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Relato da Comissão de Administração



Pauta (elaborada na Reunião da Comissão em 
18 e 19/05/2017)
1. - Informes sobre as reuniões com a Coordenação Nacional do 

FORPLAD, com o MEC e com o Ministério do Planejamento

2. - Forma de condução – demandas por escrito

3. - Capacitação da avaliação e depreciação de bens imóveis 

4. - Proposta de regulamentação para utilização de veículos oficiais 
nas IFES

5. - Contabilidade de custos: contextualização, levantamento do marco 
legal e boas práticas

6. - Avaliação do painel da manhã da SEGES.



1 – Informes

• A reunião teve início com o relato da Coordenadora sobre o encontro da Comissão ocorrido em 
São Paulo, que objetivou recompor a Comissão, tendo em vistas as mudanças de Pró-Reitores. 

• Em seguida, foi informado que membros da Comissão de Administração formarão conjuntamente 
Grupo de Trabalho sobre Gestão de Risco com a Comissão de Planejamento. Os membros da 
Administração que comporão o GT são: Tania da Unifesp, Anailson da UFRN e Aluizio da UFPB. 

• Também foi informado que o MEC alertou sobre a necessidade de que a receita própria seja 
corretamente estimada para que não haja risco de perda de orçamento. 

• Com relação às obras paralisadas, a Coordenadora informou que, em reunião com a SESU foi 
relatado que das 229 obras paralisadas, somente 17 são exclusivamente por questões 
orçamentarias. A maioria está paralisada por questões diversas como: abandono, erro de 
projetos, queixas judiciais, etc. 

• Houve sugestão para que o FORPLAD promova cooperação entre as IFES, de modo que suas 
áreas de infraestrutura colaborem com as instituições que estão com problemas para retomada 
das obras.



2- Forma de condução

• Foi passado um formulário para que os Pró-Reitores  informassem os 
seus dados, visando a atualização de contatos  e colaborassem com 
sugestões de temas relevantes para discussão nos próximos 
encontros do Fórum.



3- Capacitação da avaliação e depreciação de 
bens imóveis
• Foi apresentado a sugestão de uma oficina de capacitação de gestão 

dos bens imóveis, por regional, devendo a Nordeste ficar por último, 
vez que já teve esta capacitação em 2015. Os participantes da 
Comissão aprovaram que esta capacitação deve ser realizada o 
quanto antes.



4- Proposta de regulamentação para utilização 
de veículos oficiais nas IFES
• Foi formado um Grupo de Trabalho sobre normas e regulamentos 

sobre a utilização de veículos oficiais, tendo em vista a falta de 
motoristas do quadro e terceirizados e a grande demanda nas IFES.  

• Foram voluntários para o GT: Claudio UFMS, Paula UFPE, Vera de 
UFSJ, Jeane UFOPA, João Chrysostomo – UFLA, Lucas da UNIFESPA e 
Jair da UFSC.



5- Contabilidade de custos: contextualização, 
levantamento do marco legal e boas práticas
• Considerando que a contabilidade de custo deve estar inserida em 

toda a Administração Pública e tem prazo definido para adoção, de 
acordo com a legislação, é necessário o mapeamento de como essa 
questão está sendo desenvolvida nas IFES. 

• Neste sentido, ficou acordado a criação de um GT para estudar o 
assunto e trocar experiências. Os voluntários para este GT são 
Anailson da UFRN, Renata da UFPB e Luciano da UFSCAR.



6- Avaliação do painel da manhã da SEGES 

• Disponibilizamos um tempo para discutirmos o Painel da SEGES:   
Reputou-se como muito positiva a apresentação.

• Com relação ao Painel de Preços, foi colocada a necessidade de uma 
discussão aprofundada e o detalhamento dos itens do sistema. 

• Quanto à IN 05/2017, foi registrada a importância de uma análise 
crítica das IFES com devolutiva ao Ministério sobre os impactos das 
alterações. Ficou acordado que os membros da Administração 
enviarão até a próxima semana contribuições e questionamentos.



• Como encaminhamentos, ficou acordado que seria solicitado à 
Coordenação Nacional do FORPLAD que enviasse à SERGES as 
contribuições e que se marcasse reunião para discutir os 2 temas 
acima. Também foi sugerido que no próximo Fórum fosse incluído um 
painel para aprofundamento da IN 05.



Foram registradas algumas sugestões para 
plenária, quais sejam
• Indicar um representante para a Comissão interministerial de desfazimento de 

bens, para acompanhar as normatizações que estão em elaboração;

• Consultar o Ministério do Planejamento para que seja elaborada uma 
metodologia de cálculo de valor de bens doados das Fundações de Apoio para as 
Universidades tendo em vista o Acórdão TCU 4833/ segunda Câmara.

• Incluir como tema a ser abordado no FORPLAD gastos com segurança, vez que 
somos cobrados para reduzir despesas e ao mesmo tempo oferecer melhor 
proteção.

• Disponibilizar espaço, na manhã que antecede a abertura do evento, para que os 
membros possam discutir os temas de interesse da Administração Pública, com o 
objetivo de oferecer maior integração e troca de experiências.

• Incluir um painel para que o tema conjuntura possa ser debatido na plenária.




