
Universidade busca ponto 
de equilíbrio inanceiro
NOVO PLANEJAMENTO DE GESTÃO REESTRUTURA O PROCESSO DE COMPRAS E IMPLANTA NA UFJF SISTEMA DE 

PÓS-COMPRAS COM A FINALIDADE DE EVITAR DESPERDÍCIOS

Desenvolver planejamentos estratégicos, processos deliberati-

vos, coordenar ações, avaliar programas e políticas gerenciais de 

forma eiciente é um desaio permanente para as administrações 

das instituições educacionais. A partir de 2007, o panorama das 

universidades públicas brasileiras passou por uma radical modi-

icação estrutural, buscando retomar o crescimento do ensino 

superior, ampliando o acesso e a permanência do aluno na ins-

tituição. Para isso, o Governo Federal implantou o Programa de 

Expansão e Reestruturação das Universidades Federais (Reuni), 

uma série de medidas para promover o crescimento físico, acadê-

mico e pedagógico.

Para cumprir o planejamento, com duração de cinco anos, 

2008/2012, foram disponibilizados recursos orçamentários inédi-

tos na história dessas instituições. No período de 2008 a 2010 foi 

pactuado em verba de capital pelo Reuni R$ 34.779.509,02, mais 

os recursos extraorçamentários, conseguidos pela Administração  

para viabilizar as metas acadêmicas, no valor de R$ 27.283.634,06. 

Em 2006, os recursos em verba de capital eram de R$ 300 mil, já 

em 2011 este montante destinado a aquisições como livros, novos 

equipamentos e espaços acadêmicos adequados saltaram para 

R$ 160 milhões. Outro crescimento signiicativo foi no setor de 

importações, até 2007, essas operações eram praticamente in-

signiicantes, somente em 2010 foram realizados 14 processos de 

importação com cifras elevadas. “As importações reletem a nova 

conjuntura que a Universidade vive. Em 2010 a UFJF formalizou 

a importação de mais de R$ 7 milhões em equipamentos, todos 

estes diretamente relacionados com atividades de pesquisa e en-

sino”, observa o economista da Pró-reitoria de Planejamento e 

Gestão, Saulo Franco.

Desta forma, a Universidade assumiu uma nova cara, outras 

proporções, com organismos complexos, precisando adequar 

a antiga estrutura, bem mais reduzida e simpliicada. Tornou-se 

fundamental um planejamento estratégico eiciente, que acom-

panhasse tais modiicações. Para diagnosticar os gargalos da 

gestão foram realizados estudos minuciosos dos últimos relató-

rios, buscando proissionalizar, sem burocratizar ainda mais os 

processos internos. Esse trabalho gerou uma proposta com ações 

administrativas ajustadas aos cronogramas de investimentos e à 

ampliação do quadro de professores, técnico-administrativos em 

educação e alunos. O plano de ações trouxe soluções administra-

tivas adequadas para minimizar as perdas orçamentárias, otimizar 

o processo licitatório e promover o entendimento e cooperação 

entre os integrantes da comunidade acadêmica.

Com foco no planejamento, foi deinido um calendário oicial de 

compras, no qual as unidades acadêmicas passam a se orientar 

para fazer seus requerimentos. No início do ano são divulgados 

os meses certos que serão abertas as licitações de cada tipo de 

aquisição, mensalmente é enviado o cronograma previsto para 

aquele período, lembrando às unidades o planejamento pré-

-deinido, evitando possíveis perdas dos prazos estipulados. O 

processo tem início no pré-compra, quando o requisitante por 

meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) busca 

o item de sua necessidade. Para agilizar e viabilizar o processo, o 

Siga, referência em sistema de gestão em todo o país, passou por 

uma reformulação no Catálogo de Materiais (Catmat) reduzindo 

drasticamente o número de opções, de aproximadamente 12 mil 

para três mil itens, além de padronizar os equipamentos de infor-

mática e móveis. A medida organiza e facilita as licitações e as 

reposições, já que passa a ter pouca variação de marcas e mode-

los, eliminando, por exemplo, itens duplicados, obsoletos ou com 

redação inadequada. Outro ponto priorizado foi o aprimoramento 

da interface do sistema com o usuário, ou seja, dotar o Siga com 

cadastro de fácil consulta e atualização. Para incluir materiais que 

não constem na lista, é necessário que seja preenchido um “For-

mulário de inclusão de novo material”, que tem sua pertinência 
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avaliada por uma equipe de julgamento técnico, encarregados de 

auxiliar na maneira mais adequada de fazer esse cadastramento.

“O objetivo dessa automatização é tornar as tarefas mais ágeis, 

organizar o processo por temas e distribuí-los melhor durante o 

período letivo por meio de um calendário previamente estipulado. 

Convivíamos com um problema de concentração de demanda no 

i nal do ano, quando todas as unidades acadêmicas, no intuito de 

usar o resíduo orçamentário, evitando devoluções, sobrecarrega-

va o setor de compras nos dois últimos meses do ano. O problema 

rel etia também no acompanhamento do pós-compra”, pondera 

a coordenadora de Suprimentos, Anna Cecília Assis Mendonça. 

A agenda racionaliza o processo, possibilitando a realização de 

pregões mais inteligentes, concentrando os pedidos por itens, 

viabilizando melhores preços e ganhos operacionais relativos, por 

exemplo, às peças de reposição.

Para a coordenadora de Execução e Suporte Financeiro da UFJF, 

Jucilene Melandre, é fundamental ter uma equipe coesa e bem 

treinada para executar todas essas mudanças, além de repassar 

as orientações às unidades acadêmicas, como é o caso dos cur-

sos organizados pela Pró-reitoria de Recursos Humanos (Prorh) 

sobre atualização dos procedimentos de gestão orçamentária e 

i nanceira. “Os cursos de nivelamento sobre processos de gestão 

e os programas implementados pelo Governo Federal são ofere-

cidos periodicamente. É da política da Universidade incentivar a 

qualii cação dos professores e funcionários.” Desde 2007, o Siga 

vem sofrendo atualizações, tornando o processo mais transparen-

te, autoexplicativo e adequado a outros sistemas governamentais, 

o que facilita a execução orçamentária e a prestação de contas à 

União.

Cada unidade acadêmica tem verbas próprias e autonomia geren-

cial da verba de custeio. A verba de capital é gerida pela Admi-

nistração, assim como toda a demanda de compras. Para atender 

às requisições das unidades, foram estabelecidos critérios rígidos, 

exigindo um planejamento minucioso de cada gestor, incluindo 

os coordenadores de pós-graduação. A partir da escolha do item 

de compra, o setor de licitações abre um processo, hoje mais 

aperfeiçoado. Os editais de compras são desenvolvidos por uma 

equipe treinada, especializada em legislação, que baseados nas 

especii cações enviadas pelos solicitantes procuram uma redação 

precisa, o que tem gerado maior satisfação nas aquisições. Por 

isso, a importância de um bom entendimento entre as unidades 

acadêmicas e a administração, para que as requisições cheguem 

até o setor de forma clara e objetiva.

A partir do desenvolvimento da nova modelagem de processo do 

sistema de compras, a comissão responsável pela transição tem 

mantido entendimentos com as unidades acadêmicas, examinan-

do propostas e recolhendo sugestões. O passo seguinte do pro-

cesso licitatório é permitir o acesso das empresas vencedoras aos 

seus dados cadastrais e a retirada on-line dos empenhos. Contro-

lar com rigidez a entrega do material (pós-compras) faz parte das 

novas exigências. Este monitoramento também é feito pelo Siga, 

contemplando a transparência, visto que qualquer pessoa pode 

acompanhar o andamento do processo. São emitidos relatórios 

diários, evitando assim, que os materiais empenhados não sejam 

entregues, ou cheguem com atrasos. Caso este problema ocorra, 

ao i nal do ano os valores empenhados não gastos são devolvidos 

à União, obrigando a instituição a repetir todo o processo no ano 

seguinte, o que causa perda orçamentária e trabalho dobrado. Daí 

a importância do acompanhamento por meio de relatórios para 

possível aplicação de sanções às empresas que descumprirem 

seus contratos. Estão previstos acompanhamentos periódicos 

do andamento do processo e das alterações implementadas. Os 

ajustes necessários serão feitos periodicamente buscando aten-

der às demandas da Universidade de forma harmônica e ei caz.
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