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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve o ciclo orçamentário da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte (UFRN) no exercício de 2020, sendo o produto da integração de esforços

entre a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a Coordenadoria

de Orçamento e a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), as duas primeiras vinculadas

à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e a última vinculada à Pró-Reitoria de

Administração (PROAD).

O ciclo orçamentário da UFRN para o exercício 2020 teve início ainda em 2019, por

meio da Coordenadoria de Orçamento que elaborou e encaminhou ao Ministério da

Educação (MEC) a Proposta de Lei de Orçamentária Anual (PLOA-UFRN) para ano de 2020. A

proposta contempla as principais despesas e estima receitas próprias para o exercício de

2020. A elaboração da proposta é feita com auxílio da Diretoria Contabilidade e Finanças

(DCF) que prepara a projeção da evolução das despesas discricionárias. A PLOA -UFRN é

enviada ao MEC, que por sua vez consolida os orçamentos das Instituições Federais de

Ensino Superior e envia à Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF).

A aprovação e sanção da Lei nº 13.978, Lei Orçamentária Anual (LOA), autorizou o

início da execução orçamentária de 2020. No entanto, cabe ressaltar, que o ano iniciou com

uma parcela razoável do orçamento contingenciado, uma vez que uma parte do mesmo já

foi aprovada na condição de “Recursos Sob Supervisão”, isto é, esses recursos só poderiam

ser utilizados caso o Governo Federal recebesse autorização do Congresso Nacional,

limitação essa que muitas vezes dificultou o planejamento e a execução orçamentária.

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é descrever, ainda que de forma

reduzida, dada a complexidade do tema , as principais atividades orçamentárias e financeiras

da UFRN de 2020. No primeiro momento, descreve-se o processo de distribuição interna do

orçamento do Tesouro Nacional. Em seguida, relata-se a execução do orçamento em 2020,

com destaque para as ações orçamentárias dispostas na da Lei Orçamentária Anual (LOA).
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2. DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO ORÇAMENTO 2020

Com foco na boa gestão e na organização dos recursos públicos, objetivando lisura e

transparência, a UFRN instituiu, por intermédio da Resolução nº 060/2014-CONSAD, um

modelo para distribuição dos recursos orçamentários de custeio entre os Centros

Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas Especializadas. O modelo utiliza-se dos parâmetros

norteadores de distribuição dos recursos de custeio do MEC. A mesma resolução criou

também a Comissão Permanente de Auditagem e a Comissão de Avaliação do modelo de

distribuição dos recursos orçamentários de custeio. À primeira compete emitir parecer

sobre a validade dos dados a serem utilizados antes de cada aplicação do modelo. À última

cabe discutir e submeter à aprovação do CONSAD propostas de alterações do modelo,

visando aprimorá-lo e/ou atualizá-lo. Busca-se assim estabelecer um alinhamento, ou seja,

aplicar internamente, sempre que possível, a mesma metodologia de distribuição

orçamentária feita pelo MEC.

A distribuição interna dos recursos orçamentários do Tesouro Nacional aprovados

através da Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, destinados a Outras Despesas Correntes

das Unidades que integram a estrutura acadêmica e administrativa da UFRN, para o

exercício financeiro de 2020, foi apreciada e aprovada pelo Conselho de Administração -

CONSAD, conforme planilha de Distribuição Interna de Custeio (Resolução CONSAD

07/2020).

Cabe destacar que a necessidade orçamentária de custeio identificado pela

Instituição foi maior que os limites aprovados pelo Governo Federal, o que exigiu da um

aporte orçamentário de recursos próprios para garantir o orçamento de custeio para o

exercício de 2020. Quanto à distribuição interna, cabe ressaltar que não constam na sua

composição os recursos das seguintes fontes:

I - os recursos orçamentários da matriz do Conselho Nacional de Diretores das Escolas

Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (CONDETUF) destinados às Escolas de Música,

de Enfermagem e Agrícola de Jundiaí; e

II – os recursos orçamentários da ação 20RI - Funcionamento das Instituições Federais de

Educação Básica.

A tabela a seguir, detalha a distribuição interna do orçamento do Tesouro Nacional

destinados a Outras Despesas Correntes ano de 2020. Além de contemplar os projetos
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institucionais, bem como os projetos acadêmicos estratégicos, a distribuição interna da

UFRN busca priorizar as despesas obrigatórias e os compromissos formais, tais como:

despesa com energia elétrica, contratos de vigilância ostensiva, de terceirização de mão-

de-obra especializada, de limpeza urbana dos campi, de manutenção de veículos.

Nesse sentido, a planilha de distribuição interna do orçamento leva em consideração

tanto as despesas essenciais quanto a necessidade de cumprimento da missão institucional

da UFRN. Assim, tem sua relevância institucional ao permitir que todas as áreas funcionais

da Universidade que consomem recursos financeiros significativos participem formalmente

do processo de gestão do orçamento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ORÇAMENTO DE 2020
DISTRIBUIÇÃO INTERNA DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL
R$ 1,00

CÓDIGO UNIDADE VALOR

GASTOS COMUNS 59.067.089

1138.02 Consumo de Energia Elétrica 19.132.012
1138.03 Agua e Esgoto 664.043
1138.24 Taxa de Limpeza Pública 572.810
1138.23 Licenciamento e Seguro Obrig.-Veículos e Bolsistas 45.000

Contratos 4.452.400

1138.04.01 SINFO 1.500.000
1138.04.02 Estudos e Pesquisas do Desempenho Institucional nas Ações Acadêmicas da UFRN 1.022.400
1138.04.03 Melhoria e Implem.dos Ambientes Labor. - INFRA 1.930.000
1138.05 Manut. e Conserv. da Infra-Estrut. Fís. de Uso Comum 1.300.000
1138.06 Linhas de Transmissão de Dados 500.000

Despesas Diversas 18.979.510

1138.07 Terceirização - Mão-de-Obra Especializada 15.245.522
1138.08 Terceirização - Limpeza Urbana dos Campi 2.677.252
1138.09 Publicações (Imprensa Oficial e Privada) 50.000
1138.17 Correios 234.928
1138.19 Manutenção de Veículos de Uso Comum 423.849
1138.21 Combustíveis 347.959
1138.11 Vigilância Ostensiva 12.094.789
1138.18 Despesas com Emissão de Diplomas 29.366
1138.16 Cadastramento de Alunos 132.147
1138.13 Serviços de Sustentabilidade e Meio-Ambiente (Análises Laboratórias) 250.000
1138.14 Manutenção da Rede Elétrica 820.000
1138.15 Ampliação do Acervo Bibliográfico 95.012

PROJETOS INSTITUCIONAIS 1.862.302

3001 Programa de Saúde e Segurança no Trabalho 285.893
3002 Programa de Capacitação de Recursos Humanos 580.000
1027 Programa de Qualificação Institucional - PQI 483.118



7

1800 CERES - Participação em Conselhos e Afins 67.234
1032 FACISA - Participação em Conselhos e Afins 52.000
1188 Comissão Própria de Avaliação - CPA 30.000

1132.30 Projetos Acadêmicos Estratégicos(Baja 14.20 R$ 25.000,00; Aerodesigne 14.60.08
R$
25.000,00; Robôs 14.00.02 R$ 10.000,00; 12 Bolsas Consad Oquestra Sinfônica)

260.000

1165.10 Programa Qualidade de Vida 104.057
CENTROS ACADÊMICOS 23.325.836

1200 Centro de Ciências Exatas e da Terra 3.189.747
1300 Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 3.554.380
1400 Centro de Tecnologia 3.990.811
1500 Centro de Ciências da Saúde 5.084.910
1600 Centro de Ciêncas Sociais Aplicadas 2.236.196
1700 Centro de Biociências 2.705.129
1800 Centro de Ensino Superior do Seridó 1.434.857
1900 Centro de Educação - CE 1.129.806

UNID. ACAD. ESPECIALIZ.E OUT. PROGRAMAS 8.339.873

1122 Escola Agrícola de Jundiaí 1.300.568
1139 Escola de Música 477.087
1125 Escola de Ciência e Tecnologia 2.331.609
1032 FACISA 1.068.745
1089 Instituto do Cérebro 669.215
110005 Instituto Metrópole Digital 794.545
1169 Escola de Saúde 430.152
1132.29 Escola Multicampi de Ciências Médicas 1.267.952

POLÍTICAS ACADÊMICAS 8.315.296

1142 Fundo de Apoio a Pós-Graduação 3.005.978

R$ 1,00

CÓDIGO UNIDADE

Fundo de Apoio a Pesquisa 800.000

1144 Fundo de Apoio a Extensão 923.706
1187 Fundo de Graduação 666.566
1025 Fundo Editorial 176.196
1103.30.0101 Monitoria - Bolsas 1.750.000
1100.03 Parque das Ciências 45.516
1701.09 Museu de Morfologia 66.355
1123.00.16 Prog. Excelência na Pós-Graduação e na Pesquisa 880.979

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES E DE SERVIÇOS 2.169.466

1120 Biblioteca Central 698.515
1136 Editora Universitária 110.719
1126 Museu Câmara Cascudo 247.597
1124.02 Instituto Internacional de Física 493.520
1004 Núcleo de Arte e Cultura - NAC 33.160
1100.10 Instituto de Medicina Tropical 321.661
1124.01 Complexo de Esportes e Eventos 264.294

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.617.474

1103 Pró-Reitoria de Graduação 56.924
1104 Pró-Reitoria de Extensão 52.030
1123 Pró-Reitoria de Pós-Graduação 52.030
1105 Pró-Reitoria de Pesquisa 52.030
1107 Pró-Reitoria de Planejamento 52.030
1102 Pró-Reitoria de Administração 679.850
1165 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 326.898
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1131 Pré-Reitoria de Assuntos Estudantis 80.090
1132 Gabinete do Reitor 578.080
1135 Superintendência de Informática 405.937
1108 Superintendência de Infraestrutura 467.141
1128 Superintendência de Comunicação 600.185
1157 Secretaria de Educação a Distância 155.189
1167 Gastos Comuns da Administração Central 288.065
1124.04 Secretaria de Relações Internacionais 545.995
1124.06 Secretaria de Gestão de Projetos 30.000
1124.05 Sec. de Educação Básica, Técnica e Tecnológica 25.000
1124.13 Secretaria de Inclusão e Acessibilidade 25.000
1124.10 Secretaria de Governança Institucional 25.000
1124.12 Agência de Inovação (Pag. pedidos de patentes e anuidades) 100.000
1183 Núcleo de Redes Avançadas 20.000

OUTROS CUSTEIOS 6.626.950

11.310.015 Apoio a alunos da Pós-Graduação (res. carentes) 132.147
1500 Estágio Curso de Medicina - CCS 28.072

Contratos

1138.04.04 Prática Jurídica 1.606.000
1138.04.09 COMUNICA 234.493
1132.24 Inclusão e Acessibilidade Acadêmica (SIA) 311.875
1100.76 Recolhimento de Resíduos Químicos 146.830
1132.43 Imple.de ações voltadas cons. de energ. e vig .elet. 829.020
1131.02 Manutenção da Residência de Pós-Graduação 31.900
1138.25 Manutenção Datacenters 1.900.000
1905 NEI 200.000

Seleção do Curso de Letras/Libras 52.000

1089.03 Pagamento Temporário dos Aluguéis do ICe 410.227
1132.29.99.06 Pagamento Temporário dos Aluguéis da EMCM 488.835
1100.79.01 Contrib. a ANDIFES e Outras Entid. Nac. e Intern. 152.770
1100.78 Treinamento Desport. das Seleções Permanentes 102.781

TOTAL 114.324.286

Salienta-se que o orçamento é apenas uma parte do ciclo da gestão dos recursos

públicos, já que há ainda a dimensão financeira diretamente associada à disponibilidade e à

capacidade de pagamento das despesas previamente contempladas no orçamento. Por fim,

destaca-se que apesar de todo o esforço no planejamento das despesas, a execução

orçamentária e financeira apresenta riscos significativos alheios à gestão interna da UFRN,

como contingenciamento de recursos e restrição dos limites orçamentários, por exemplo. O

tópico seguinte descreve a execução orçamentária e financeira da UFRN em 2020, dados

também presentes no Relatório de Gestão da Universidade referente ao ano citado.
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3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020

A UFRN segrega as funções relativas à gestão orçamentária e financeira, uma vez que

cabe à Coordenadoria de Orçamento a gestão orçamentária – acompanhar e avaliar a

execução orçamentária – e, à Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), o controle do

sistema de administração financeira e contábil.

Cabe destacar que, no exercício de 2020, a UFRN lançou o painel de monitoramento

denominado “Informações Orçamentárias e Financeiras” e, por meio dessa ferramenta, os

gestores, a comunidade universitária, a sociedade e os órgãos de controle puderam

acompanhar diariamente informações como: dados da LOA, execução orçamentária,

desempenho das receitas próprias, estoque de restos a pagar, recebimento e utilização de

TEDs, etc. O painel pode ser acessado pelo sítio principal da UFRN ou em Painel de

monitoramento: informações orçamentárias e financeiras.

Quanto à dotação orçamentária de 2020, a Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 13.978,

de 17 de janeiro de 2020, consignou uma dotação inicial à UFRN de R$ 1.784.972.952,00, a

qual sofreu várias alterações ao longo do ano, sendo essas detalhadas nas seções seguintes.

3.1 Alocação orçamentária

O ano de 2020 foi muito desafiador no campo da gestão orçamentária e financeira da

UFRN. Assim como ocorreu em 2019, o exercício de 2020 iniciou com uma parcela razoável

do orçamento contingenciado, com diferença apenas na forma utilizada para esse

contingenciamento.

No exercício de 2019, houve a aprovação total dos recursos na Lei Orçamentária

Anual (LOA) e posteriormente foi realizado o contingenciamento pelo Governo Federal, ao

passo que em 2020 uma parcela do orçamento já foi aprovada na condição de “Recursos Sob

Supervisão”. Ou seja, esses recursos só poderiam ser utilizados caso o Governo Federal

recebesse autorização do Congresso Nacional para quebrar a norma batizada como “Regra

de Ouro”.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjdkNTRlMDgtNjZiMy00YTlkLWFkYmYtMjMyM2RhYTllNWEzIiwidCI6IjI2MjA0MWYwLWFhZDEtNDAxZi1iMjdkLWU1YTQzYWIwMDY4MiJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjdkNTRlMDgtNjZiMy00YTlkLWFkYmYtMjMyM2RhYTllNWEzIiwidCI6IjI2MjA0MWYwLWFhZDEtNDAxZi1iMjdkLWU1YTQzYWIwMDY4MiJ9&pageName=ReportSection
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Você sabia?
Denomina-se Regra de Ouro os dispositivos legais que vedam que os ingressos financeiros oriundos do
endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões
financeiras e amortização da dívida).
Assim como na meta de resultado primário e no teto dos gastos, a avaliação do cumprimento da Regra de Ouro
ocorre legalmente ao final de cada exercício fechado (janeiro a dezembro de cada ano).
Essa regra impede que governos se endividem para o pagamento de despesas correntes como: pessoal,
benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Os dispositivos legais que disciplinam a regra
de ouro são: Art. 167, inciso III da Constituição Federal de 1988; Art. 32, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (LRF) e o art. 6º da Resolução nº 48/2007 do Senado Federal.

Fonte: Tesouro Nacional Transparente

Figura 01 – Dotação inicial destinada à UFRN em 2020 por grupo de despesa

O orçamento fixado para o Grupo de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, teve

5,72% dos seus recursos aprovados na Regra de Ouro, o que correspondeu a um montante

de R$ 85.899.020,00 (oitenta e cinco milhões oitocentos e noventa e nove mil e vinte reais).

Já o Grupo 3 – Outras Despesas Correntes, também chamado de orçamento de custeio, foi o

que teve a maior parcela do orçamento contingenciado, com 35,89% dos recursos

dependendo de autorização do Congresso Nacional, o equivalente a R$ 80.769.033,00

(oitenta milhões setecentos e sessenta e nove mil e trinta e três reais).

Esse orçamento de custeio é a maior parcela do orçamento discricionário da

Instituição, do qual uma fração razoável é destinada à manutenção e ao funcionamento das

atividades, custeando despesas como: energia elétrica, água e esgoto, locação de mão de

obra, combustível, manutenção de instalações físicas, manutenção de equipamentos,

assistência estudantil etc.
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Quadro 01 – Dotação inicial vs. dotação atualizada

Grupo de despesa Dotação inicial Dotação atualizada Variação %

1 - Pessoal e encargos sociais R$ 1.500.267.521,00 R$ 1.578.539.097,00 5,22%

3 - Outras despesas correntes R$ 225.007.017,00 R$ 233.043.212,00 3,57%

4 - Investimentos R$ 59.698.414,00 R$ 36.709.047,00 -38,51%

R$ 1.784.972.952,00 R$ 1.848.291.356,00 3,55%
Fonte: Tesouro Gerencial

Ao longo do exercício de 2020, diversas alterações foram realizadas no orçamento da

UFRN, finalizando o ano com um orçamento total de R$ 1.848.291.356,00 (um bilhão

oitocentos e quarenta e oito milhões duzentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e

seis reais), o que representou um acréscimo de 3,55% no comparativo com a dotação inicial.

O orçamento da Regra de Ouro foi liberado para uso no mês de junho, ficando, assim,

à disposição da Instituição a totalidade do orçamento aprovado na LOA. As principais

alterações positivas ocorreram no grupo de Pessoal e Encargos Sociais, com acréscimos nas

ações destinadas ao pagamento de pessoal ativo e inativo, 20TP e 0181, respectivamente.

Nas despesas de custeio (outras despesas correntes), houve alterações tanto de

acréscimo como de redução ao longo do exercício, resultando, ao final, em um leve aumento

de 3,57% no orçamento final. Como principais alterações nesse grupo de despesa destacam-

se:

✔ redução de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) em virtude da solicitação de
permuta do orçamento de custeio para investimento, visando atender obras e
aquisição de equipamentos da Instituição; e

✔ acréscimo de R$ 15.876.630,00 (quinze milhões oitocentos e setenta e seis mil
seiscentos e trinta reais) com a inclusão da ação de governo 21C0 – Enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus.

O orçamento de investimento, a exemplo do que ocorreu em 2019, foi o mais

penalizado no exercício, tendo uma redução de 38,51% quando comparado dotação

atualizada vs. dotação inicial. Essa redução representou um montante de R$ 22.989.367,00

(vinte e dois milhões novecentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e sete reais) no

orçamento. As principais alterações no orçamento de Investimento foram as seguintes:
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✔ bloqueio e cancelamento da emenda do Relator Geral nº 81001433, no valor de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) da ação 8282 – Reestruturação e
Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior;

✔ redução do valor de R$ 2.385.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil
reais) da Emenda de Bancada nº 71210014 da ação 8282 – Reestruturação e
Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior;

✔ acréscimo de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) por permuta realizada do
orçamento de custeio para investimento; e

✔ acréscimo de R$ 2.246.104,00 (dois milhões duzentos e quarenta e seis mil cento e
quatro reais) com a inclusão da ação de governo 21C0 – Enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

No comparativo da dotação atualizada exercício 2019 vs. 2020, a LOA ficou

praticamente estável, com um leve acréscimo de 1,57%. No tocante à divisão por grupo de

despesa, o Grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais ainda responde pela maior parcela do

orçamento, com 85,41% do total da dotação atualizada. Na segunda posição temos o Grupo

3 – Outras Despesas Correntes, com 12,61%, seguido pelo Grupo 4 – Investimentos, com

1,99%.



13

Figura 02 – Dotação atualizada por grupo de despesa e ação de
governo

A exemplo dos exercícios anteriores, a UFRN não executou apenas o orçamento

aprovado na LOA, pois houve diversos recursos captados/recebidos por meio de Termo de

Execução Descentralizada (TED). No exercício de 2020, a UFRN recebeu, a título de TED, um

montante total de R$ 120.977.278,04 (cento e vinte milhões novecentos e setenta e sete mil

duzentos e setenta e oito reais e quatro centavos), que, somado à dotação atualizada da LOA,

gerou um novo montante de R$ 1.969.268.634,04 (um bilhão novecentos e sessenta e nove

milhões duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)

sob gestão da Instituição.

Você sabia?
O TED é um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou
entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução de ações de
interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de
trabalho.
Você pode acompanhar os valores recebidos e executados via TED, diariamente, assim como outras
informações, acessando o Painel de monitoramento: informações orçamentárias e financeiras.

Fonte: Tesouro gerencial

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjdkNTRlMDgtNjZiMy00YTlkLWFkYmYtMjMyM2RhYTllNWEzIiwidCI6IjI2MjA0MWYwLWFhZDEtNDAxZi1iMjdkLWU1YTQzYWIwMDY4MiJ9&pageName=ReportSection
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Figura 03 – Orçamento total sob gestão da UFRN nos últimos anos

Fonte: Tesouro Gerencial
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3.2 Perfil do gasto da UFRN - 2020

Historicamente, o perfil de gastos da UFRN não tem se alterado: as despesas com

Pessoal e Encargos Sociais continuam constituindo a maior parte dos recursos empenhados

pela Instituição.

Figura 04 – Despesas empenhadas no exercício por grupo e natureza de despesa

Fonte:Tesouro Gerencial
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Figura 05 – Despesas empenhadas por grupo de despesa – 2019 vs. 2020

Fonte:Tesouro Gerencial

No comparativo de despesas empenhadas no exercício de 2020 vs. 2019, apenas as

de custeio apresentaram redução (-9,17%). Essa redução se deve a dois principais fatores:

menor volume de recursos de custeio recebido via TED no exercício de 2020 e redução de

diversas naturezas de despesa em virtude das medidas restritivas adotadas no combate à

pandemia da COVID-19.

Figura 06 – Principais reduções nas despesas de custeio

Fonte:Tesouro Gerencial

As reduções em destaque foram decorrentes da suspensão das atividades

presenciais da UFRN em meados de março, como medida de combate e de prevenção da

pandemia da COVID-19. Após a suspensão, todas as atividades acadêmicas e

administrativas passaram a ser desenvolvidas de forma remota, reduzindo drasticamente

algumas despesas.
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Em contrapartida, algumas despesas de custeio sofreram acréscimo em

comparação a 2019. A título de exemplo, destacam-se as despesas com auxílio financeiro

a estudantes, com aumento de 7,31%; e a aquisição de material de consumo, com

acréscimo de 78,74%.

O aumento nos auxílios foi decorrente do maior volume de auxílios concedidos, em

especial os destinados à inclusão digital de alunos em vulnerabilidade social, de forma a

não haver prejuízo no acompanhamento das atividades de ensino remoto.

Já o aumento na aquisição de material de consumo deveu-se à aquisição de

diversos insumos necessários às atividades adotadas pela UFRN no combate à pandemia,

como por exemplo: insumos e materiais para a realização de testes pelo IMT e aquisição

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a equipe da linha de frente.

O destaque positivo ficou com o Grupo de despesa 4 – Investimento. No

comparativo com 2019, esse grupo apresentou um aumento de 124,84%. Tal aumento foi

resultado do maior volume de recursos aprovados na LOA, que contou com uma emenda

da bancada do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional de pouco mais de R$ 12

milhões, além do remanejamento que foi realizado, das despesas de custeio para as de

investimento, conforme já destacado.

No tocante às demais fases da despesa orçamentária, do valor total empenhado no

exercício, na soma de todos os grupos, 92% das despesas foram objeto de liquidação e

86% foram pagas dentro do próprio exercício.

Quadro 02 – Resumo execução orçamentária e financeira de 2020

Grupo de
despesa Orçamento total Empenhado % Liquidado % Pago %

Restos a Pagar Não
Processados

(RPNP) - Inscrito
2021

1. Pessoal e encargos
sociais R$ 1.578.539.097,00 R$ 1.560.213.763,02 98,84% R$ 1.560.213.763,02 100,00% R$ 1.452.817.129,40 93,12% R$ 0,00

3. Outras despesas
correntes R$ 347.524.200,86 R$ 341.176.925,45 98,17% R$ 218.546.129,15 64,06% R$ 205.671.518,49 94,11% R$ 122.630.796,30

4. Investimento R$ 43.205.336,18 R$ 42.780.485,75 99,02% R$ 9.214.010,54 21,54% R$ 8.548.579,39 92,78% R$ 33.566.475,21

R$ 1.969.268.634,04 R$ 1.944.171.174,22 98,73% R$ 1.787.973.902,71 91,97% R$ 1.667.037.227,28 93,24% 4

Fonte: Tesouro Gerencial

Em 2020, os repasses financeiros, por parte do Ministério da Educação (MEC), para

pagamento das despesas liquidadas mantiveram o padrão do exercício anterior, com dois

repasses por mês em média, com exceção dos últimos dois meses do ano, quando o MEC

passou a fazer liberações semanais.
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Com isso, foi possível pagar quase 94% de todas as despesas liquidadas no

exercício. Ao se olhar para a classificação funcional da despesa paga, formada por funções

e subfunções de governo, observa-se que a função Educação responde por 65% das

despesas pagas, seguida pela função Previdência Social, com 34,62%, mantendo os

percentuais do exercício anterior.

Figura 08 – Despesas pagas por função e subfunção de governo

Fonte: Tesouro Gerencial

Entre as subfunções da função Educação, a de maior destaque foi a subfunção

Ensino Superior, responsável por 70% dos valores pagos nessa função de governo. Outros

encargos especiais vem logo após, com 15%. Esse valor refere-se aos encargos patronais

relativos à folha de pagamento da Instituição.

Ao final do exercício de 2020, restou um valor empenhado e não liquidado de

aproximadamente R$ 156,2 milhões, que foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados

(RPNP) para execução nos exercícios seguintes.

Cabe destacar que, em 2020, a execução das despesas inscritas em Restos a Pagar

em exercícios anteriores não é computada nas despesas do exercício, tendo em vista que

a despesa já foi iniciada em exercícios anteriores e está sendo finalizada/executada no

exercício atual. Nesse sentido, a seguir será apresentado um resumo das despesas

executadas em 2020 a título de Restos a Pagar de exercícios anteriores.
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Tabela 01 – Resumo da execução dos restos a pagar em 2020

Restos a Pagar Processados (RPP) Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

Ano de
inscrição

Inscrição -
Montante em 1º
de janeiro de

2020
Pagos Cancelados Saldo a pagar

31/12/2020

Inscritos -
Montante em 1º
de janeiro de

2020
Liquidados Pagos Cancelados Saldo a pagar

31/12/2020

2015 R$ 84.020,49 R$ 82.930,49 - 1.090,00 - - - - -

2016 R$ 2.043,25 R$ 778,30 - 1.264,95 - - - - -

2017 R$ 37.603,99 R$ 33.172,58 - R$ 4.431,41 R$ 5.791.600,18 R$ 5.409.495,37 R$ 5.409.495,37 R$ 382.104,81 -

2018 R$ 5.248.227,49 R$ 5.177.225,86 - R$ 71.001,63 R$ 17.257.328,16 R$ 8.338.954,20 R$ 3.772.333,07 R$ 7.166.489,99 R$ 6.318.505,10

2019 R$ 149.655.111,5
3

R$ 144.450.273,9
7 R$ 14.127,66 R$ 5.190.709,90 R$ 112.822.917,0

1 R$ 93.864.136,06 R$ 90.505.342,73 R$ 703.066,39 R$ 21.614.507,89

R$ 155.027.006,7
5

R$ 149.744.381,2
0 R$ 14.127,66 R$ 5.268.497,89 R$ 135.871.845,3

5
R$ 107.612.585,6

3 R$ 99.687.171,17 R$ 8.251.661,19 R$ 27.933.012,99

Fonte: Tesouro Gerencial

Pode-se observar a forte execução dos Restos a Pagar Processados (RPP), com

aproximadamente 97% dos valores inscritos sendo pagos no exercício de 2020. Isso se dá pela

própria natureza dos RPP, pois são despesas que já passaram pelas fases do empenho e da

liquidação, ficando pendente apenas a fase final do pagamento. Uma pequena parcela de 3% ficou

pendente de pagamento e será reinscrita para 2021.

Já no estoque de RPNP, 73,37% dos valores foram pagos em 2020, 6% foi objeto de

cancelamento, seja pelo prazo prescricional dos empenhos ou pelo fato de a despesa não ser mais

executada, restando um saldo de pouco mais de 20% para reinscrição em 2021.
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3.3 Desempenho do exercício atual em comparação ao esperado

Como já demonstrado, apesar do cenário adverso enfrentado em 2020, acredita-se

que o desempenho orçamentário/financeiro ficou dentro do esperado e na média dos

cinco últimos exercícios.

Figura 09 – Execução orçamentária/financeira dos últimos 5 anos

Fonte: Tesouro Gerencial

A maior preocupação inicial, abordada no relatório de 2019, era com a sinalização do

bloqueio de aproximadamente 40% do orçamento da Instituição nesse exercício, o que de fato

ocorreu, mas, como já discutido anteriormente, houve a posterior liberação pelo Congresso

Nacional e foi possível dar continuidade à execução sem prejuízos.

Já no tocante à arrecadação das Receitas Próprias, o desempenho no exercício foi muito

impactado pela pandemia da COVID-19 e ficou bem abaixo do esperado. Para o exercício de 2020,

foi prevista na LOA uma arrecadação total de R$ 26.725.613,00 (vinte e seis milhões setecentos e

vinte e cinco mil seiscentos e treze reais), dos quais apenas 55,76% foram arrecadados.

A título de comparação, no exercício de 2019, 92% das receitas previstas foram

arrecadadas até o final daquele ano. Em 2018, esse percentual foi de aproximadamente 72%. Com

isso, no exercício de 2020, a UFRN apresentou uma frustração de receita própria da ordem de

R$ 11.823.080,95 (onze milhões oitocentos e vinte e três mil e oitenta reais e noventa e cinco

centavos), ou 44,24%, que representa a maior frustração dos últimos cinco anos.
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Figura 10 – Receita prevista x Receita realizada nos últimos 5 anos

Fonte: Tesouro Gerencial

No comparativo da receita realizada 2020 vs. 2019, houve uma queda de 46,85% nos

valores arrecadados. Com relação à composição da receita realizada, houve redução em todas as

naturezas de receita no comparativo com 2019, em virtude do cancelamento de diversas

atividades em decorrência da pandemia. Além disso, durante o exercício foi realizada a devolução

de diversas taxas de inscrição em eventos, cursos ou concursos, por suspensão temporária ou

definitiva dessas atividades.

Figura 11 – Composição da receita realizada no exercício

Fonte: Tesouro Gerencial

A baixa arrecadação do exercício, juntamente com os desafios e as dificuldades que ainda

se imagina enfrentar durante boa parte do ano de 2021, também impactou a previsão de

arrecadação futura. Para o exercício de 2021, a estimativa inicial de arrecadação das receitas

próprias é de aproximadamente R$ 14,6 milhões, o que representaria uma redução de 45%

quando comparada à previsão de 2020.
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Além disso, a tendência de aprovação da LOA com recursos contingenciados também

permanece para 2021. Até o momento da elaboração deste relatório, o Projeto de Lei

Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício 2021, prevê que aproximadamente 60% do

orçamento pode ser aprovado na condição de “Recursos Sob Supervisão”, ou seja, novamente a

sua utilização dependerá de uma autorização futura do Congresso Nacional.
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3.4 Desempenho das Ações Orçamentárias - LOA 2020

O Plano Plurianual (PPA) contempla os programas temáticos que norteiam o

atingimento dos objetivos e das metas nele estabelecidas. A Lei Orçamentária Anual (LOA),

por sua vez, reitera esses compromissos detalhando por meio das ações orçamentárias

em metas físicas e financeiras. A seguir, tem-se um quadro resumo dos programas e

ações orçamentárias executadas pela UFRN em 2020, destacando a meta física

programada diante do realizado. O quadro a seguir apresenta o resumo das ações

realizadas em 2020.

5013 - Educação Superior (graduação, pós-graduação, ensino,
pesquisa e extensão) Meta física

Ações Produto Programada Realizada

21C0
Enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus

Ação realizada 01 01

20GK Fomento às ações de graduação, pós-
graduação, ensino, pesquisa e extensão

Iniciativa
apoiada 1.850 2.015

20RK Funcionamento de Instituições Federais
de Ensino Superior

Estudante
matriculado 34.914 33.361

4002 Assistência ao estudante de Ensino
Superior

Estudante
assistido 6.687 7.746

8282 Reestruturação e expansão de
Instituições Federais de Ensino Superior

Projeto
viabilizado 14 13

511 - Programa Educação Básica de Qualidade Meta física
Ação Produto Programada Realizada

20RI Funcionamento das Instituições
Federais de Educação Básica

Estudante
matriculado 386 416

512 - Programa Educação Profissional e Tecnológica Meta física
Ação Produto Programada Realizada

20RL Funcionamento de Instituições Federais
de Educação Profissional e Tecnológica

Estudante
matriculado 1.500 1.381

2994
Assistência aos estudantes das
Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica

Estudante
assistido 765 756

32 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Meta física
Ação Produto Programada Realizada

4572-Capacitação de servidores públicos federais
em processo de qualificação e requalificação

Servidor
capacitado 1.200 1.615

Fonte: PROPLAN/SIOP
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● Ação 21C0 - Enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus

A UFRN coordenou e executou um conjunto de ações para o enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

(COVID-19). Essas ações estão inseridas no contexto de uma série de medidas adotadas,

como a realização de testes diagnósticos, produção de álcool 70% e aquisição de

Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para atender ao estado do Rio Grande do

Norte. É fundamental destacar que as medidas de enfrentamento foram empreendidas de

forma global, e, paralelamente, pesquisas foram desenvolvidas com o objetivo de

compreender a história natural da infecção pelo Sars-CoV-2.

Nas atividades empreendidas pelo Instituto de Medicina Tropical do RN (IMT-RN),

os equipamentos e os insumos adquiridos com os recursos do Ministério da Educação

foram ferramentas essenciais para a consecução dos objetivos a que o IMT-RN se propôs,

tais como: proporcionar ambiente de ensino para os diversos cursos da área de saúde,

conduzir projetos de pesquisa e de extensão na área de doenças infecciosas, em especial a

COVID-19, ao somar esforços à gestão estadual e municipal no atendimento emergencial e

prover exames diagnósticos às unidades de saúde do estado do RN.

Destaca-se que o IMT-RN implantou as seguintes linhas de ação:

1. Implantação de um sistema de teleatendimento com a infraestrutura disponibilizada

pela Superintendência de Informática da UFRN

Uma equipe formada por médicos e servidores da UFRN prestaram orientações,

via telefone, no período de abril a agosto de 2020. Foram atendidas 1.816 pessoas

diretamente e, indiretamente, um número aproximadamente quatro vezes maior, pois

prestou-se esclarecimentos quanto às formas de proteção bem como orientações quanto

à necessidade de buscar atendimento médico.
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2. Criação de um sistema de banco de dados

Em colaboração com a equipe do Instituto Metrópole Digital (IMD), foi

desenvolvido um sistema de prontuário eletrônico para captura dos dados clínicos. O

sistema, além de realizar essa captura, também emite login e senha para que as unidades

de saúde e/ou o paciente tenha acesso aos resultados dos exames realizados.

3. Diagnóstico molecular e imunológico para Sars-CoV-2 (RT-PCR e Sorologia)

Os dados referentes aos testes moleculares realizados pelo IMT-RN, com seus

respectivos resultados e as cidades de origem, estão representados nas tabelas a seguir.

Para esses testes, usou-se a técnica de RT-PCR. As pessoas são avaliadas por

médicos das secretarias municipais de saúde e suas amostras são coletadas, de acordo

com a indicação clínica. As amostras são transportadas pela própria Secretaria de Saúde e

entregues no IMT-RN, onde são cadastradas e testadas. Os resultados são depositados na

plataforma do IMT-RN, como também no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL),

sistema do Ministério da Saúde. A tabela a seguir mostra a distribuição dos casos testados

no IMT-RN por mês, de acordo com números considerados até o dia 11 de fevereiro de

2021.

Além dos exames moleculares, foram realizados também 10.734 ensaios

sorológicos, com determinação da presença de IgM e IgG em sangue de pessoas suspeitas

de COVID-19. A positividade da sorologia, considerando os resultados combinados de IGG

e IGM, foi em torno de 34%.

Resultado dos casos testados considerado o mês de realização de exame

Mês Detectável Não detectável Total

Abril/20 78 141 219

Maio/20 1.424 1.078 2.502

Junho/20 2.266 1.975 4.241

Julho/20 3.579 5.342 8.921

Agosto/20 1.990 6.501 8.491

Setembro/20 1.190 5.667 6.857
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Outubro/20 808 4.882 5.690

Novembro/20 2.785 6.031 8.816

Dezembro/20 3.942 6.085 10.027

Janeiro/21 3.567 5.583 9.150

Fevereiro/21 1.582 2.124 3.706

Total 23.211 45.409 68.620
Fonte: IMT/RN

Em junho de 2020, passou-se a usar os extratores de ácidos nucleicos, o que

permitiu aumentar o número de amostras testadas diariamente, já que, antes, o processo

era realizado integralmente de maneira manual.

Exames sorológicos

Os exames sorológicos incluem dois testes distintos, IgG e IgM. A seguir, estão

demonstrados os casos já testados.

IgM +
IgM
+ %

IgM - IgM -% Total IgM Igg+ IgG+ % Igg- Total IgG
Total de
pessoas
testadas

1.200 11,2 9.534 88,8 10.734 2.687 0,25 8.047 10.734 10.734

4. Atendimento ambulatorial

Foi criado um ambulatório para atendimento de pessoas que apresentavam

sintomas de síndrome gripal. No período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, atendeu-se

aproximadamente 4.000 pessoas, as quais foram avaliadas clinicamente e direcionadas

para coleta de exames. Destaca-se que as pessoas com resultados positivos foram

acompanhadas pela equipe médica do IMT-RN.
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5. Atendimento a grupos especiais

A seguir, serão elencados os grupos especiais atendidos pelo IMT-RN:

a) pessoas residentes em lares de longa permanência;

b) servidores da Polícia Rodoviária Federal;

c) servidores da Polícia Federal;

d) servidores da Marinha participantes de missões navais;

e) estudantes da UFRN;

f) catadores de materiais recicláveis.

6. Telesseguimento

Diariamente os médicos do IMT-RN buscam auxiliar os diversos municípios do

estado por meio de ligações telefônicas aos usuários, isto é, as pessoas cujas amostras são

direcionadas ao IMT-RN. Foi montado um esforço para que o resultado dos exames

chegasse prontamente ao paciente e ao serviço, permitindo medidas de controle.

7. Pesquisas

a) Sequenciamento de genomas de Sars-CoV-2: trabalha no sequenciamento dos

isolados circulantes no Rio Grande do Norte, buscando identificar os tipos de

variantes circulantes, permitindo antecipar o risco de variantes mais patogênicas.

b) Plasmaferese: pessoas convalescentes de COVID-19 estão sendo recrutadas para

avaliação dos níveis de anticorpos para que o plasma dessas possa ser utilizado em

pessoas com COVID-19 grave.

c) Resposta humoral a Sars-CoV-2: determinação de presença de anticorpos anti-

Sars-CoV-2 em doadores de sangue para estimar a prevalência da infecção por

Sars-CoV-2 na população de Natal.
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● Ação 20GK - Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e

extensão

Essa ação tem como unidade de medida “iniciativas apoiadas”. Essas

compreendem as seguintes: apoio ao programa ou projeto educacional de pesquisa

científico-tecnológica, de educação tutorial, fomento à formação e aperfeiçoamento na

área de saúde e de extensão universitária; promoção de evento científico e cultural; apoio

e iniciativas de fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e

extensão.

Em 2020, a meta prevista era de 1.850 ações de extensão, sendo realizadas 2.015.

Apesar de algumas das atividades de campo e/ou eventos presenciais terem sido

cancelados em decorrência da pandemia, algumas ações foram executadas parcialmente e

outras adaptadas para o formato on-line, o que fez com que o número de ações

ultrapassasse a meta.

Os recursos orçamentários dessa ação foram descentralizados por meio de seis

editais internos, lançados pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), bem como para apoio

extra-edital.

Editais lançados pela PROEX com execução em 2020

Edital Nº de ações aprovadas
com orçamento*

Bolsas
aprovadas

Edital UFRN/PROEX nº 005/2019 – Seleção
pública para apoio a cursos de extensão 63 00

Edital UFRN/PROEX nº 006/2019 – Seleção
pública para apoio de projetos de extensão
nas áreas de museologia e memória

40 28

Edital UFRN/PROEX nº 007/2019 – Seleção
pública para apoio a projetos de extensão 243 315

Edital UFRN/PROEX nº 008/2019 – Apoio aos
grupos consolidados de arte e cultura da
UFRN

22 215

Edital UFRN/PROEX/EAJ nº 001/2020 –
Seleção pública para apoio a projetos de
extensão da Escola Agrícola de Jundiaí

16 15

Total 384 573
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* Ações que receberam orçamento e/ou bolsa de extensão
Fonte: PROEX

As iniciativas se materializaram em apoio a:

● programas de extensão;

● projetos de extensão;

● projetos de extensão nas áreas de memória, museologia, patrimônio e

documentação;

● grupos consolidados de arte e cultura da UFRN;

● prestação de serviços;

● cursos de extensão na modalidade presencial;

● realização de eventos.

Os projetos aprovados tiveram como objeto a inclusão social nas suas mais

diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que viessem a fortalecer a

institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino

Superior.

A indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa e a inserção curricular das

atividades de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos contribuíram para que a meta

prevista fosse ultrapassada em 165 iniciativas. Como destacado, a meta estabelecida foi

superada em parte pela adaptação de muitas ações para o formato on-line, somando-se a

isso a adoção de práticas racionais de eficiência dos gastos e rigidez no atendimento dos

compromissos expressos nos editais, com reflexo positivo para a Instituição. Cabe

destacar que os editais para financiamento das iniciativas previam a redistribuição em

caso de não utilização, permitindo a transferência de recursos para novas iniciativas que

não foram contempladas, contribuindo para o incremento ocorrido na meta alcançada,

que superou aquela inicialmente prevista.

Adicionalmente, ressalta-se que o aumento na quantidade de ações desenvolvidas

foi gerado também em razão do aprimoramento no registro das ações acadêmicas no

Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA), permitindo que ações

que outrora não eram registradas pudessem ser contabilizadas nos relatórios

institucionais.

http://www.sipac.ufrn.br/
http://www.sipac.ufrn.br/
http://www.sipac.ufrn.br/
http://www.sipac.ufrn.br/
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● Ação 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

O objetivo da ação é ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na

graduação e na pós-graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da

inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a

inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando

as atividades de avaliação, supervisão e regulação, considerando as metas estabelecidas

no Plano Nacional de Educação (2014-2024).

A unidade de medida da ação é “estudante matriculado”, conforme consta no

quadro resumo da ação. Sobre a metodologia utilizada para o cálculo da unidade de

medida, cabe registrar alguns esclarecimentos.

Considerando a substituição do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e

Controle (SIMEC) pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), em 2019,

a UFRN passou a adotar os critérios desse Sistema para o cálculo do número de alunos

matriculados. O SIOP traz, na sua definição de estudante matriculado, a própria

metodologia de avaliação, ao considerar, como unidade de medida, o estudante com

matrícula na Instituição no exercício, independentemente do ano de ingresso e da

situação acadêmica. Essa foi, então, a metodologia adotada a partir de 2019 para calcular

o número de estudantes matriculados.1

A meta da UFRN cadastrada no SIOP para 2020, prevista para a ação em epígrafe,

foi de 34.914 alunos matriculados na educação superior, em nível de graduação e pós-

graduação stricto sensu, na modalidade presencial. Não obstante, a meta executada foi de

95,55%, ou seja, 33.361 estudantes matriculados, sendo 27.686 na graduação e 5.675 na

pós-graduação.

Dentre os fatores que impactaram para o não cumprimento da meta, pode-se

registrar a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como processo seletivo para

oferta integral das vagas dos cursos de graduação da UFRN, exceto para aqueles que

necessitam de Teste de Habilidade Específica (THE): Dança, licenciatura; Música-Canto,

bacharelado; Música-Instrumento, bacharelado; Teatro, licenciatura; e Letras-Língua

Brasileira de Sinais (LIBRAS), licenciatura. O SiSU permite a mobilidade do estudante entre

1 A aplicação desse método poderá causar possíveis divergências com dados apresentados na seção
"promover ensino" deste relatório, uma vez que lá a Instituição usa como critério de cálculo o número de
alunos que tenham cursado pelo menos um componente curricular no respectivo período.

http://pne.mec.gov.br/
https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html#/
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cursos de várias Universidades de outros estados da Federação no mesmo ano. Esse fator

favorece a evasão, bem como justifica o número de estudantes matriculados abaixo da

meta prevista.

Nesse sentido, a Universidade não preencheu todas as vagas ofertadas no SiSU, o

que foi minimizado com a publicação do Edital de Vagas Residuais para a ocupação das

vagas não preenchidas. A situação de residuais em 2020 foi:

2020.1: 92,18% de ocupação

2020.2: 65,95% de ocupação

Depreende-se que essa baixa ocupação do segundo semestre seja consequência

dos efeitos adversos da pandemia da COVID-19, que implicou, dentre outros fatores, na

suspensão das aulas presenciais.

Cumpre esclarecer que, na descrição da ação orçamentária em tela, consta,

conforme o SIOP, o “apoio à gestão administrativa, financeira e técnica, ao

desenvolvimento de ações para o funcionamento dos cursos de graduação, pós-graduação

e extensão das Instituições Federais de Educação Superior, bem como definir, elaborar,

implantar e desenvolver cursos e programas de formação educacional nas modalidades

presencial e a distância (grifo nosso)”. No entanto, a Universidade considera que, para a

oferta de cursos e de programas na modalidade a distância, há um financiamento

específico e, por isso, os alunos matriculados nessa modalidade de ensino não são

computados nessa ação.

● Ação 4002 - Assistência ao estudante de ensino superior

A presente ação tem por finalidade apoiar as ações de assistência estudantil que

contribuam para a democratização do ensino superior, a partir da implementação de

medidas voltadas à redução das desigualdades sociais e étnicos-raciais; à acessibilidade de

pessoas com necessidade específicas; à melhoria do desempenho acadêmico e à

ampliação das taxas de acesso e permanência na educação superior, destinadas

prioritariamente a estudantes de baixa renda ou oriundos da rede pública de Educação

Básica, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por Instituições

Federais e Estaduais de Ensino Superior, inclusive estrangeiro, cuja concessão seja

pertinente sob o aspecto legal, por meio do fornecimento de alimentação, de
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atendimento médico odontológico, de alojamento e transporte, dentre outras iniciativas

típicas de assistência estudantil. Cabe informar a definição de estudante assistido como

aquele matriculado em curso de graduação presencial ofertado por Instituições Federais e

Estaduais de Ensino Superior, inclusive estrangeiro e pessoa com deficiência, beneficiado

com ações de assistência estudantil, na forma do regulamento.

Vale destacar que essa assistência acontece por meio de vários auxílios, os quais

estão regulamentados no Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que apoia a

permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação

presencial das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O objetivo é viabilizar a

igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do

desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de

repetência e evasão.

Ressalta-se que, de acordo com o Art. 3º do Decreto nº 7.234/2010, o PNAES

deverá ser desenvolvido de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e

extensão, visando o atendimento de estudantes regularmente matriculados em cursos de

graduação presencial das Instituições Federais de Ensino Superior. O parágrafo 1º

estabelece que as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas nas

seguintes áreas: I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à

saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e

X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos

globais do desenvolvimento e altas habilidades.

A UFRN planeja, coordena, supervisiona e executa as atividades de assistência ao

estudante, conforme estabelece a Resolução nº 017/2019-CONSUNI, por intermédio do

gerenciamento do Programa de Assistência Estudantil da UFRN – composto por bolsas e

auxílios nas modalidades de alimentação, transporte, residência, creche, óculos e atleta.

Esse Programa tem como objetivo prioritário assegurar aos estudantes de baixo poder

aquisitivo condições básicas para a sua permanência com qualidade na Instituição,

contribuindo assim, com a minimização dos índices de retenção e evasão escolar, quando

decorrentes da falta de condições financeiras.

Além dos auxílios e bolsas anteriormente listados, a UFRN concede auxílio para os

estudantes estrangeiros, por meio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior

(PROMISAES), e para os estudantes com necessidades especiais pelo Programa de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
https://sigrh.ufrn.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=6425750&key=4a1a16183aeb84916027844dc7f76239
http://portal.mec.gov.br/promisaes
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Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR).

Em 2020, a UFRN tinha como meta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para essa ação,

assistir a 6.687 estudantes, sendo alcançados 7.746, ou seja, 15, 84% acima da meta. Esse

resultado advém de maior esforço financeiro para acomodar as novas solicitações,

especificamente para atender demandas que surgiram em virtude da pandemia.

Cabe destacar que os dados apresentados dizem respeito à quantidade de alunos

assistidos e não refletem o número de benefícios concedidos e pagos, que é bem superior,

visto que um aluno pode ser atendido por mais de um benefício, por exemplo. A seguir, é

apresentado uma tabela com benefícios da assistência estudantil concedidos em 2020.

http://portal.mec.gov.br/programa-incluir
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Resumo dos benefícios da assistência estudantil, em 2020

Ações de assistência estudantil realizadas 2016 2017 2018 2019 2020
1 Alimentação 5.535 5.075 6.137 7.397 7691

a) Gratuidade 3.571 3.370 4.215 5.010 5.010
b) Gratuidade para bolsistas de residência 1.100 1.204 1.400 1.800 1.800
c) Auxílio financeiro 360 270 271 499 761
d) Preços subsidiados 504 231 251 88 120
e) Auxílio temporário (devido à pandemia) NA NA NA NA 2.754

2 Auxílio residência/capacidade de acomodação 744 774 774 774 774

3 Auxílio moradia 12.228 15.012 15.898 20.054 15.341

4 Bolsa de apoio técnico e administrativo 9.561 10.956 11.230 11.892 11.290

5 Bolsas acadêmicas

Pesquisa 8.200 8.200 - 8.280 8.200

Extensão 5.763 5.763 - 6.787 6.156

6 Bolsa acessibilidade 528 528 528 600 639

7 Auxílio creche 625 - 162 120 112

8 Auxílio transporte 4.470 5.646 8.523 9.498 1.935*
9 Auxílio atleta 17 17 38 18 20
10 Auxílio óculos - 192 250 230 0
11 Auxílio instrumental acadêmico 60 23 - - 0

11.1 Auxílio instrumental em TI
Não se aplica

3.286

11.2 Auxílio digital 3.600

12 Participação estudantil em eventos científicos,
acadêmicos e culturais 800 1.200 1.200 1.483 56

13 Programa de atenção à saúde
mental do estudante

Total de
atendimentos
realizados

1.045 9.990 1064 2.740 1.690

14 Projetos de Extensão Hábitos de
Estudo (PHE)

Total de
atendimentos
realizados

573 573 335 2.765 445

* Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, somente concedemos esse auxílio nos meses de
fevereiro e março.

Fonte: PROAE
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O apoio aos estudantes considerados prioritários para a assistência estudantil foi

impactado fortemente pelos efeitos adversos da pandemia do COVID-19. Na UFRN, com a

suspensão das atividades presenciais e o desenvolvimento de atividades no modo remoto,

houve o desafio de manter o apoio alimentar e de moradia aos estudantes em situação de

extrema vulnerabilidade socioeconômica, que permaneceram nas residências

universitárias pela impossibilidade de retornar para os seus lares ou por estarem

envolvidos em atividades prioritárias como discentes de cursos de graduação das áreas

estratégicas para o próprio enfrentamento da pandemia.

Assim, embora se tenha suspendido as atividades dos restaurantes universitários,

criou-se, de forma excepcional, através da aprovação em colegiado superior da Instituição,

um auxílio temporário de alimentação para esses estudantes. Da mesma forma, garantiu-

se a manutenção das bolsas acadêmicas, estratégicas para a formação qualificada dos

estudantes da Instituição através do seu engajamento em atividades de apoio

administrativo, de pesquisa, de monitoria e de extensão universitária.

Também realizou-se uma realocação de recursos do PNAES, a fim de garantir

suporte financeiro aos estudantes prioritários, para que eles pudessem se envolver

satisfatoriamente nas atividades acadêmicas ofertadas no formato remoto. Dessa forma,

foi instituído o Auxílio Instrumental, o qual concedeu um auxílio financeiro no valor de

R$ 1.200,00 para que 3.286 estudantes pudessem adquirir tablets e notebooks. Além disso,

foi criado o Auxílio Inclusão Digital, para garantir aos discentes, que seriam mais tarde

contemplados pelo projeto Alunos Conectados, apoio financeiro para a aquisição de

pacotes de dados para o acompanhamento de atividades acadêmicas no formato remoto,

as quais já se encontravam em desenvolvimento. Nesse caso, foi concedido o apoio a

3.600 estudantes.

A expansão de 1.059 beneficiários em relação ao que foi inicialmente previsto se

deveu à racionalização dos atendimentos (com a suspensão de auxílios que não se faziam

necessários, como o auxílio transporte), racionalização dos custos (com a suspensão das

atividades dos restaurantes universitários) e uma pronta realocação de recursos para o

atendimento das novas demandas, impulsionadas pelo formato remoto, de

desenvolvimento das atividades acadêmicas e formativas.
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● Ação 8282 - reestruturação e expansão das Instituições Federais de Ensino

Superior

A presente ação tem por objetivo ampliar o acesso à educação superior de

qualidade, na graduação e na pós-graduação, ao contemplar as especificidades da

diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, apoiando atividades de

ensino, de pesquisa e de extensão. Em consequência disso, busca, ainda, aperfeiçoar as

atividades de avaliação, de supervisão e de regulação, considerando as metas

estabelecidas no Plano Nacional de Educação (2014-2024), bem como fortalecer a ciência,

a tecnologia e a inovação.

A unidade de medida dessa ação é “projeto viabilizado”, o qual se materializa por

meio do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de

reestruturação, como adequação e modernização da estrutura física das instituições, além

de aquisição de veículos, de máquinas, de equipamentos mobiliários e de laboratórios.

Para 2020, a meta era 14 projetos, tendo sido realizados 13 (92,85% da meta).

Dentre os fatores que contribuíram para a execução da ação, destacam-se a atuação da

Superintendência de Infraestrutura da UFRN (SINFO) na elaboração dos projetos técnicos

e o desempenho da Diretoria de Compras, da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), nos

processos licitatórios. Somado a isso, destacam-se fatores essenciais para o êxito da meta,

como: coordenação, acompanhamento e controle da execução; sistema de informação ou

infraestrutura tecnológica; além da infraestrutura física.

Os projetos viabilizados foram destinados à melhoria e à ampliação da

infraestrutura existente na Instituição, a saber:

1. Construção da subestação elétrica abrigada para 1,5 MVA do Campus de Caicó/RN.

Preço Global: R$ 502.400,00.

2. Construção do edifício para a pós-graduação, pesquisa e extensão do

Departamento de Arquitetura e Urbanismo - CT/UFRN (Aditivo). Preço Global do

Aditivo: R$ 119.697,38.

3. Construção da Biblioteca da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). Preço Global:

R$ 2.530.000,00.
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4. Construção do Núcleo de Apoio a Extensão e Discentes do CCSA (NAED). Preço

Global: R$ 1.670.999,00.

5. Complementação da obra de construção da Escola Multicampi de Ciências Médicas,

em Caicó. Financiamento: Emenda de Bancada do RN – Natália Bonavides –

R$ 10.947.148,64 – 200NE800732.

6. UTQR – Construção do Lab. de Trat. de Resíduos Químicos e Tec. E C. de Reagentes

(478,66 m²). Financiamentos: CT-INFRA 08 – R$ 305.928,16 / UFRN, Recursos

Próprios – R$ 1.094.071,84.

7. Construção do Laboratório de Microbiologia de Anaeróbios (312,52 m²).

Financiamentos: CT-INFRA 12 – R$ 305.600,00 / UFRN Recursos Próprios –

R$ 406.779,74.

8. Construção do Complexo de Laboratórios Ceres-Caicó (489,10 m²). Financiamentos:

CT-INFRA 12 – R$ 909.964,04 / UFRN Recursos Próprios – R$ 448.188,17.

9. Construção do Núcleo em Energias Renováveis (NUER) (476,25 m²). CT-INFRA 10 –

Financiamentos: R$ 1.224.279,16 / UFRN Recursos Próprios – R$ 2.961.733,11.

10. Construção do observatório – DFIS/CCET/Natal (261,71 m²). Financiamento: UFRN

Recursos Próprios – R$ 1.200.000,00.

11. Execução do Sistema de Climatização do Auditório do Complexo Tecnológico de

Engenharia (CTEC). Preço Global: R$ 479.900,00, de acordo com o projeto básico e

demais anexos do RDC eletrônico nº 08/2020-DMP.

12. Serviços de recuperação estrutural do muro da garagem da Coordenadoria de

Gestão de Transporte , Campus Central da UFRN. Preço Global: R$ 176.701,05, de

acordo com o projeto básico e demais anexos do RDC eletrônico nº 09/2020-DMP.

13. Serviços de aquisição e instalação de elevadores na UFRN. Preço Global:

R$ 1.711.947,43. Empenho 2020NE000434.

14. Aquisição de equipamentos de Tecnologia de Informação e Computação (TIC) para

rede de monitoramento eletrônica do Campus Central da UFRN. Preço Global:

R$ 1.996.361,00. Empenhos: 2020NE801729; 2020NE801729; 2020NE801730;

2020NE801787; 2020NE801788; 2020NE801351.

Além dessas obras, foram investidos recursos na compra de equipamentos e

material permanente para suporte às atividades da Instituição, como:
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1. Aquisição de material TIC (133 microcomputadores – 2020NE801315 –

R$ 845.880,00); (344 microcomputadores – 2020NE801316 – R$ 1.996.320,00);

(298 microcomputadores – 2020NE801317 – R$ 1.519.800,00);

Já no âmbito dos fatores que dificultaram a execução da ação, destacam-se,

principalmente, a duração dos processos licitatórios (em virtude da apresentação de

número excessivo de recursos), as indefinições orçamentárias existentes durante o ano no

que tange aos limites disponíveis, e os repasses financeiros, retardando, ainda que

parcialmente, os processos administrativos.

20RL - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

O funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

ocorre por intermédio da gestão administrativa, financeira e técnica, e pelo

desenvolvimento de ações visando o funcionamento dos cursos de Instituições Federais

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas técnicas vinculadas às

universidades federais; a manutenção de serviços terceirizados; o pagamento de serviços

públicos; a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que

envolvam reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas

inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; a aquisição e ou

a reposição de acervo bibliográfico e de veículos; a capacitação de recursos humanos; a

prestação de serviços à comunidade; a promoção de subsídios para estudos, análises,

diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

Essa ação teve como meta física a matrícula de 1.500 estudantes, sendo alcançada

no exercício a quantia de 1.381 estudantes. Na tabela a seguir, detalhou-se o quantitativo

de cursos por unidades do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na UFRN.
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Alunos por cursos das Unidades de EBTT, em 2020

Instituição Curso Matriculad
os

Concluinte
s

Evadid
os

Escola de
Saúde
(ESUFRN)

Técnico em Enfermagem 165 0 0

Técnico em Vigilância em Saúde 36 0 0

Técnico em Registro e Informações em Saúde 51 28 0

Técnico em Agente Comunitário de Saúde 84 31 01

Técnico em Massoterapia 70 0 0

Total (ESUFRN) 406 59 01

Escola de
Música
(EMUFRN)

Técnico em Instrumento Musical 216 02 13

Técnico de Canto 24 0 01

Técnico de Regência 24 0 01

Técnico em Processos Fonográficos 19 01 0

Total (EMUFRN) 283 03 15

Escola Agrícola
de Jundaí (EAJ)

Técnico em Agroindústria (integrado) 86 0 0

Técnico em Agroindústria (subsequente) 95 0 02

Técnico em Agropecuária (integrado) 97 0 0

Técnico em Agropecuária (subsequente) 148 0 03

Técnico em Aquicultura (integrado) 95 0 02

Técnico em Aquicultura (subsequente) 80 0 01

Técnico em Informática (integrado) 91 0 01

Total (EAJ) 692 0 09

Total 1381 62 25

Fonte: SEBTT

Nessa ação, foi garantido o funcionamento da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), o

que proporcionou um melhor aproveitamento pelos discentes das possibilidades de uma

formação profissional, favorecendo a qualidade do ensino e a democratização do acesso à

https://eaj.ufrn.br/
https://eaj.ufrn.br/
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educação profissional por meio das cotas sociais (alunos egressos da rede pública, pretos

pardos, quilombolas).

Buscou-se o aperfeiçoamento contínuo de qualidade do ensino mediante os

projetos de ensino, pesquisa e extensão, no empenho de atender as demandas da

sociedade, com a realização de cursos, oficinas e capacitações, a participação em eventos

e as publicações científicas promovidas e apresentadas pelo corpo docente e discente da

Instituição. Outro objetivo foi o aprimoramento da infraestrutura física da escola, com a

aquisição de equipamentos, e a manutenção destes e de móveis e imóveis, além da

capacitação contínua de pessoal no intuito de favorecer o ensino-aprendizagem de todos

os alunos.

Em relação à execução das ações 20RL, a Escola de Saúde (ESUFRN) concretizou o

Projeto de Sinalização da ESURFRN, (solicitação de empenho em junho/2020 e conseguiu

uma “carona”). O projeto será executado, e a escola terá um prédio devidamente

sinalizado e acessível. Em virtude da pandemia, não houve despesas com passagens e

diárias; no entanto, foi necessário adquirir mais Equipamentos de Proteção Individual

(EPIs), mas a escassez de pregões dificultou o processo de compras.

No que concerne à meta prevista para essa ação na Escola de Música (EMUFRN), o

fomento destinado a tal unidade favoreceu o desenvolvimento das ações previstas para

atender aos objetivos propostos, beneficiando a qualidade do ensino e a democratização

do acesso à educação profissional por meio das cotas sociais (alunos egressos da rede

pública, pretos e pardos).

Os recursos recebidos através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

(SETEC/MEC) têm possibilitado a manutenção e o custeio da unidade, oferecendo

condições de trabalho aos servidores, professores e alunos, proporcionando a qualidade

do ensino. Além disso, têm sido de extrema importância para desenvolvimento dos cursos,

no tocante à aquisição de instrumentos musicais, acervo bibliográfico, materiais

eletroacústicos, aquisição de mobiliário em geral e manutenção dos serviços. Essas ações

têm proporcionado a oferta regular dos cursos e a ampliação de novas vagas, contribuindo

para a melhoria do desenvolvimento das atividades acadêmicas.

De modo geral, o fomento orçamentário para o custeio destinado à UFRN, para as

três unidades vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional (EAJ, ESURFRN e

EMUFRN), considerando o cumprimento da meta prevista, foi suficiente para favorecer o

http://escoladesaude.ufrn.br/
https://www.musica.ufrn.br/
https://www.musica.ufrn.br/
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desenvolvimento das ações, atendendo aos objetivos propostos e contribuindo para a

qualidade e a melhoria do ensino, assim como para a democratização do acesso (inclusive

por meio das cotas sociais) à educação profissional.

Cabe ressaltar que a pandemia do novo coronavírus também afetou os estudantes

dessa modalidade de ensino, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais de

ensino e a sua substituição de forma repentina pelo ensino remoto, o que ocasionou

expressivo impacto no desempenho acadêmico e na permanência dos alunos.

Assim, devido às dificuldades apresentadas no processo de adaptação ao novo

formato de ensino em decorrência do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação

(TICs), dentre outras implicações de cunho econômico e social, a meta física da ação 20RL

ficou em 7,93% abaixo do índice prospectado.

● 2994 - Assistência aos estudantes das Instituições Federais de Educação

Profissional e Tecnológica

Com a finalidade de contribuir para a democratização da permanência e para o

êxito dos alunos dos cursos técnicos, todas as unidades ofertantes da educação

profissional da UFRN possuem programas de assistência ao estudante de baixa renda,

prioritariamente oriundo da rede pública, além de atender aos alunos em Regime de

Internato Pleno, que demandam maior atenção quanto à alimentação, à moradia e à

assistência médica e odontológica.

A suspensão das atividades presenciais trouxe a necessidade da redefinição de

novas modalidades de assistência estudantil para permanência e êxito dos estudantes

como já retratado anteriormente, tais como a implementação da assistência estudantil na

modalidade Auxílio instrumental e Auxílio digital, bem como na suspensão provisória da

assistência estudantil na modalidade de Auxílio transporte e Auxílio moradia, o que

implicou a racionalização orçamentária em consequência das novas demandas

apresentadas.

Essa ação prospectou como meta física assistir a 765 estudantes em

vulnerabilidade social. No entanto, alcançou a totalidade de 756 alunos matriculados na

EAJ, EMUFRN e ESURFRN, ficando 1,18% abaixo da meta prevista, com impacto em

24,79% do orçamento não executado, em virtude da motivação exposta. O quantitativo de

beneficiados por unidade pode ser observado na tabela a seguir.
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Número de alunos beneficiados pela assistência estudantil (auxílios)
das unidades de EBTT, em 2020

Instituição Quantidade

Escola de Saúde 234

Escola de Música 84

Escola Agrícola de Jundiaí 438

Instituto Metrópole Digital 0

Núcleo de Educação da Infância 0

Total 756

Fonte: SEBTT

20RI - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica

A ação 20RI é desenvolvida pelo Núcleo de Educação da Infância (NEI), colégio de

aplicação e Unidade Suplementar do Centro de Educação (CE) da UFRN, sendo destinada à

sua manutenção e ao seu funcionamento. O NEI tem como objetivo a formação, o

aprendizado e o desenvolvimento da criança no contexto escolar e social, cumprindo o

papel político e pedagógico assumido pela Instituição. O Núcleo ministra a Educação

Básica nos níveis de Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental, nos turnos

matutino e vespertino, atendendo a crianças dos 11 meses aos 11 anos de idade. Além

disso, compreende a assistência ao educando: aquisição, elaboração, produção e

distribuição de material didático-pedagógico e especializado; aquisição de material de

consumo e permanente; elaboração de processos para a contratação de serviços de

pessoas físicas e jurídicas; diárias, passagens, realização e participação em eventos,

investimentos em obras e instalações, ampliação, reforma e adaptação, observados os

limites da legislação vigente.

No ano de 2020, o quantitativo de alunos matriculados no NEI foi de 415 crianças,

sendo: 187 na Educação Infantil, distribuídas nas turmas desde o Berçário 2 até a turma 4,

e 228 no Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Houve o acréscimo de 56 crianças, o que

representou 15,6% em relação à meta prospectada, em virtude da necessidade de oferta

de mais duas turmas.

https://nei.ufrn.br/

	1.INTRODUÇÃO
	2.DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO ORÇAMENTO 2020
	3.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2020
	3.1  Alocação orçamentária
	3.2 Perfil do gasto da UFRN - 2020
	3.3 Desempenho do exercício atual em comparação ao
	3.4 Desempenho das  Ações  Orçamentárias - LOA 202

