos 

Regimentos e Resoluções emanadas de seus Conselhos Superiores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 

7 

A UFDPar fica situada no extremo norte do Estado do Piauí, distando, por via 

rodoviária, 354 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Está localizada à Av. São Sebastião, 

nº 2819, CEP 64202-020, em Parnaíba-PI. O município possui uma população estimada 

(IBGE) de 153 mil habitantes, sendo o segundo mais populoso do Estado. Parnaíba possui 

belezas naturais, algumas dotadas de grande valor histórico para o Piauí. Nas proximidades 

do centro da cidade, na região denominada de Porto das Barcas, existem inúmeros imóveis 

históricos. O município desponta como importante centro turístico piauiense, sendo uma 

base de apoio para quem deseja conhecer o litoral do Piauí, o Delta do Rio Parnaíba, os 

Lençóis Maranhenses e a Costa Oeste do Estado do Ceará.  

A região do Delta do Parnaíba unifica, por suas características históricas geográficas, 

biológicas e até mesmo sociais, econômicas e culturais, regiões pertencentes aos estados do 

Ceará, Piauí e Maranhão. Nesta região, a cidade de Parnaíba ocupou historicamente uma 

posição de destaque quando ocorreram dois ciclos econômicos de significado nacional – o 

primeiro baseado na produção de charque e o segundo, na produção de cera de carnaúba. 

Atualmente, apesar da perda da posição de destaque econômico nacional, Parnaíba 

contribui significativamente para o desenvolvimento desta região. Outros municípios como 

Luís Correia, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Joaquim Pires, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, 

Murici dos Portelas (no Estado do Piauí), Araioses, Tutóia, Paulino Neves, Magalhães de 

Almeida e Água Doce (no Estado do Maranhão), Chaval, Barroquinha, Granja, (no Estado do 

Ceará) dependem, de alguma forma, da infraestrutura já implantada em Parnaíba.  

 

HISTÓRICO DO CMRV 

 

O Campus Ministro Reis Velloso (CMRV) tem sua origem na Faculdade de 

Administração do Piauí, que foi autorizada a funcionar pelos pareceres números 57 e 900 

datados de 07 de fevereiro de 1969 e de dezesseis de dezembro de 1970 respectivamente, 

ambos do então Conselho Federal de Educação. A Fundação Educacional de Parnaíba, criada 

em 04 de junho de 1966 foi a entidade mantenedora da Faculdade de Administração. Sua 

instalação ocorreu em 03 de março de 1969. Posteriormente, em 01 de março de 1971, veio 

a ocorrer a incorporação da Faculdade de Administração do Piauí à Universidade Federal do 
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Piauí quando aquela ainda funcionava no prédio do Ginásio São Luiz Gonzaga. Dentre os 

desafios de então estavam o crescimento da infraestrutura e do número de cursos 

superiores no município e essa ocorrência visava atender os anseios da região. Entendia-se 

que a Faculdade iria crescer, agregando outros cursos e tornando-se um Campus da UFPI.  

A construção da infraestrutura do futuro Campus, posteriormente denominado 

Campus Ministro Reis Velloso foi iniciada no dia 11 de outubro de 1971, porém somente no 

dia 6 de setembro de 1975 o Curso de Administração de Empresas começou a funcionar em 

suas novas instalações, na Avenida São Sebastião, endereço atual da UFDPar. Estas obras 

foram concluídas em 1978, permitindo a implantação dos cursos de Ciências Econômicas, 

Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em Pedagogia-Magistério.  

Em setembro de 1992 o CMRV foi equiparado a Centro na estrutura organizacional 

da UFPI e em março de 1997, através do Ato da Reitoria nº. 050/1997, foram criados os 

Departamentos de Ciências da Administração e Informática, de Ciências Sociais da Educação 

e do Desporto, de Ciências Contábeis e Jurídicas e de Ciências Econômicas e Quantitativas. 

Ainda em 1997, o CMRV, através da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), 

passou a ofertar cursos de Especialização nas áreas de Matemática, Metodologia do Ensino 

Superior, Administração de Pequenas e Médias Empresas e de Administração de 

Organizações Educacionais, dentre outros. Desta data em diante a oferta de cursos de 

expansão foram crescendo em número e diversificação. No ano de 2001, a Diocese da 

cidade de Parnaíba tornou-se parceira importante da instituição, contribuindo para a criação 

do Curso de Graduação em Teologia, que teve a última colação de grau em 24/04/2014.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPI 2005-2009, apresentou e 

realizou o projeto de expansão da UFPI. O CMRV tornou-se parcela importante do projeto de 

expansão da UFPI, com a criação de sete novos cursos, fixando-o como polo de referência 

em Ensino Superior na sua região de influência. Assim, em 2006 o CMRV, como parcela do 

projeto de Expansão da UFPI, acrescentou à sua oferta de cursos superiores os cursos de 

Biomedicina, Turismo, Fisioterapia, Engenharia de Pesca, Psicologia, Biologia e Matemática 

e, a partir de 2014, o curso de Medicina.  

Em 11 de abril de 2018 o então CMRV deu origem à UFDPar. Em 12 de dezembro de 

2019, o Ministério da Educação (MEC) oficializou a criação de cinco novas universidades 
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federais com a posse de seus reitores pró-tempore. Foram criadas: a Universidade Federal de 

Jataí (UFJ), a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), a Universidade 

Federal de Rondonópolis (UFR), a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade 

Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar). 

Em março de 2020, o reitor pró-tempore da UFDPar, Prof. Dr. Alexandro Marinho 

Oliveira nomeou sua equipe de gestão. Deve-se ressaltar que ainda não foi autorizado pelo 

governo federal o provimento dos cargos de direção e funções gratificadas, bem como a 

realização de concurso público para pessoal técnico-administrativo, fato que impede a 

efetiva implantação da estrutura administrativa da UFDPar. 

 

PRINCÍPIOS E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Visando cumprir sua missão, incorporando valor e resultados à sociedade a qual 

serve, a UFDPar orienta-se pelos seguintes princípios:  

• é a educação superior um bem público e gratuito, a ser incorporado à sociedade 

com qualidade acadêmica e pertinência social;  

• do reconhecimento da universalização do conhecimento e da indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão;  

• do apoio às tecnologias e inovações sustentáveis;  

• do pluralismo (da pluralidade) de ideias, de pensamento e da interculturalidade;  

• da democratização da educação e da equidade na oportunidade de acesso e na 

permanência;  

• da liberdade acadêmica sem discriminação de qualquer natureza, da promoção da 

cultura de paz, dos direitos humanos e da democracia, como elementos pedagógicos 

e organizativos da universidade;  

• do respeito à diversidade e combate a todas as formas de intolerância e 

discriminação;  

• da valorização da cultura, manifestações artísticas e populares;  

• da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade;  
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• da laicidade, da liberdade religiosa, de credo e não credo;  

• da adequação em prioridade, do desempenho da Universidade às demandas 

regionais;   

• da integração da Universidade, através de atividades acadêmicas, com todas as 

ofertas educacionais desenvolvidas por outros sistemas de ensino;  

• da integração da Universidade aos sistemas produtivos, no âmbito das políticas 

públicas, setores da sociedade civil e de desenvolvimento comunitário;  

• da interdisciplinaridade das áreas de conhecimento; e  

• do avanço do conhecimento e atualização em todos os campos do saber. 

A UFDPar, conforme estabelecido pela lei de criação, tem os seguintes objetivos:  

• oferecer ensino superior de qualidade, e desenvolvimento de pesquisa, extensão, 

tecnologias e inovação nas diversas áreas do conhecimento e concretizando a sua 

inserção social e regional; 

• estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do livre 

pensamento crítico-reflexivo; 

• formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, colaborando na sua 

formação contínua, tornando-os aptos para a para sua inserção em setores profissionais 

e desenvolvimento da ciência, da sociedade civil; 

• incentivar a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, contribuindo para relações 

humanas, éticas e cidadãs; 

• estimular diferentes formas de divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade; 

• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, integrando 

os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

• fomentar a integração ensino-serviço-comunidade estimulando o conhecimento dos 

problemas do mundo presente considerando às análises globais, regionais e locais 

atuais e do passado, no intuito de ofertar uma educação superior, pesquisas e ações 

de extensão adequadas à realidade da sociedade prestando serviços especializados à 

comunidade;  
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• promover a extensão com inserção social, diálogo de saberes e construção de 

conhecimentos para o fortalecimento da relação universidade-comunidade; 

• atuar em consonância com a universalização, o fortalecimento e aperfeiçoamento 

da Educação Básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 

realização de pesquisa, ensino e extensão, que articulem os dois níveis escolares; 

• apoiar a criação, atração, implantação e a consolidação de ambientes promotores de 

pesquisa e inovação, com o setor público, entidades da sociedade civil e 

comunidade, com transparência e responsabilidade social resguardando os objetivos 

e princípios da instituição e da autonomia universitária; 

• estimular a internacionalização e universalização do conhecimento sustentável e 

colaborativo, promovendo cooperações acadêmico-técnico-científicas e inovativas 

interinstitucionais. 
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MISSÃO, VISÃO E VALORES DA UFDPar 

Em seu Estatuto, a UFDPar estabeleceu como missão, valores e visão:  

 

• Formar profissionais, produzir e socializar
conhecimento científico com ética e inovação
comprometidos com o desenvolvimento da
excelência no ensino, pesquisa e extensão para
atuar com qualidade na sociedade e promover
transformações sociais, políticas, inclusivas e
sustentáveis, constituindo-se como instituição
estratégica para as questões regionais, nacionais
e internacionais;

Missão

• Ser referência no ensino, pesquisa e extensão de
qualidade, capazes de gerar e transferir
conhecimentos que atuem e se integrem aos
diferentes contextos sociais, encontrando
soluções sustentáveis e inovadoras que
contribuam no desenvolvimento local, regional
e global;

Visão

• Ética

• Coletividade

• Desenvolvimento

• Integridade

• Respeito

• Trabalho em Equipe

• Equidade

• Ciência.

Valores
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PRINCIPAIS RESULTADOS DA 

GESTÃO EM 2020 
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ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

1. Número de matrículas institucionais realizadas no ano de 2020 

 

❖ 2020.1 – 553 (transferência judicial 01, portador de curso superior – 13); 

❖ 2020.2 – 363 

 

 

 

 

2. Número de matrículas ativas vinculadas à graduação, por curso:  

 

❖ Administração – 202 

❖ Biomedicina – 320 

❖ Biologia – 419 

❖ Ciências Contábeis – 428 

❖ Economia – 200 

❖ Engenharia de Pesca – 384 

❖ Fisioterapia – 447 

❖ Pedagogia – 227 

❖ Matemática – 376 

❖ Medicina – 324 

❖ Psicologia – 450 

❖ Turismo – 364 

❖ Total: 4.141 

Nº MATRÍCULAS ATIVAS NA GRADUAÇÃO 

4.141  

1. MATRÍCULAS INSTITUCIONAIS 

916  

2. MATRÍCULAS ATIVAS 

4.141  
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3. Número de vagas disponibilizadas para o ano de 2020, no ensino de graduação 

presencial:  

 

❖ 2020.1 – 596 

❖ 2020.2 – 440 

 

 

 

 

4. Número de concluintes em 2020:  

❖ Administração – 7 

❖ Biomedicina – 12 

❖ Biologia – 21  

❖ Ciências Contábeis – 4 

❖ Economia – 13 

❖ Matemática – 19 

❖ Medicina – 39 

❖ Fisioterapia – 2 

❖ Engenharia de Pesca – 8 

❖ Psicologia – 17 

❖ Pedagogia – 37 

❖ Turismo – 6  

❖ Total = 182 

 

4. ALUNOS CONCLUINTES 

182  

3. VAGAS OFERECIDAS NA GRADUAÇÃO 

1.036  
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5. Número de bolsas de monitorias remuneradas/não remuneradas oferecidas em 2020: 

 

❖ Bolsas monitoria remuneradas:  

❖ 2020.1 – 66 

❖ 2020.3 – 39 

❖ Total = 105 

 

❖ Não remuneradas:   

❖ 2020.1 – 159 

❖ 2020.3 – 4 

❖ Total = 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BOLSAS DE MONITORIAS 

268  
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PÓS-GRADUAÇÃO/PESQUISA 

 

 

 

 

 

1. Programa de Pós-Graduação em Artes, Patrimônio e Museologia 

2. Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Mestrado e Doutorado) 

3. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas 

4. Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

5. Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família 

6. Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família 

 

 

 

 

 

1. PIBIC-CNPQ: 10 2. PIBIC: 44 3. PIBIC-AF: 06 

 

 

 

 

 

Durante os meses de abril a novembro de 2020, foram beneficiados em torno de 50 

discentes, que desenvolveram ações de combate à Pandemia do Covid-19, supervisionadas 

por docentes. Para esta ação, foi disponibilizado o montante de R$ 164.800,00. 

 

Nº PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

ATIVOS 

06  

2. BOLSAS DE APOIO À PESQUISA 

60 

3. BOLSAS DE APOIO À AÇÕES CONTRA COVID-19 

50 

Nº DE BOLSAS DE APOIO AOS ESTRANDOS 

1. 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO ATIVOS 

05 
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Em 2020, a UFDPar ofertou 12 bolsas de mestrado, com o valor mensal de R$600,00, 

para auxiliar mestrandos de Programas de Pós-graduação da UFDPar não contemplados com 

bolsas de agências de fomento. 

 

 

  

 

 

A PROPOPI lançou Edital com a oferta de até 05 bolsas de Produtividade em Pesquisa 

(R$ 900,00 mensais) para os pesquisadores que obtiveram mérito comprovado na proposta 

apresentada ao Edital de Produtividade do CNPq, porém não foram contemplados com 

bolsas. Duas propostas foram aprovadas no Edital. 

 

 

 

 

 

Em 2020, foram distribuídos entre 32 pesquisadores da UFDPar, o montante de R$ 

59.350,00. Os valores disponibilizados (parcela única) variaram entre R$ 900,00 e R$ 

3.000,00, conforme a produção acadêmica apresentada/comprovada pelo pesquisador.   

 

 

6. AUXÍLIO À PRODUÇÃO INTELECTUAL 

32 

5. BOLSAS DE PRODUTIVIDADE 

02 

4. BOLSAS DE MESTRADO 

12 
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EXTENSÃO 

 

 

 

 

 
No ano de 2020, a Pró-Reitoria de Extensão possuía 67 projetos de extensão ativos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos 67 projetos de extensão registrados, 24 foram contemplados pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 
No ano de 2020, foram disponibilizadas 42 bolsas de extensão para os discentes 

vinculados aos diversos Projetos de Extensão cadastrados. 

 

] 

 

 

 

 
 

Foram cadastrados 04 eventos de Extensão no ano de 2020.  

2. 

1. 

PROJETOS CONTEMPLADOS COM BOLSAS 

24 

PROJETOS DE EXTENSÃO ATIVOS 

67 

3. 

4. 

ALUNOS BOLSISTAS 

42 

EVENTOS CADASTRADOS  

04 
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 

 

 

 

 No ano de 2020, foram beneficiados 444 alunos com bolsas e auxílios 

operacionalizados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa de Apoio Estudantil

Auxílio Creche

Auxílio Residência

Apoio para participação em evento científico

Auxílio Inclusão Digital

Auxílio Creche 

 

VALOR INVESTIDO EM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

R$ 1.008.630,00 
 

1. ALUNOS BENEFICIADOS COM BOLSAS/AUXÍLIOS 

                             444 
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❖ Número de atendimentos Serviço Odontológico – Presencial: 10  

❖ Número de atendimentos Serviço Médico – Presencial: 42 / Remoto: 177  

❖ Número de atendimentos Serviço de Enfermagem – Presencial: 10 / Remoto: 154  

❖ Número de atendimentos Serviço Psicológico – Presencial: 21 / Remoto: 9  

❖ Número de atendimentos Serviço Pedagógico – Remoto: 217  

❖ Número de atendimentos que demandem atuação do Intérprete de Libras -  

Presencial:2 / Remoto:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros serviços prestados pela PRAEC em 2020 
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RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 
Em dezembro 2020, a UFDPar contava com 228 docentes efetivos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Em dezembro de 2020, a UFDPar contava com 80 servidores técnico-administrativos.  

 

Homens
54%

Mulheres
46%

Homens
44%Mulheres

56%

1. SERVIDORES DOCENTES EFETIVOS 

228 

2. SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

80 
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

1. MANUTENÇÃO PREDIAL  
 

❖ Reforma de todo o teto, chapins, calhas de águas pluviais dos blocos 1, 2 e 4, com 

substituição de telhas de aço, reforço na trama de madeira. Recuperação e 

impermeabilização de calhas perfazendo um total de 3.920 m² de área;  

❖ Pintura externa dos blocos 1, 2 e 4 com tinta semibrilho (melhor durabilidade (num 

total de 3.528 m³ de pintura);  

❖ Urbanização e acessibilidade na entrada principal do campus em uma área de 

1.118,00 m², incluindo calçadas, rampas acessíveis, caramanchão em madeira, 

letreiro da UFDPar, postes de iluminação, poda de árvores, construção de bancos; 

❖ Aquisição e substituição de 700 lâmpadas tubulares comuns por 700 lâmpadas led 

tubular bivolt 18/20w, objetivando a eficiência energética do campus;  

❖ Troca do portão de aço da entrada principal do campus;  

❖ Retelhamento da estação de Piscicultura; 

❖ Pintura de todo o muro externo do campus, em um total de 2.782 m² de pintura; 

❖ Reforma de toda a instalação externa de esgoto do Restaurante universitário;  

❖ Instalação do transformador para atender à Escola de aplicação; 

❖ Instalação do transformador para atender à Pós-Graduação;  

❖ Manutenção nos elevadores do prédio da medicina; 

❖ Manutenção preventiva e corretiva em todos os aparelhos de ar-condicionado - splits 

da UFDPar, incluindo os prédios anexos; 

❖ Dedetização do Restaurante universitário;  

❖ Substituição de 152 fechaduras;  

❖ Troca de 4 postes de concreto avariados;  

❖ Instalação de 18 lâmpadas de led pública na área externa do campus, com o objetivo 

de melhorar a iluminação para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, maximizar a 

eficiência energética da universidade; 

❖ Retirada de entulho do estacionamento do campus; 
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❖ Execução de 102 m² piso intertravado da calçada, letreiro em ACM, pintura do muro 

externo, serpentina no perímetro do muro externo, campos de futebol, bancos em 

madeira (madeira proveniente de doação do IBAMA).  

 

2. OBRAS CONCLUÍDAS 2020  

 
❖ Usina fotovoltaica 50 kWp: Recursos oriundos de Descentralização de Crédito da 

Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação.  

 

 
 

❖ Escola de Aplicação Ministro Reis Velloso: Recursos oriundos de Emenda 

Parlamentar. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

1. Medidas desenvolvidas e adotadas com relação à segurança da informação:  

 

❖ Atualização das políticas de segurança do Firewall (Palo Alto) da UFDPar;  

❖ Restruturação/reorganização da rede interna com a fragmentação da rede em VLANs 

específicas por prédio/bloco/setor/corretor e a criação de uma DMZ;  

❖ Preparação (incluindo capacitação interna e junto ao fornecedor) para a 

independência da UFPI do nosso Firewall, visando o controle total do tráfego interno 

e externo, bem como a apuração das regras existentes;  

❖ Cooperação com as iniciativas da UFPI, detentora da maior parte dos serviços 

computacionais utilizados no Campus, como Domínio, Site, E-mail etc.  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Servidores Hiperconvergentes: R$ 1.132.261,00  

❖ 2 Nobreaks de 6 KVAs: R$ 19.800,00  

❖ 15 Notebooks de Alto Desempenho: R$ 104.000,00  

❖ 65 Notebooks Intermediários: R$ 339.625,00  

❖ Solução de Videomonitoramento: R$ 300.431,50  

❖ Sistema Antifurto da Biblioteca (RFID): R$ 192.320,00  

❖ 40 Desktops: R$ 304.000,00 

 

 

 

 

VALOR INVESTIDO EM T.I 

R$ 2.392.437,50 
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2. Metas alcançadas, números gerais:  

 

❖ Diagnóstico dos 960 pontos de rede existentes no Campus Ministro Reis Velloso (250 

defeituosos);  

❖ Cessão de uso de 104 Desktops para unidades administrativas e acadêmicas;  

❖ Cessão de uso de 60 Nobreaks para unidades administrativas e acadêmicas;  

❖ 1.270 tarefas de suporte catalogadas em sistema de gerenciamento de demandas de 

TI. 

 

3. Demais ações realizadas em 2020:  

 

❖ Aquisição de servidores próprios com capacidade de armazenamento e 

processamento apropriados para os próximos desafios da UFDPar;  

❖ Modernização da infraestrutura de rede e reorganização da sala e dos equipamentos 

de TI (NPD);  

❖ Início da Capacitação da equipe para a nova realidade da instituição 

(Hiperconvergência, Máquinas Virtuais, Servidores, Segurança, Redes, Sistemas 

Operacionais etc.);  

❖ Estudos relacionados a LGPD, Fluxo de Aquisições de Soluções de TIC, Instauração de 

Comitês e Políticas, para a elaboração das minutas;  

❖ Planejamento de aquisição de Sistemas, Recursos Humanos e Infraestrutura para 

2021. 
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ORÇAMENTO 
 

 Os recursos do Tesouro Nacional destinados à UFDPar em 2020 totalizaram o 

montante de R$ 46.899.056,00. Destes, 67,86% foram destinados às despesas com 

pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios. Vale ressaltar que as despesas com 

pagamento de pessoal são não discricionárias, ou seja, o pagamento de tais despesas é 

obrigatório. Portanto, há discricionariedade quanto à alocação de apenas 32,14% dos 

recursos, para o cumprimento da missão e alcance dos objetivos da Universidade. 

Tabela 1: Execução orçamentária conforme as ações, 2020 

 
Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento – SIOP (2021). 

 

A Ação 20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior obteve o 

segundo maior percentual no Orçamento: 25,62%. Essa Ação orçamentária refere-se ao 

custeio da Instituição, ou seja, as despesas com água, energia elétrica, mão-de-obra 

terceirizada (limpeza, apoio administrativo e vigilância) passagens, diárias, combustível, 

manutenção predial, material de expediente etc.  

 

 

 

 

Ação Dotação 

Valor 

Empenhado 

(R$)

Valor 

Liquidado 

(R$)

Valor Pago        

(R$)

00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de 

Programação Específica
14.499 0 0 0

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o 

Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
5.032.103 4.846.563 4.846.563 4.846.563

20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa 

e Extensão
845.126 845.126 572.800 552.800

20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 12.013.291 9.120.466 5.298.190 5.298.190

20TP - Ativos Civis da União 25.116.297 22.703.712 22.703.712 18.866.899

0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União 213.000 1.426 1.426 1.426

212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares 

e seus Dependentes
1.080.434 1.024.436 1.024.436 852.952

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, 

Empregados, Militares e seus Dependentes
390.192 283.315 283.315 237.937

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior 2.132.790 2.132.790 931.543 931.543

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação
61.324 9.100 7.900 7.900

Total 46.899.056 40.966.933 35.669.883 31.596.209
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Figura 1: Participação percentual das Ações Orçamentárias, UFDPar, 2020

 

Fonte: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento – SIOP (2021). 

 

Devido à suspensão das atividades acadêmicas presenciais, houve uma redução nas 

despesas de custeio, o que permitiu reforçar, no segundo semestre de 2020, a dotação da 

Ação Orçamentária 4002 – Assistência ao Estudante de Ensino Superior, permitindo a 

manutenção das iniciativas de assistência estudantil da UFDPar.  

 

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

 

 O instrumento jurídico denominado Termo de Execução Descentralizada – TED vem 

substituindo as operações de descentralizações que antes eram firmadas através de Termo 

de Cooperação ou Termo de Convênio entre órgãos federais. Por meio do TED, é ajustada a 

descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes do Orçamento Fiscal e 

Orçamento da Seguridade Social da União, para execução de ações de interesse da unidade 

0,03 

10,73 

1,80 

25,62 

53,55 

0,45 

2,30 

0,83 

4,55 

0,13 
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orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no Programa de Trabalho, 

em consonância com a classificação funcional programática.  

 A figura 2 apresenta os recursos orçamentários captados via TED pela UFDPar 

oriundos do Ministério da Educação em 2020: 

Figura 2: Termos de Execução Descentralizada firmados em 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 173.919,00 

Universidades sem Hospitais 

Energia Fotovoltaica 

Programa de Preceptoria R$ 62.700,00 

R$ 243.550,00 

R$ 1.949.500,00 

Ações de combate à Covid-19 

RECURSOS CAPTADOS VIA TED - MEC 

R$ 2.392.437,50 
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