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RESUMO 

 

O tema “balanço social” vem ganhando cada vez mais espaço no mundo e no Brasil, 

com representativa divulgação e transparência das ações de responsabilidade social 

das empresas e do governo. Diante desse quadro, esta pesquisa apresenta uma 

proposta de divulgação à sociedade das atividades desenvolvidas pela universidade 

pública federal, por meio do balanço social, importante instrumento de informação e 

de prestação de contas (accountability), utilizando como elemento de divulgação o 

modelo proposto pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase). 

No desenvolvimento deste trabalho, tomaram-se como referencial teórico a literatura 

e diversos estudos realizados sobre o tema, com contribuições significativas de 

Kroetz (2000); Iudícubus et al. (2010); Oliveira (2008); Slomski (2007); Melo Neto e 

Froes (2001); Petrelli (2004), entre outros. Com relação à metodologia, foi realizada 

uma pesquisa caracterizada como exploratória, tendo como objetivo estudar, de 

forma ampla e segundo o modelo Ibase, as ações de responsabilidade social 

desempenhadas pela Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Esta dissertação tem como objetivo principal analisar as 

atividades sociais desenvolvidas pela Faculdade de Educação, em função de sua 

natureza e impactos na sociedade, demonstrando os resultados dessa análise por 

meio do balanço social. Os resultados evidenciaram que a FaE desenvolve 

atividades e projetos de cunho social e que os impactos por eles produzidos podem 

ser representados mediante esse instrumento de divulgação, o que foi realizado com 

a aplicação e a elaboração do demonstrativo da referida instituição e comprovado 

pelo atendimento dos objetivos específicos formulados para esta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Balanço Social. Responsabilidade Social. Informação. Divulgação 

e Transparência. 

 



ABSTRACT 

 

"Environmental and social reports" are getting more attention in the world and in 

Brazil, with representative disclosure and transparency of social responsibility of 

businesses and government. Given this situation, this work proposes an open 

presentation of activities developed by a federal public university. Social and 

environmental reports, regarded as important tools of information and accountability, 

will be used and the model proposed by the Brazilian Institute of Social and 

Economical Analysis (Ibase) will serve as a disclosure element. During this work, 

several theories and studies on the topic were used, with significant contributions 

from Kroetz (2000); Iudícubus et al. (2010); Olive (2008); Slomski (2007); Melo Neto 

and Froes (2001); Petrelli (2004), among others. Regarding the methodology, an 

exploratory research was conducted in order to broadly study, according to Ibase's 

model, social responsibility actions carried out by the School of Education (FaE) of 

the Federal University of Minas Gerais (UFMG). This work aims to analyze the social 

activities developed by the School of Education, due to its nature and impact on 

society, showing the analysis' outcomes using environmental and social reports. The 

results showed that FaE works on activities and projects focused on the community 

and the impact they produce can be represented by this disclosure tool. That was 

conducted with the utilization and preparation of the aforementioned institution's 

report and proved by reaching the specific goals established for this research. 

 

Keywords: Enviromental and Social Report. Social Responsibility. Information. 

Disclosure and Transparency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

O mundo atual, notadamente nas últimas três décadas, tem enfrentado grandes 

transformações econômicas, que se refletem fortemente na estrutura social, 

provocando o surgimento de diversas formas de desigualdade entre as classes de 

indivíduos. Nesse contexto, observa-se que o tema da inserção social das 

instituições públicas e privadas no mundo tem despertado a atenção de vários 

segmentos da sociedade. Entidades e lideranças mundiais têm reconhecido a 

importância social e econômica do desenvolvimento de atividades de alcance social 

e de governança pública.  

 

Segundo Spozati (1999, p. 64), “O maior impacto da globalização se manifesta na 

desregulamentação da força de trabalho, no achatamento de salários e no aumento 

do desemprego”. Como salientado pela autora, os maiores beneficiados com o 

processo de globalização são as empresas e não os empregados. 

 

Observa-se, especialmente a partir do século XXI, maior predisposição das 

instituições a um maior envolvimento social no mundo, face à notória e clássica 

situação de pobreza e dificuldades por que nações e pessoas do mundo vêm 

passando com o incremento de novas tecnologias e, consequentemente, com a 

diminuição dos postos de trabalho. Para Gohn (1999), a origem do processo de 

exclusão é dada por três fatores básicos: as inovações tecnológicas, que eliminaram 

postos de trabalho; os processos de reengenharias administrativas, que provocaram 

uma redução na quantidade de cargos; e por último as reformas estatais nas leis 

públicas, que modificaram e flexibilizaram as normas e contratos sociais. 

 

Nesse contexto, a mídia internacional tem, cada vez mais, direcionado seus esforços 

para a exploração do tema da globalização e de seus impactos, tendo em vista os 

aspectos positivos das críticas e ações dessa natureza, por meio das quais as 

empresas e os governos tendem a ajustar seus compromissos com a sociedade. 
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Os pesquisadores Ramos e Arruda Junior (1998) mencionam que: 

 
Hoje, a política do bem-estar social encontra-se em grande parte 
comprometida pela diminuição da presença do Estado nas áreas sociais 
pela proposta de rentabilização de certos serviços públicos tradicionalmente 
deficitários e, por isto mesmo, sociais, entre outros aspectos (RAMOS; 
ARRUDA JUNIOR, 1998, p. 286). 
 

Como consequência desse fato social, é crescente o interesse de acadêmicos em 

realizar estudos aprofundados sobre os aspectos e as condicionantes explicativas 

do fenômeno das responsabilidades sociais, suas atividades, conquistas, seus 

desafios e benefícios para países, regiões e pessoas de todo o planeta. 

 

No Brasil, não tem sido diferente. Os governos federal, estaduais e municipais, bem 

como as organizações não governamentais e empresas já estão desenvolvendo 

atividades estratégicas de responsabilidade social, com nítidos benefícios para as 

populações carentes. Essas ações têm proporcionado melhores condições de vida e 

exercício de cidadania para seus agentes. 

 

Para Gonçalves (1980, p. 49): 

 
[...] a busca de um elemento básico na existência do homem moderno, 
representando pela qualidade vida, estimulou em todos os centros 
acadêmicos empresariais mais evoluídos o interesse por instrumentos de 
aferição do desempenho da empresa nesse campo de atividade. Nasceu aí 
a preocupação com elementos novos na vida da empresa e em seu âmbito 
administrativo traduzidos por denominações igualmente novas, como 
“Balanço Social” e “indicadores sociais”. 
 

Entretanto, apesar dos esforços de empreendedores, consultores e, especialmente, 

de estudiosos acadêmicos, muitos aspectos desse tema ainda permanecem pouco 

claros, merecendo ser elucidados. 

 

A sociedade está cada vez mais exigindo das empresas maior contribuição para o 

desenvolvimento econômico sustentável. Para tanto, sua aceitação no mercado tem 

sido arguida, solicitando a comprovação de como as ações têm sido realizadas e do 

retorno efetivamente mensurável delas.  

 

As empresas passaram a apresentar informações muito dirigidas, por meio de suas 

demonstrações contábeis, inicialmente para atender à administração e aos 

interesses de seus proprietários. Posteriormente, esses dados passaram a ser 
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disponibilizados para o público externo, como acionistas, órgãos de fiscalização 

contábil e tributária, fornecedores, credores e a sociedade em geral. Apesar desses 

avanços, ainda existe uma lacuna nesses demonstrativos, que não atendem às 

expectativas da sociedade, por não apresentarem elementos capazes de medir e 

informar o desempenho no campo humano e social das empresas.  

 

Para suprir o hiato existente entre a necessidade de instrumentos e de indicadores 

que pudessem avaliar a contribuição das empresas, em diversos países foram 

adotados modelos e normas, que, traduzidos, passaram a ser expressos em 

demonstrativos próprios até se chegar ao modelo atual do balanço social (BS). 

 

O balanço social, tal como interpretado por Taylor (1980), não deve ser tratado 

apenas como instrumento de medição, mas também como de planejamento e 

propaganda da empresa. Para o autor:  

 
O balanço social não é, nem pode ser, um meio de dar publicidade ao fato 
de sermos muito bons no aspecto social. É um meio para verificar, 
realmente, como somos, objetiva e desapaixonadamente, por meio de uma 
avaliação asséptica dos resultados que vamos obtendo no campo social 
(TAYLOR, 1980, p. 32). 
 

No Brasil, o BS foi adotado pelas empresas como instrumento de divulgação das 

suas atividades, com o objetivo de dar maior transparência às suas ações de 

responsabilidade social, principalmente aquelas que valorizam o seu maior bem – o 

capital humano –, e de demonstrar a aplicação do seu resultado em atividades que 

beneficiam as comunidades interna e externa dessas entidades. 

 

Além de propiciar uma imagem positiva das entidades perante a sociedade, essa 

forma de divulgação reforça o compromisso delas com questões socioambientais e 

de sustentabilidade dos recursos renováveis utilizados. 

 

O tema é oportuno, robusto, e justifica-se como unidade analítica em estudos 

aprofundados. Conceitos e taxonomias devem ser formulados de forma consistente, 

para que os construtos do estudo possam direcionar a formatação de modelos 

sólidos, capazes de descrever, explicar, prever e controlar projetos de 

responsabilidade social. 
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A Administração Pública vem demonstrando, a cada dia, seu compromisso social e a 

transparência de suas ações voltadas para o atendimento das necessidades da 

sociedade, reconhecendo o seu papel institucional e constitucional, investindo 

recursos em programas e projetos capazes de gerar confiança e bem-estar aos 

cidadãos, divulgados por meio de relatórios de impactos, de indicadores de gestão e 

do BS. 

 

Estudos técnicos específicos sobre as publicações do BS demonstram que as 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), apesar de realizarem projetos e 

ações sociais relevantes para a sociedade, com um forte viés de responsabilidade 

social, não adotaram ainda esse instrumento como um canal de comunicação e 

divulgação das suas atividades para a sociedade. Esta pesquisa pretende avaliar e 

demonstrar se é possível mensurar os benefícios transferidos para a sociedade, 

bem como o seu alcance social. 

 

1.2 Contextualização do estudo 

 

As atividades sociais, com frequência, são consubstanciadas em relatórios e 

demonstrativos. Diante desse cenário, a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) insere-se no tema, além de desempenhar suas funções de cunho 

acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Suas unidades acadêmicas 

desenvolvem projetos de grande alcance social para os diversos segmentos da 

sociedade, que não são evidenciadas por meio do BS. 

 

A Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

vem desempenhando ações e atividades de cunho eminentemente social e de 

grande alcance. Dentre as mais destacadas, citam-se a capacitação dos professores 

da rede pública e os projetos de formação de educadores indígenas. Essas 

atividades integram a administração da instituição, professores, funcionários e 

alunos, bem como as mais diversas comunidades da sociedade mineira. 
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Nesse contexto, propõe-se para este estudo a seguinte pergunta de pesquisa:  

 Qual é o estado das atividades de responsabilidade social desempenhadas pela 

FaE?  

 

1.3 Objetivos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos, 

a seguir discriminados. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar projetos sociais desenvolvidos pela 

Faculdade de Educação da UFMG (FaE/UFMG), em função de sua natureza e 

impactos na sociedade, demonstrando o resultado dessa análise por meio do 

Balanço Social (BS). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A fim de atingir o objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Identificar e analisar, na percepção dos coordenadores e executores, os 

impactos sociais das atividades realizadas por meio de projetos; 

2) Identificar e analisar, na percepção dos públicos beneficiados, os impactos 

dessas atividades; 

3) Verificar os resultados alcançados e compará-los ao objetivo geral; 

4) Construir uma estrutura de balanço social, apresentando os resultados dessas 

atividades e o seu alcance social. 

 

1.4 Justificativa  

 

O tema balanço social vem ganhando, cada vez mais, espaço no mundo e no Brasil, 

com representativa divulgação e transparência das ações de responsabilidade social 

das empresas e do governo. Apesar da vasta literatura e estudos sobre o assunto – 

com contribuições significativas de Kroetz (2000); Iudícibus et al. (2010); Oliveira 
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(2008); Slomski (2007); Melo Neto e Froes (2001); Petrelli (2004), entre outros –, 

não foi identificada, até o presente momento, uma proposta que possa ser adotada 

pelas universidades públicas federais. Espera-se, com este estudo, contribuir para a 

ampliação do debate desse importante tema nessas instituições, tanto quanto em 

outras formadoras de profissionais, como os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs).  

 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), embora execute, por meio de 

suas unidades acadêmicas, projetos e ações de responsabilidade social para toda a 

sociedade, não os divulga através do balanço social, prejudicando o acesso e o 

esclarecimento da população em geral sobre as contribuições da entidade. A 

divulgação das informações visa dar conhecimento às comunidades interna e 

externa das mais diversas atividades nas áreas do conhecimento distribuídas nos 

pilares ensino, pesquisa e extensão, ampliando a relação de comunicação da 

Universidade com toda a sociedade sobre a qualidade dos projetos por ela 

desenvolvidos.  

 

Por pertencer ao quadro de carreira técnico em educação da UFMG e acompanhar 

de perto a realização de projetos e ações de responsabilidade social, comprovando 

sua importância para a sociedade, o autor desta pesquisa sentiu-se motivado a 

aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e a apresentar uma proposta de 

balanço social para discussão nas universidades públicas federais. Assim, espera-se 

que o estudo ora apresentado contribua não somente com a comunidade 

acadêmica, ao apresentar o tema para discussão, mas também com o público 

beneficiado pelos programas e atividades sociais realizadas pela instituição.  

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, dispostos da seguinte forma.  

 

O primeiro, introdutório, apresenta o tema expondo sua relevância para a academia 

e para a sociedade em geral, bem como os objetivos e as justificativas para a 

realização deste estudo. O segundo capítulo é dedicado ao desenvolvimento do 

referencial teórico que embasa o tema. O terceiro descreve a metodologia a ser 

aplicada. O quarto capítulo contextualiza o ambiente da pesquisa através de um 

breve relato histórico sobre a instituição e sobre a unidade acadêmica pesquisada, 



20 

apresentando sua estrutura organizacional e revelando sua importância para a 

consecução deste estudo. A apresentação e análise dos dados e das informações 

do estudo empírico é realizada no quinto capítulo. No último e sexto capítulo 

apresentam-se as considerações finais do estudo, consistindo dos segmentos: 

conclusões, recomendações e limitações da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fundamentação teórica desta dissertação é apresentada neste capítulo, com foco 

nos temas: a administração pública federal; a responsabilidade social de empresas, 

seu histórico e evolução ao longo do tempo, principalmente no contexto brasileiro; a 

universidade pública federal; o balanço social e o modelo IBASE, dentre outros 

assuntos que sustentam o tema proposto. 

 

Pode-se definir o balanço social como um instrumento que registra e reflete as 

ações das entidades privadas e públicas, possibilitando aos cidadãos tomar 

conhecimento das ações realizadas pelas empresas por meio de seus 

consumidores, de seus investidores e da sociedade em geral. Considera-se que sua 

principal função é demonstrar publicamente o resultado das ações de 

responsabilidade social das organizações.  

 

Pressupõe-se ainda que uma gestão socialmente responsável seja aquela que 

incorpora valores essenciais em suas relações, como a ética nos negócios e a 

transparência nas ações; que modifica as relações entre a direção da empresa e 

seus colaboradores; e que ressalta o importante compromisso da empresa com a 

preservação dos recursos naturais renováveis e na construção de uma sociedade 

sustentável, mais justa e solidária; aspectos que podem ser demonstrados por meio 

do balanço social. 

 

2.1 Da organização do Estado 

 

Furtado (2007) aponta que os primeiros indícios da existência de administração 

podem ser evidenciados em organizações sociais primitivas, e relata que o chefe da 

tribo já realizava naquela época as funções de administrador, concomitantemente às 

de juiz e de legislador. Segundo o autor, o que caracteriza a existência do Estado é 

a sua organização, podendo-se concluir que a melhor forma de comprovar a 

organização de um Estado não é avaliando os atos – executivos, legislativos ou 

judiciais – praticados por seus representantes, mas sim verificando de que forma 

são exercidas essas funções e o grau de organização utilizado para executá-las.   
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Segundo Carvalho Filho (2012), diversos são os sentidos do termo “estado”, e isso 

porque diferentes são os ângulos em que pode ser focalizado. No sentido, porém, de 

sociedade política permanente, a denominação “estado” surge pela primeira vez no 

século XVI, na obra “O Príncipe”, de Maquiavel, indicando, no entanto, as 

comunidades formadas pelas cidades-estado. 

 

Para Carvalho Filho (2012), os pensadores discutem o surgimento do Estado no 

sentido cronológico, o que realmente surgiu primeiro: o Estado ou a sociedade? 

Existe uma corrente de pensadores, segundo Dallari, que entende que o Estado, 

como também a sociedade, sempre existiu. Ainda que de forma precária ou mínima, 

teria existido alguma forma de organização nos seres humanos. Uma segunda 

corrente considera que a sociedade surgiu antes do Estado, por necessidade de 

convívio dos grupos existentes naquela época. Há, por fim, uma terceira, que 

concebe o Estado como instituição que só veio a existir com características bem 

definidas, matéria que deveria ser aprofundada no estudo da Teoria Geral do 

Estado.  

 

Para Di Pietro (2010), o Direito Administrativo não encontrou na Idade Média um 

ambiente propício para seu desenvolvimento. Era uma época de monarquias 

absolutistas, quando o povo se submetia à vontade dos soberanos, cuja ordem 

todos os cidadãos seguiam e cujas regras sempre prevaleciam. O poder absoluto do 

rei apagava a existência dos cidadãos, denominados naquela época de servos ou 

vassalos. Estes buscavam manter a sua sobrevivência sem nenhum direito a 

questionamentos; apenas seguiam o que era ditado pelo soberano, que detinham o 

poder absoluto. 

 

Segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), compreendeu-se, no século XVIII, a 

necessidade de proteger o indivíduo contra um Estado oligárquico e, no século XIX, 

a importância de proteger os pobres e os fracos contra os ricos e poderosos. Mas a 

importância de proteger o patrimônio público só passou a ser considerada na 

segunda metade do século XX. 

 

Nessa época, o Direito se apresentava como mero instrumento de opressão ou 

legitimação de um poder e de um Estado que não conhecia seus limites. O soberano 
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entendia que o Estado era um dos bens que somente a ele pertencia, fosse por 

extensão de suas posses ou pelas conquistas realizadas notadamente através das 

guerras. 

 

Para Furtado (2007), o Estado moderno, conforme atualmente é conhecido, formou-

se a partir dos ideais defendidos pelas revoluções liberais ocorridas nos séculos XVII 

e XIX. Segundo o autor, a Igreja romana teve importante papel na organização dos 

Estados onde foi adotado o modelo preconizado por Roma. Já na colonização e 

definição do modelo de Estado norte-americano, evidencia-se maior influência e 

valor ao indivíduo do que ao Estado, podendo-se deduzir que na criação deste não 

houve influência direta do modelo adotado por outros países, que sofreram a 

intervenção direta da Igreja romana em sua criação e organização. 

 

Ainda segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), no século XVIII, os filósofos 

iluministas e as cortes britânicas definiram os direitos civis, que no século seguinte 

foram introduzidos pelos políticos liberais (na acepção europeia) nas Constituições 

de todos os países civilizados. No século XIX, os socialistas definiram os direitos 

sociais, que, na primeira metade do século XX, foram introduzidos na Constituição 

de todos os países pelos partidos socialdemocratas. 

 

Segundo Furtado (2007), na formação do Estado moderno é inequívoca a 

importância desempenhada pelas revoluções liberais lideradas pela Revolução 

Francesa e pela independência norte-americana, que produziram profundas 

mudanças nas relações entre o Estado e o cidadão. Nesse momento, pode-se 

observar a existência do Estado como meio de harmonizar sua função e os direitos 

do cidadão. 

 

Ainda para Furtado (2007), a estrita observância do princípio da legalidade passa a 

ser a principal característica do Estado de Direito. Para o autor, nesse momento 

percebe-se a íntima relação entre o desenvolvimento do Direito Administrativo e a 

existência do Estado de Direito, não sendo mais possível admitir que exista um sem 

o complemento do outro. 

 



24 

Muitos autores acreditam que nesse período surgiu o Direito Administrativo e, com 

ele, os princípios que norteiam a administração pública. Pode-se citar, como 

exemplo, o princípio da legalidade, que determina que toda ação administrativa deva 

ter por fundamento a autorização legislativa, assim, uma garantia máxima ao 

particular, de modo a assegurar uma liberdade de poder fazer tudo aquilo que não é 

proibido em lei.  

 

Segundo Di Pietro (2010), é importante compreender que, ao se estruturar o Estado 

pelo princípio da legalidade, já na fase do Estado moderno, os governantes se 

submetem à lei, em especial à lei fundamental, que é a Constituição. Nesse 

momento também se aplica o princípio da separação dos poderes, que tem por 

objetivo assegurar os direitos individuais dos cidadãos, de particulares e, 

principalmente, dos cidadãos perante o Estado. 

 

A construção do Estado moderno decorreu de inúmeras lutas históricas e políticas 

contra o Estado absolutista, além das lutas sociais, econômicas, jurídicas e 

filosóficas que determinaram essa importante passagem. É nesse contexto que o 

Estado de Direito surge, marcado como essencialmente liberal. No Brasil não foi 

diferente, como se evidencia em sua evolução histórica; desde a sua colonização 

até os dias de hoje, o Estado brasileiro teve forte influência dos modelos existentes. 

 

2.2 Administração pública federal brasileira 

 

Para entender a atual administração pública do Brasil, é necessário um estudo do 

seu passado. Fundamental é a compreensão dos sistemas ou modelos 

administrativos que construíram sua evolução histórica e que contribuíram para o 

atual estágio de administração pública existente no país. São três os sistemas mais 

importantes adotados no Brasil: a administração patrimonialista, a burocrática e a 

gerencial. 

 

Prado Júnior (1979), adverte que, para compreender o atual estágio da 

administração pública, é necessário entender a administração colonial instalada com 

o desembarque da Coroa Portuguesa no Estado do Rio de Janeiro, em 1808, 
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quando foi desenvolvida uma ampla, complexa e ramificada administração, 

representada até os dias de hoje. 

 

De acordo com Di Pietro (2012), basicamente, são dois os sentidos em que se utiliza 

mais comumente a expressão administração: subjetivo e objetivo. No sentido 

subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem a atividade 

administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 

incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal: a 

função administrativa. Já no sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a 

natureza da atividade exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a administração 

pública é a própria função administrativa que incumbe, predominantemente, ao 

Poder Executivo. Para diferenciar o uso de um ou outro termo, emprega-se 

Administração em maiúscula para o caráter subjetivo, e administração em minúscula 

para o sentido objetivo. 

 

A Administração Pública pode ser também compreendida como o conjunto de 

agências e de servidores profissionais mantidos com recursos públicos e 

encarregados da decisão e da elaboração de normas necessárias ao bem-estar 

social e à gestão da área pública. 

 

Para Bandeira de Mello (1992), a palavra administrar significa não só prestar serviço 

e executá-lo, como também dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de 

obter um resultado útil; em sentido vulgar, administrar quer dizer traçar um programa 

de ação e executá-lo. Em resumo, o vocábulo abrange tanto a atividade superior de 

planejar, dirigir, comandar, como a atividade subordinada de executar. 

 

Machado Filho (2006, p. 9) reconhece também os dois sentidos para a 

administração pública: o objetivo e o subjetivo. O sentido objetivo “deve consistir na 

própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por seus órgãos e agentes 

caracterizando, enfim a função administrativa”; o sentido subjetivo “significa o 

conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de 

executar as atividades administrativas. Toma-se aqui em consideração o sujeito da 

função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato”. 
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Para Rosa (2010), a administração pública pode ser estudada em dois sentidos: 

 
A Administração Pública em sentido material: tange ao estudo da função 
administrativa (que difere da função legislativa e da função jurisdicional) e é 
típica para o Poder Executivo. Já no sentido subjetivo: tange ao estudo dos 
que devem exercer a função administrativa, as entidades públicas, seus 
órgãos e agentes (ROSA, 2010, p. 24). 
 

Ao proceder à análise dos conceitos apresentados pelos autores acima citados, 

depreende-se que tanto o Poder Executivo como o Legislativo e o Judiciário 

praticam atos administrativos e podem exercer a função administrativa, ao 

realizarem processos de compras e contratos, ao preservarem um bem público, na 

admissão de pessoal, entre outras atividades inerentes à coisa pública. Apesar de 

serem considerados atividades típicas do Poder Executivo, esses atos são 

realizados pelos três Poderes, sendo a atividade exercida diretamente pelo gestor 

público, quando nomeado para essa função e desde que definidas as suas 

atribuições e competências legais. 

 

A administração patrimonialista, própria dos Estados absolutistas europeus do 

século XVIII, inicia sua história no Brasil Colônia adotando o mesmo modelo utilizado 

em Portugal, sendo utilizada no período de 1530 a 1930. Não apenas no Brasil 

Colônia tal modelo foi utilizado, como também no Brasil como Reino e no Império.  

 

Na época, o Estado brasileiro tinha como característica principal o patrimonialismo, 

em que os bens públicos se confundiam com os bens privados. Segundo Bresser-

Pereira e Spink (1998), o patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância de 

o príncipe distinguir entre o patrimônio público e os bens privados. Ainda segundo os 

autores, somente com o surgimento do capitalismo e da democracia, se estabeleceu 

uma distinção clara entre res publica e bens privados. 

 

O Estado e a administração pública brasileira nasceram patrimonialistas. O 

patrimonialismo é um traço distintivo desse período prévio às iniciativas deliberadas 

de implementação de padrões burocráticos de racionalidade administrativa no 

âmbito do Estado. 

 

A ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, em 1930, está 

fortemente ligada à expressão República Nova. As ações desse governo 
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promoveram uma profissionalização da administração do Estado e uma tentativa de 

romper com as classes dominantes no país. Uma das mais importantes medidas 

desse governo foi a criação do Departamento de Administração do Serviço Público 

(DASP), além de relevantes conquistas sociais surgidas nesse período, como a 

criação das leis trabalhistas, o voto secreto e o reconhecimento do direito a voto 

para as mulheres.  

 

Segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), a criação do DASP representou não só a 

primeira reforma administrativa do país, com a implantação da administração pública 

burocrática, mas também a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos 

da burocracia clássica. A administração burocrática tem início na Segunda 

República, na Era Vargas, e prossegue até a Quinta República, ou seja, de 1930 a 

1985. Importante destacar que a administração do Estado autoritário e burocrático 

ocorre no final desse período, durante os anos de 1964 a 1985, quando predomina o 

militarismo. A reforma burocrática, conforme Bresser-Pereira (2009), apesar de ter 

estabelecido o serviço público profissional e os princípios da administração 

burocrática, nunca foi totalmente concluída. 

 

O Estado, como instrumento de realização da justiça social, passou por diversas 

reformas em sua estrutura administrativa. A partir dessas reformas, que se ligam 

umas às outras, busca-se, na atualidade, a criação de um novo desenho de 

administração pública e de Estado, estruturado de forma gerencial, em que o 

alcance de bons resultados, independentemente dos meios utilizados para alcançá-

los, é primordial. 

 

Mas o sistema burocrático deixou suas marcas e influências. A superação desse 

modelo tornou-se um desafio. Certamente a falência da estrutura social-burocrática 

da Administração Pública ensina uma importante lição aos novos caminhos de 

gestão. Importa salientar que essa estrutura utilizou-se basicamente de conceitos 

weberianos de burocracia, racionalidade formal e legitimação legal. No sistema 

burocrático, o Estado de Direito era essencialmente formal, sem levar em conta as 

diferenças entre os indivíduos. Assim, na passagem do sistema burocrático para o 

gerencial, ocorre uma evidente superação das concepções weberianas. Para 

Bresser-Pereira e Spink (1998), a democracia e a administração pública burocrática 
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emergiram como as principais instituições que visavam proteger o patrimônio público 

contra a privatização do Estado. 

 

Segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), os anos 80 foram de um Estado em crise, 

que perdeu sua autonomia relativa devido ao surgimento do processo de 

globalização da economia mundial. Já nos anos 90, o Brasil passa por um processo 

de reforma do Estado e, em especial, de reforma da administração pública. 

 

De acordo ainda com os autores, esse processo pode ser considerado um marco 

teórico neste século, com a introdução de uma nova prática na administração 

pública, a abordagem gerencial, que substitui o modelo até então utilizado, a 

abordagem considerada burocrática.  

 

Em relação à mudança de paradigma, Cardoso entende que: 

 
Mudar o Estado não significa desmantelá-lo. Pelo contrário, a reforma 
jamais poderia significar uma desorganização do sistema administrativo e 
do sistema político de decisões e, muito menos, é claro, levar à diminuição 
da capacidade regulatória do Estado, ou ainda, à diminuição do seu poder 
de liderar o processo de mudanças, definindo o seu rumo (CARDOSO in 
BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998, p. 15). 
 

Para o autor, as mudanças significam sair de um Estado com predominância de uma 

cultura assistencialista e paternalista para um novo Estado, em que a produção de 

bens e serviços, até então produzida sob a tutela do Estado, deviam ser transferidas 

para a iniciativa privada, que produz com maior eficiência e com menor custo os 

mesmos produtos para o consumidor final.   

 

Sobre a melhoria das condições do país, Cardoso entende que: 

 
Viver numa economia estabilizada requer uma outra mentalidade, na qual 
obviamente os aumentos têm que estar condicionados à disponibilidade 
efetiva do orçamento e ao aumento da produtividade. Não há outra maneira 
de um país crescer senão aumentando a sua produtividade, a sua riqueza 
e, aí sim, simultaneamente, fazendo com que aqueles que são partícipes da 
construção da nação possam usufruir de parte crescente desse benefício, 
sem prejuízo, obviamente, das taxas necessárias de investimento 
(CARDOSO in BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998, p.18). 
 

A partir de 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

foram adotadas diversas medidas para a reforma do Estado, como a privatização de 

empresas públicas, o que reduziu a participação do Estado na economia. Adotou-se 
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a prática gerencial em vários níveis de governo, pautada principalmente no equilíbrio 

cambial e no controle inflacionário. Segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), apesar 

de a reforma da administração pública não constar nos debates da campanha de 

1994, ela foi introduzida com a criação de um novo ministério, denominado da 

Administração Federal e Reforma do Estado.  

 

Ainda segundo Bresser-Pereira e Spink (1998), ao incluir a expressão “reforma do 

Estado”, o Presidente não estava apenas aumentando as atribuições deste, mas 

indicando uma prioridade: reformar ou reconstruir o Estado.    

 

Durante o governo militar, a administração pública passou por novas 

transformações, ressaltando-se três fatos importantes: a criação de mais empresas 

estatais, a facilitação na implantação de políticas e a efetiva divisão da 

administração pública, notadamente com a edição do Decreto-Lei nº 200, de 1967, 

que em seu artigo 4º estabeleceu a forma de organização da Administração Pública 

Federal da seguinte forma: 

 
Art. 4º. A Administração Federal compreende: 

I – A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios; 

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas públicas; 

c) Sociedades de economia mista; e 

d) Fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) (BRASIL, 
1967) 

 

Essas mudanças ocorreram em pleno regime militar de ditadura política, com 

restrição à participação da sociedade. Apesar das imposições, devido ao modelo de 

governo existente, as mudanças propostas constituíram um avanço para a 

estruturação do Estado. Pode-se constatar essa afirmativa ao analisar as legislações 

em vigor até o presente momento. O Decreto-Lei nº 200/67 é referência para 

entender o atual modelo de administração, que se manteve com a mesma estrutura 

após a promulgação da Constituição da República de 1988.  

 

A reforma realizada durante o período de regime militar trouxe inovações 

importantes para o Estado, como a padronização e a normatização na área de 
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pessoal, compras e execução orçamentária, além da adoção de cinco princípios 

estruturais da Administração Pública, estabelecidos em no art. 6º do DL nº 200/67: 

planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e 

controle. 

 

Para Bresser-Pereira e Spink (1998), apesar de todos os avanços propostos pelo 

decreto-lei, este deixou uma brecha legal e indesejável, ao permitir a contratação de 

empregados sem concurso público, permitindo a continuidade das práticas 

patrimonialistas e fisiológicas. Não houve, portanto, um fortalecimento das carreiras 

de Estado para compor os altos cargos na Administração; essas necessidades 

foram supridas por meio de contratação de funcionários das empresas estatais. 

Somente com a promulgação da Constituição de 1988 tornou-se obrigatório o 

concurso público para o ingresso nas referidas carreiras, o que dificultou, segundo 

os autores, a continuidade do empreguismo na Administração Pública (BRASIL, 

1988). 

 

No governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), foi realizada uma nova tentativa 

de reformular o Estado, objetivando a racionalização através da redução dos gastos 

públicos e a desestatização por meio da redução da interferência do Estado no 

domínio econômico. Com o impeachment do Presidente em 1992, as mudanças 

propostas para a reforma do Estado foram colocadas em segundo plano. 

 

A partir de 1994, com a implantação do plano real e o alcance da estabilidade 

econômica do país, foram criadas as condições para a implantação de reformas na 

administração pública, que ocorreram após 1995, em pleno governo Fernando 

Henrique Cardoso, com a criação do Ministério da Administração e Reforma 

(MARE), tendo como ministro Bresser-Pereira. 

 

De acordo com Bresser-Pereira (2009) a nova Administração Pública foi elaborada 

como resposta à crise fiscal, à crise no modo de intervenção do Estado, à crise do 

modelo burocrático, responsável pela administração do Estado, e ainda em resposta 

à crise política. Em resumo, o objetivo era a mudança da cultura burocrática 

estabelecida na Administração Pública do país para uma nova cultura, denominada 

gerencial. 
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No modelo gerencial, a inclusão do princípio da eficiência nos serviços públicos, sem 

dúvida, consistiu num marco de evolução, pois a eficiência representa a capacidade 

da Administração Pública de ofertar serviços de qualidade à população. O Estado, 

na busca por cumprir de forma adequada o seu papel, em especial na construção 

das políticas públicas, deve priorizar os interesses dos cidadãos, a partir da 

elevação da qualidade no âmbito da gestão e da transparência governamental. Esse 

esforço leva à construção da cidadania e à consolidação da democracia. 

 

A administração pública gerencial tinha como principais objetivos, segundo Bresser-

Pereira (2009), aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; 

oferecer condições que garantissem a propriedade e o contrato, para que se 

promovesse um bom funcionamento dos mercados; garantir a autonomia e a 

capacitação gerencial do administrador público; e por último certificar a democracia 

por meio da prestação de serviços públicos voltados para o “cidadão-cliente” e 

controlados pela sociedade. 

 

Segundo Paula (2005), a administração pública gerencial deve apresentar as 

seguintes características para atingir os objetivos propostos por Bresser-Pereira: 

 administração profissional, autônoma e organizada em carreiras; 

 descentralização administrativa; 

 maior competição entre as unidades administrativas; 

 disciplina e parcimônia no uso dos recursos; 

 indicadores de desempenho transparentes; 

 maior ênfase nos resultados; e 

 ênfase no uso de práticas originadas do mercado. 

 

Pode-se concluir que as características ressaltadas pela autora são em sua maioria 

adotadas em todas as esferas públicas – federal, estadual e municipal –, sendo 

ampliadas e praticadas com o objetivo de melhorar a gestão administrativa.   

 

Atualmente, constata-se a adoção na Administração Pública de grande parcela dos 

fundamentos estabelecidos pelo então Ministro Bresser-Pereira para reformular e 

adotar princípios modernos na gestão pública gerencial em todos os níveis de 
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governo, com uma maior aproximação de práticas adotadas no mercado que foram 

introduzidas na esfera pública. 

 

Segundo Andion (2012), o modelo da Nova Administração Pública (NAP) se apoia 

em correntes teóricas de estudos relacionados tanto às políticas públicas como à 

prática da gestão pública, oferecendo uma nova proposta e, ao mesmo tempo, uma 

ruptura dos modelos aplicados no campo da administração pública. 

 

Quadro 1 –– Correntes que formam a Nova Administração Pública (NAP) 

Correntes Neoinstitucionalismo Gerencialismo Boa Governança 

Principais autores 

Ostrom (1986),  
Williamson (1985),  
Kaufman (1998) 

Pollitt (1993),  
Osborn e Gaebler 
(1992),  
Ferlie et al. (1999), 
Kettl (2003) 

Kooiman (1993),  
March e Olsen (1989) 

Teorias 

- Teoria da Agência 
- Teoria das Escolhas 
Públicas 
- Institucionalismo da 
Escolha Racional 
- Institucionalismo da 
Economia 

- Gerencialismo 
 
- Neogerencialismo 

- Governança 
Corporativa 
 
- Teoria dos Custos de 
Transação 

Foco 

Entender as leis que 
estruturam a ação dos 
atores políticos, de modo 
construir teorias sobre a 
administração pública e a 
política, tendo como 
referência a economia 
neoclássica. 

Ampliação do 
desempenho dos 
gestores públicos a 
partir de sua 
profissionalização. 

Promoção de um estilo 
ótimo de ação pública 
e novos arranjos 
institucionais na 
fronteira entre esfera 
pública e privada. 

Fonte: Andion (2012, p. 8-9). 

 

Com base nas reformas econômicas realizadas em países como México e Chile e 

após a avaliação dos resultados, especialistas se reuniram e criaram um consenso 

quanto à eficiência das reformas orientadas para o mercado, denominado Consenso 

de Washington. Após amplo debate, foram estabelecidas medidas saneadoras com 

base nos resultados e nas experiências de países como o Reino Unido e outros, 

assim sintetizadas pelo economista Williamson (1985): 

 o ajuste estrutural do déficit público; 

 a redução do tamanho do Estado; 

 a privatização das estatais; 

 a abertura ao comércio internacional; 
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 o fim das restrições ao capital externo; 

 a abertura financeira às instituições internacionais; 

 a desregulamentação da economia; 

 a reestruturação do sistema previdenciário; 

 o investimento em estrutura básica; e 

 a fiscalização dos gastos públicos. 

 

Segundo Kettl (in BRESSER-PEREIRA; SPINK, 2006), a NAP caracterizou-se por 

um modelo normativo constituído por abordagens teóricas, e teve importante papel 

na restruturação do Estado, substituindo o modelo burocrático pelo gerencial, 

baseado na competição e com foco nos resultados. 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 tem como um dos seus mais importantes 

objetivos a estruturação do Estado, assim como aquelas definições de pessoas de 

direito público consagradas e assim estabelecidas no Código Civil Brasileiro de 2002 

(CC/02).  

 
Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de 
direito privado. 

 

Art. 41 - São pessoas jurídicas de direito público interno: 

I – a União; 

II – os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 

III – os Municípios; 

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela 
Lei nº 11.107, de 2005); 

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. (BRASIL, 2002) 
 

Nesse contexto, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), autarquia 

especial criada através de lei, é pessoa jurídica de direito público, mantida pela 

União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de 

gestão financeira e patrimonial definida estatutariamente em seu art. 1º (UFMG, 

1999). 

 

Estão também definidas as pessoas jurídicas de direito privado no art. 44 do Código 

Civil Brasileiro: 

 
Art. 44 – São pessoas jurídicas de direito privado: 

I – as associações; 
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II – as sociedades; 

III – as fundações. (BRASIL, 2002) 
 

As fundações de apoio às universidades são de direito privado. Criadas por meio de 

lei estadual, são contratadas por essas instituições federais para desenvolver 

projetos, convênios e outros instrumentos legais que regulamentam as relações de 

trabalho entre esses entes públicos. Esta relação está atualmente abalizada através 

da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, denominada Lei das Fundações 

(BRASIL, 1994).  

 

Para Alexandrino e Paulo (2006), a Administração Pública está estruturada por 

entidades políticas e administrativas. As políticas são aquelas que recebem suas 

atribuições da própria Constituição Federal, exercendo-as com plena autonomia. 

São pessoas jurídicas de direito público interno, possuidoras de poderes políticos e 

administrativos. A competência para legislar, no seu âmbito de atuação, caracteriza 

sua autonomia política. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são 

exemplos de entidades políticas. 

 

As entidades administrativas não são detentoras de poderes políticos, mas tão 

somente de autonomia administrativa. Não legislam, mas apenas exercem sua 

competência, conforme estabelece a lei que as instituiu ou autorizou sua instituição, 

e o seu regulamento. São exemplos dessas entidades as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 

 

São definidas como entidades públicas governamentais todas as entidades do 

quadro da Administração Direta e Indireta da União, dos Estados e do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como as autarquias e as fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público, conforme dispõe a Constituição Federal. 

 

A Administração Pública é regida por princípios básicos definidos na Constituição de 

1998, todos capitulados do Direito Administrativo, que servem como regra geral e 

estabelecem parâmetros para todos os órgãos e entes da Administração Direta e 

Indireta, nas atividades que lhes são conferidas. Esses princípios se encontram 

enumerados no art. 37 da Carta Magna; legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 
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O princípio da legalidade é representado por quatro significados assim definidos por 

Eisenmann (1959): a) a Administração pode realizar todos os atos e todas as 

medidas que não são contrários à lei; b) a Administração só pode editar atos e 

medidas que uma norma autoriza; c) somente são fixados por norma legislativa; d) a 

administração só pode realizar atos ou medidas que a lei ordena fazer. 

 

O princípio da impessoalidade, segundo Bandeira de Mello (1992, p. 60): 

 
[...] traduz a ideia de que a Administração tem que tratar a todos os 
administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. O princípio 
em causa não é senão o próprio princípio da legalidade ou isonomia.  
 

O princípio da moralidade preceitua que a Administração deve atuar com 

moralidade, isto é, dentro dos limites e de acordo com a lei.  

 

O princípio da publicidade estabelece que a Administração tem o dever, além de 

manter plena transparência de todos os seus comportamentos, de prestar as 

informações armazenadas em seu banco de dados, quando solicitadas, em razão 

dos interesses que ela representa quando atua. 

 

Por último, o princípio da eficiência conceitua que a Administração Pública deve 

buscar o aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos, mantendo ou 

melhorando a qualidade dos seus serviços, com economia de despesas para o 

Estado. 

 

As universidades públicas federais enquadram-se dentro desse contexto da 

Administração Pública, seguindo o ordenamento jurídico e os princípios 

constitucionais que regem as atividades de pesquisa, ensino e extensão e como 

multiplicadores das ações e dos programas de governo. A gestão pública vem 

desenvolvendo e incorporando práticas modernas, denominadas de governança 

corporativa, que melhoram a eficiência e a eficácia do Estado com a adoção de 

mecanismos mais eficientes na gestão de recursos públicos. É importante, portanto, 

conhecer o uso dessas práticas. 
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2.2.1 Governança corporativa na gestão pública 

 

O tema governança corporativa, segundo Fontana (2002, p. 20), “surgiu nos Estados 

Unidos ao final dos anos 80. Trata-se de uma forma de relacionamento mais 

transparente entre empresas e todos os envolvidos em sua atuação”. No Brasil, sua 

introdução está alicerçada nas práticas e diretrizes formuladas pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), órgão criado com o propósito de ser 

referência em governança corporativa, de modo a contribuir para o desempenho 

sustentável das organizações e influenciar os agentes de nossa sociedade, para 

haver maior transparência, justiça e responsabilidade (IBGC, 2013). 

 

De acordo com o modelo adotado pelo IBGC, as sociedades são dirigidas e 

monitoradas com o envolvimento dos relacionamentos entre acionistas/cotistas, 

conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. As 

boas práticas de governança corporativa têm por finalidade aumentar o valor 

agregado para a sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua 

perenidade. No entanto, ao se pensar na governança corporativa na gestão pública 

governamental, é preciso reorientar, criar novas formas de ver a coisa pública, haja 

vista que o cidadão paga impostos, integraliza capital e quer o retorno de seu 

investimento. 

 

Segundo Slomski (2007), os objetivos do Código das Melhores Práticas da 

Governança Corporativa, editado pelo IBGC para aplicação na gestão pública 

governamental, são caracterizados por: aumentar o valor da sociedade, dando 

condições ao cidadão de viver em uma cidade que possa lhe proporcionar qualidade 

de vida; atrair investimentos para a sociedade, por meio de ações que produzam 

melhorias internas e externas para a comunidade; facilitar o acesso dos cidadãos ao 

capital a custos mais baixos, proporcionando segurança aos investidores privados, 

além de garantir a esses o retorno do investimento e de promover o bem-estar social 

com os recursos captados.  

 

Os princípios básicos que inspiram as melhores práticas são: transparência; 

equidade; prestação de contas; e responsabilidade corporativa, segundo o Código 
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das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (IBGC, 2009), utilizado 

no Brasil. 

 

Como estabelece o Código, mais do que “a obrigação de informar”, a Administração 

deve cultivar o “desejo de informar”, sabendo que da boa comunicação interna e 

externa, particularmente quando espontânea, franca e rápida, resulta um clima de 

confiança, tanto internamente, quanto nas relações da empresa com terceiros. 

 

A Lei Complementar nº 101/00, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

induz o gestor público à transparência de seus atos. Essa transparência pode ser 

melhorada, significativamente, com a utilização de instrumentos tais como a 

demonstração do resultado econômico e o balanço social. Neste contexto, a 

equidade é caracterizada pelo Código (IBGC, 2009) como um tratamento justo e 

igualitário de todos os grupos minoritários, seja do capital, ou das demais “partes 

interessadas” (stakeholders), como colaboradores, clientes, fornecedores e 

credores. A equidade na gestão pública deve pautar-se por políticas e ações dos 

governantes que produzam a equidade entre os habitantes que compõem a 

sociedade local, a fim de demonstrar e produzir o bem-estar social. 

 

A prestação de contas (accountability) é essencial na gestão, para que haja o 

atendimento desse princípio na gestão pública, não só por meio de relatórios 

exigidos pela legislação, mas também através de instrumentos que facilitam a 

transparência dos atos, de maneira espontânea. Dessa forma, o cidadão poderá 

fazer comparações entre os resultados públicos e os privados e sentir-se mais 

confortável, ao ver que a gestão pública é eficiente em relação ao gasto do recurso 

público. É importante ressaltar que os investimentos na área pública demandam um 

tempo maior para maturação dos resultados, como ocorre na área de educação 

devido à complexidade da atividade.  

 

A responsabilidade corporativa é uma visão mais ampla da estratégia empresarial, 

contemplando todos os relacionamentos em que a sociedade atua. A “função social” 

da empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, 

qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento 
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científico, por intermédio de tecnologia e melhoria da qualidade de vida, ações 

educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. 

 

Conforme essa abordagem, torna-se importante a incorporação das boas práticas 

desenvolvidas na gestão corporativa aliada ao conceito de responsabilidade social 

na Administração Pública. 

 

2.3 Responsabilidade social 

 

O tema sobre a responsabilidade social tem sido apresentado e discutido cada vez 

mais em todas as esferas de governo, empresas, sociedade e seus representantes. 

Dada a relevância dessa discussão, a responsabilidade social tem sido incorporada 

de maneira significativa nas agendas dos diversos organismos da sociedade. Ela 

está relacionada com as questões de cunho moral e ético estabelecidas pelas 

entidades públicas e privadas com o objetivo de cumprirem as políticas e metas 

dessas organizações. Segundo Camargo e Suzuki (2000), o conceito de 

responsabilidade social refere-se às estratégias de sustentabilidade a longo prazo 

adotadas pelas empresas. 

 

Neste século XXI, as organizações têm se pautado pelo crescente movimento em 

direção à responsabilidade social corporativa e à ética profissional. O Brasil tem se 

destacado entre as maiores economias do mundo, conforme demonstram pesquisas 

e dados estatísticos, mas apresenta uma situação de dicotomia, que tem de ser 

enfrentada. Se por um lado o país apresenta-se em franca evolução, por outro 

enfrenta grande desigualdade social. 

 

O contingente de pessoas excluídas da sociedade permanece em evolução, apesar 

dos esforços do governo federal em conter esse crescente quadro. Segundo afirma 

Grajew (2001, p. 30), no “Brasil, muitos empresários estão percebendo que não é 

compatível a convivência entre empresas prósperas e uma sociedade deteriorada”. 

O autor reforça a ideia de que a distância existente entre as empresas 

economicamente estáveis deve guardar uma relação de respeito e investimento à 

qualidade de vida da sociedade que contribui para o seu desenvolvimento, portanto, 

deve-se um retorno a esses colaboradores. 
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Para que a atual situação seja modificada, é necessário um investimento mais 

significativo em volume e em atividades estratégicas que permitam a redução das 

diferenças sociais. O enfrentamento dessa realidade tem sido importante para o 

país. É possível notar o aumento desses debates em seminários e palestras para 

abordagem do tema. Santarém (2000) afirma que o objetivo da grande maioria dos 

eventos é “discutir conceitos, práticas e indicadores que possam efetivamente definir 

uma empresa como empresa cidadã”. Então os estudiosos, através de suas 

pesquisas, demonstram uma necessidade cada vez mais pujante de buscar novas 

formas e métodos que possam demonstrar o resultado e mensurar o retorno dessas 

empresas para a sociedade. 

 

No meio acadêmico, observa-se ainda um aumento das pesquisas, com publicação 

de trabalhos científicos, dissertações e teses, como também de livros e artigos, 

como os de Cunha e Ribeiro (2007); Souza, Kuhl e Pacheco (2010); e Xavier e 

Souza (2011). Por outro lado, as empresas vêm buscando adotar novas medidas de 

caráter social, reconhecidas pela sociedade como ações de melhoria das condições 

de vida e emprego. 

 

A partir de 1980, iniciaram-se no Brasil as discussões sobre comportamento ético e 

responsabilidade social, e ainda foram criadas entidades com o intuito de divulgar 

boas práticas de responsabilidade social, como o Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE), o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social e o Grupo de Instituições, Fundações e Empresas (GIFE, 2010). O propósito 

dessas entidades é divulgar de forma transparente para a sociedade as ações 

realizadas em benefício da população, estimulando o investimento de recursos para 

as populações em torno, e ao mesmo tempo demonstrar os resultados positivos 

obtidos com essas práticas. 

 

A ideia de responsabilidade social (RS) e compromisso ético das empresas 

começaram a ser discutidas no Brasil a partir da década de 60, com a criação da 

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). De acordo com Sucupira 

(in SILVA; FREIRE, 2001, p. 125):  
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[...] um dos princípios dessa associação baseia-se na aceitação por seus 
membros de que a empresa, além de produzir bens e serviços, possui a 
função social que se realiza em nome dos trabalhadores e do bem-estar 
social.  
 

Antes da criação da ADCE, no exterior, notadamente nos Estados Unidos e Europa, 

na década de 1930, já eram conhecidas e discutidas as primeiras noções de 

responsabilidade social (TINOCO, 2008). Observa-se que, à medida que um país se 

torna evoluído – e quanto mais evoluído, mais as empresas, governantes e cidadãos 

se preocupam com a responsabilidade social corporativa –, como consequência 

essas empresas oferecem uma maior qualidade de vida aos seus funcionários, mais 

benefícios e maiores investimentos para seus empregados e aos seus familiares e 

ainda um maior retorno para toda a comunidade onde se instala, obtendo assim 

melhores resultados operacionais devido ao compromisso e motivação de todos os 

envolvidos na prática de responsabilidade social. 

 

Observa-se que as empresas vêm adotando a RS como importante recurso 

estratégico, como mencionado por Toldo (in INSTITUTO ETHOS, 2002, p. 100): 

 
A Responsabilidade Social está se transformando em uma das estratégias 
mais importantes para as empresas brasileiras. Além do preço e da 
qualidade esperada, participar efetivamente no desenvolvimento de seus 
públicos faz as empresas perceberem que isto também satisfaz seus 
clientes, ou melhor, conquista-os. Se, antigamente, a empresa era alienada 
de seu ambiente, hoje deve atuar na comunidade para que possa garantir 
sua sobrevivência. 
 

Para Melo Neto e Fróes (1999, p. 93), “A responsabilidade social, assumida de 

forma consistente e inteligente pode contribuir de forma decisiva para a 

sustentabilidade e o desempenho empresarial”.  

 

Ao analisar os conceitos, conclui-se que a prática de responsabilidade social 

contribui para melhorar o desempenho e a imagem da empresa perante a 

sociedade. Ela agrega valores para a continuidade das atividades e, ao mesmo 

tempo, preserva a relação de meio ambiente e a sustentabilidade de seus negócios, 

promovendo um melhor desempenho das empresas, dos seus negócios e da sua 

imagem perante o público.   

 

Atualmente estão disponibilizados, por meio dos canais de comunicação como a 

internet, vários sítios direcionados à prática de responsabilidade social, 
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disseminando o conhecimento e as vantagens para as empresas e para os cidadãos 

brasileiros. Seu objetivo é atingir aquelas empresas que, visando apenas ao lucro, 

deixaram de se preocupar com a aplicação de seus recursos em questões sociais e 

ambientais, contribuindo, consequentemente, para que os problemas sociais se 

instalassem dentro e fora de suas organizações. 

 

Com o decorrer do tempo, essas organizações começaram a perceber que os 

problemas sociais afetavam suas atividades comerciais e econômicas, trazendo 

prejuízos para seu próprio desenvolvimento. Ao notarem o crescimento desses 

problemas, viram a necessidade de implementarem com maior vigor ações de cunho 

social, a fim de melhorar seus negócios e sua imagem, restabelecer o equilíbrio em 

suas parcerias com a sociedade e enxergar que não se trata apenas de um 

problema a ser enfrentado pelo governo. 

 

Melo Neto e Froes (2001) ressaltam as fragilidades do governo federal diante de um 

quadro de inoperância, conforme mencionado: 

 
Diante da incompetência dos Governos federal, estaduais e municipais na 
busca de soluções inovadoras para os problemas sociais, os empresários, 
mais confiantes em suas capacidades de decisão e ação, chamaram para si 
o exercício da responsabilidade social (MELO NETO; FROES, 2001, p. II). 
 

A partir do século XX, começou-se a adotar as primeiras ações de responsabilidade 

social, identificadas inicialmente como a prática de filantropia exercida 

individualmente por alguns empresários. Posteriormente, nas décadas seguintes à 

Segunda Guerra Mundial e à Guerra do Vietnã, devido ao grande trauma gerado na 

sociedade, a população mundial começou a questionar as organizações que 

somente visavam ao lucro. Após essa fase, as empresas foram evoluindo até chegar 

ao atual estágio de responsabilidade social corporativa e vêm adotando cada vez 

mais o conceito de responsabilidade social como forma de aprimoramento de suas 

relações internas e externas, buscando melhorar sua imagem perante seus 

stakeholders (empregados, clientes, fornecedores, governo, sindicatos, acionistas, 

ONGs, pesquisadores, instituições financeiras, comunidade onde atuam e a 

sociedade em geral). 
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Nesse sentido, Melo Neto e Froes (2001, p. 27) defendem que “as ações de 

responsabilidade social exigem periodicidade, método e sistematização e, 

principalmente, gerenciamento efetivo por parte das empresas cidadãs”; em 

contrapartida, as ações de filantropia “prescindem de planejamento, organização, 

monitoramento, acompanhamento e avaliação”. Essa diferenciação pode ser melhor 

entendida no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Diferenças entre a filantropia e a responsabilidade social 

Filantropia Responsabilidade Social 

Ação individual e voluntária Ação coletiva 

Fomento da caridade Fomento da cidadania 

Base assistencialista Base estratégica 

Restrita a empresários filantrópicos e abnegados Extensiva a todos 

Prescinde de gerenciamento Demanda de gerenciamento 

Decisão individual Decisão consensual 

Fonte: Melo Neto e Froes (2001, p. 28). 

 

Portanto, é necessário ampliar as ações de responsabilidade social em detrimento 

das práticas de filantropia, por estas alcançarem um número maior de pessoas e 

contribuírem de modo construtivo para o exercício efetivo da cidadania sendo 

importante a implementação de novas metodologias e de pesquisas que possam 

mensurar essas ações de RS quanto ao seu resultado efetivo e quanto ao alcance 

dos objetivos traçados pela empresa. 

 

No Brasil, na década de 1990, o sociólogo Herbert de Souza (Betinho) lançou a 

Campanha Nacional de Ação contra a Fome, a Miséria e pela Vida, sendo apoiado 

pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), que incentivava todas 

as empresas a praticarem ações de responsabilidade social. Fundado em 1987, o 

PNBE é a única entidade empresarial não corporativa que tem como objetivo unir 

forças na luta por um país melhor, posição que lhe permite lutar por causas como: 

fortalecimento da cidadania, ética na política, sustentabilidade ambiental, combate 

ao desperdício e o mau uso de recursos no setor público, justiça social, respeito à 

livre iniciativa e ao empreendedorismo e outras.  
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Na mesma época foi criado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social pelo empresário Oded Grajew, que serve como instrumento de interlocução 

entre os empresários e as ações sociais, tendo como objetivo a disseminação da 

RS. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2014) é uma 

organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), criada em 1998 para 

promover e disseminar práticas empresariais socialmente responsáveis, ajudando 

empresas e a sociedade a alcançar um desenvolvimento social, econômico e 

ambientalmente sustentável. A organização está voltada para atingir os seus 

objetivos difundindo seus valores e compromissos para com a sociedade e seus 

conceitos de responsabilidade social para o mundo empresarial. 

 

A responsabilidade social abrange vários aspectos da sociedade que, representados 

por uma diversidade de ideias e ideologias sobre a sua aplicação e abrangência, 

tornam difícil definir o conceito de responsabilidade social corporativa. 

 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social assim conceitua a 

responsabilidade social empresarial: 

 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 
quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. 
(INSTITUTO ETHOS, 2013, p. 16). 
 

Para o Instituto (2014), o conceito de responsabilidade social aplicado à gestão dos 

negócios se traduz como um compromisso ético voltado para a criação de valores 

para todos os públicos com os quais a empresa se relaciona: clientes, funcionários, 

fornecedores, acionistas, a comunidade, o governo e o meio ambiente. 

 

Para Rabaça (2001, p. 1), a responsabilidade social das empresas deve se 

expressar “num conjunto de decisões que ultrapassem ações filantrópicas, pois 

acredita que as empresas que adotam práticas que reflitam as preocupações e os 

valores da empresa em todos os níveis hierárquicos”, refletindo em seus resultados 

uma maior credibilidade na visão da sociedade, contribuindo para a valorização de 

seus negócios.  
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Para uma empresa ser identificada como socialmente responsável, é necessário que 

ela esteja inserida em projetos que melhorem as condições de vida da comunidade, 

refletindo suas ações em programas que atendam aos anseios dos públicos interno 

e externo e demonstrando essas ações com compromisso ético e transparência. 

 

Ao analisar as argumentações de Rabaça (2001) e de Camargo e Suzuki (2000), 

nota-se que os conceitos por eles apresentados seguem uma linha de discussão 

bem próxima em relação a suas finalidades, como a melhoria das condições de 

trabalho e da qualidade de vida.  

 

Camargo e Suzuki (2000), definem RS como: 

 
Responsabilidade social – conceito adotado para organizações privadas 
socialmente responsáveis - refere-se às estratégias de sustentabilidade a 
longo prazo das empresas que, em sua lógica de desempenho e lucro, 
passam a contemplar a preocupação com os efeitos sociais e/ou ambientais 
de suas atividades, com o objetivo de contribuir para o bem comum e para a 
melhora da qualidade de vida das comunidades (CAMARGO; SUZUKI, 
2000, p. 92). 
 

Depreende-se da definição acima que o compromisso com a questão social não se 

restringe a criar conceitos apenas sobre responsabilidade social das empresas, mas 

principalmente sobre as atitudes e os compromissos que elas assumem, 

apresentando estratagemas e mantendo, de forma clara, o foco nas decisões que 

possam convergir em resultados para as corporações, os empresários, o corpo 

funcional e os seus parceiros. Em síntese, pode-se afirmar que agir com 

responsabilidade social é assimilar valores que possam ser demonstrados por meio 

de compromissos com a sociedade.  

 

Segundo afirma Almeida (apud MELO NETO; FROES, 1999, p. 88):  

 
Responsabilidade social é o compromisso permanente dos empresários de 
adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento 
econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus 
empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como 
um todo.  
 

De acordo com Melo Neto e Froes (1999), as contribuições oriundas das ações de 

responsabilidade social melhoram a qualidade de vida dos públicos interno e externo 

e contribuem para transformar a sociedade. Os autores convergem em suas ideias 

no sentido de que, ao implementar a prática de RS, a meta das empresas deve 
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extrapolar as fronteiras do resultado econômico e financeiro e atingir de forma 

positiva, ética e responsável a sociedade, garantindo a perenidade de seus 

negócios. 

 

2.4 Evolução histórica da contabilidade pública no Brasil 

 

Considera-se necessário compreender os fatos históricos que deram origem à 

contabilidade pública no Brasil e que contribuíram para o surgimento e para o atual 

estágio do balanço social. 

 

Segundo Slomski (2007), a contabilidade pública governamental brasileira passa a 

existir apenas após a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808. 

 
A contabilidade brasileira aparece, de fato, com a publicação de um alvará 
datado de 28 de junho do mesmo ano, quando D. João VI cria o Erário 
Régio e institui o Conselho da Fazenda, para administração, distribuição, 
contabilidade e assentamento do real patrimônio e fundos públicos do 
Estado do Brasil e Domínios Ultramarinos, obrigando os contadores da real 
fazenda a utilizarem os métodos das partidas dobradas na escrituração 
mercantil (SLOMSKI, 2007, p. 11). 
 

Com a promulgação do Código de Contabilidade da União, em 1922, que orienta a 

elaboração dos balanços da União, nasce no Brasil um dos primeiros instrumentos 

para orientar a contabilidade pública na esfera federal. 

 

Em 1940, é promulgado o Decreto-Lei nº 2.416 (BRASIL, 1940), que institui padrões 

de normas de orçamento e contabilidade para Estados e Municípios. Somente em 

17 de março de 1964, é promulgada a Lei Federal nº 4.320 (BRASIL, 1964), que 

estatui normas de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e 

dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Segundo 

Machado Jr. e Reis (1999), essa lei representa uma grande evolução e 

aperfeiçoamento dos dispositivos legais existentes no Brasil. Ela é um marco 

regulatório tão importante que vigora até a presente data, adequando-se, quando 

necessário, aos novos princípios e às exigências da contabilidade pública nacional. 

 

Outro fato importante foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/00), que passou a exigir novos padrões de controle e 

transparência dos atos dos gestores públicos e que, inclusive, criou a 
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obrigatoriedade de manutenção de sistemas de custos para a Administração Pública 

brasileira.  

 

No Brasil, somente em 2004, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através 

da Resolução n.º 1.003/04, sancionou a NBC T 15, que dispõe sobre procedimentos 

para evidenciação de informações de natureza social e ambiental, com a finalidade 

de tornar transparente para a sociedade a sua contribuição e a responsabilidade 

social da entidade.  

 

Atualmente, a gestão pública federal realiza-se com modernos sistemas 

informatizados e desenvolvidos em plataformas seguras, como o Sistema de 

Administração Financeira e Orçamentária (SIAFI), em que estão registrados todos os 

atos de gestão durante o exercício social, em todo o Brasil. 

 

Os dados que compõem o Balanço Geral da União são extraídos desse sistema e 

disponibilizados para os órgãos de fiscalização como forma de dar transparência à 

execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e de pessoal da União. 

 

A evolução dos sistemas contribuiu para que se alcançasse elevado grau de 

fidedignidade das informações prestadas à sociedade, objetivo maior de toda a 

sistemática criada pelo governo, dando visibilidade e condição aos cidadãos de 

participarem e entenderem os programas e os investimentos que vêm sendo 

realizados em prol da sociedade. 

 

Vale ressaltar que todas essas informações são traduzidas em relatórios de gestão, 

que demonstram a aplicação dos recursos públicos para todos os entes da 

Administração Direta e Indireta, disponibilizados por meio de programas e projetos 

governamentais, mensurados e monitorados em indicadores próprios para avaliação 

da gestão dos recursos públicos. 

 

Para Slomski (2007), prestar contas é um dos princípios das boas práticas da 

governança corporativa. Segundo o autor, o balanço social pode ser um instrumento 

a ser utilizado pelo gestor público para a maximização da assimetria informacional 

entre a sociedade e o Estado. Na Administração Pública é imprescindível que seja 
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adotada como prática usual em todas as esferas e órgãos da Administração Direta 

ou Indireta, a accountability, que é a adoção de forma fidedigna e confiável de uma 

prestação de contas à sociedade dos recursos utilizados, de forma transparente e 

ética, demonstradas por meio do balanço social.  

 

Ventura, ao analisar o termo, descreve: 

 
O exercício da accountability é determinado pela qualidade das relações 
entre governo e cidadão. O desenvolvimento da consciência popular é 
fundamental para a democracia e, portanto, para o posicionamento 
responsável no âmbito do serviço público. A falta de organização da 
sociedade civil e de transparência nas organizações burocráticas do 
governo, no caso brasileiro, é empecilho para um controle efetivo do público 
sobre o Estado (VENTURA in ASHLEY, 2005, p. 267). 
 

As instituições públicas, ao introduzirem em suas atividades permanentes práticas 

responsáveis, éticas e transparentes, contribuem para o aprimoramento de sua 

gestão e garantem de forma confiável o exercício da cidadania e da prática da 

democracia. Uma dessas boas práticas pode estar representada por esse 

importante instrumento de divulgação – o balanço social –, adotado por importantes 

empresas privadas no Brasil e ainda não acolhido como um modelo para as 

instituições públicas federais do país.  

 

2.5 Balanço social 

 

O balanço social de uma empresa contempla os registros dos investimentos 

realizados em benefício de seus empregados e para a sociedade através de 

informações fidedignas e com base em relatórios transparentes. 

 

Para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000), a contabilidade deve empregar 

abordagens distintas de informações para atender aos seus objetivos, como 

descrito: 

[...] o estabelecimento dos objetivos da contabilidade pode ser feito na base 
de duas abordagens distintas: ou consideramos que o objetivo da 
contabilidade é fornecer aos usuários, independentemente de sua natureza, 
um conjunto básico de informações que, presumivelmente, deveria atender 
igualmente bem a todos os tipos de usuários, ou a contabilidade deveria ser 
capaz e responsável pela apresentação de cadastros de informações 
totalmente diferenciados, para cada tipo de usuário (IUDÍCIBUS; MARTINS; 
GELBCKE, 2000, p. 19). 
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Verifica-se, na primeira abordagem, que a contabilidade demonstra um retrato das 

atividades realizadas pela empresa em determinado período de tempo, das quais é 

possível extrair um conjunto básico de informações. Conforme os autores, a opção 

ideal seria a contabilidade dotar a sociedade de informações mais abrangentes, de 

modo a atender a todo tipo de usuário.  

 

O balanço social é uma ferramenta utilizada pelas empresas públicas e privadas 

para, de forma clara, comunicarem à sociedade suas ações de responsabilidade 

social, visando à transparência de seus dados e relatando os benefícios realizados 

em prol da comunidade interna e externa, por meio de informações qualitativas e 

quantitativas, organizadas em forma de demonstrativo. 

 

Ele é também denominado ‘relatório de sustentabilidade empresarial’ (RSE), 

‘balanço social corporativo’ (BSC) e ‘relatório social’ e ‘relatório social-ambiental’ 

pelas organizações, pelos especialistas e pelos acadêmicos, para designar o 

material informativo sobre a situação da organização em relação a questões sociais 

e ambientais (OLIVEIRA, 2008). 

 

As demonstrações contábeis apresentam uma gama de informações que se 

caracterizam pela informação e comunicação à sociedade de suas atividades em um 

determinado período.  

 

Segundo Ribeiro (2005, p. 3), “as demonstrações contábeis representam o principal 

canal de comunicação entre a sociedade e a empresa que presta contas à 

comunidade da sua conduta e do seu estado patrimonial”.  

 

As empresas vêm adotando o balanço social como instrumento de comunicação de 

suas ações objetivando maior interação com a sociedade. Não há um modelo 

padronizado para a apresentação das informações do balanço social. A grande 

maioria das empresas adota o modelo de BS recomendado pelo Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), por ser de mais fácil compreensão e 

interpretação dos dados e informações. 
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Por estarem inseridas em um contexto social e ambiental em que realizam suas 

atividades, as empresas podem causar impactos positivos ou negativos à sociedade. 

E, nesse processo de interação com o seu meio, as empresas causam e recebem 

impactos dos empregados, da sociedade, do ambiente e de outros.  

 

Os impactos negativos, como a destruição do meio ambiente, poluição dos rios e da 

atmosfera, doenças causadas pela automatização entre outras ocasionadas pelas 

empresas são mais evidenciados e, por isso, passam a ser questionados pela 

sociedade.  

 

O balanço social reflete de maneira objetiva e transparente essas questões sociais, 

que passam a ser discutidas pela sociedade a fim de amenizarem esses impactos, 

fazendo com que as empresas passem a ter maior compromisso com seus 

colaboradores, o seu negócio, e para com toda a sociedade. 

 

De acordo com Marques (2004, p. 308), “os frequentes problemas sociais e 

ambientais que vêm ocupando a mídia de quase todos os países acabaram por 

atrair a atenção dos pesquisadores de diversas áreas para o novo contexto”. Os 

países ditos de primeiro mundo, como os da Europa e os Estados Unidos, foram os 

primeiros a serem questionados por terem dilapidado estruturas ambientais sem 

pensar em formas de recompensar esses desastres contra a natureza e o ser 

humano. O grande desafio a ser enfrentado pelas empresas nesse sentido é 

dimensionar a aplicação de sua responsabilidade social, demonstrando à sociedade 

o que elas efetivamente têm realizado de positivo. 

 

Nesse contexto, a contabilidade social demonstrada por meio do balanço social 

apresenta-se como um instrumento capaz de revelar e medir os impactos causados 

pelas operações das empresas, apresentando e analisando o perfil de suas 

atividades, sua responsabilidade social e a sua preocupação com o meio ambiente. 

  

Para Lisboa Neto (2003, p. 46), “a contabilidade social é um produto da 

conscientização, por parte das empresas, de sua responsabilidade social”. Já para 

Marques (2004, p. 308), “a Contabilidade absorveu também essas preocupações e 

vem desenvolvendo instrumentos para medir os níveis de envolvimento e 
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contribuição das organizações às comunidades”. Como mencionado pelos 

pesquisadores, através do registro dos atos e fatos da empresa, resultado de suas 

operações comerciais e financeiras, a contabilidade pode refletir suas transações e 

contribuições sociais. E o faz elaborando demonstrativos, notadamente o balanço 

social.    

 

Atualmente, como ciência social, a contabilidade vem aprimorando cada vez mais a 

forma de apresentação do Balanço Social (BS) e da Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA), como demonstrativos sociais.  

 

Apesar de “balanço” ser a terminologia utilizada, esse nome dá noção de 

representação de equilíbrio, como ocorre na apresentação do balanço patrimonial 

das empresas, mas não em relação ao balanço social. Segundo Kroetz (2000, p. 

78), “[...] alguns autores entendem que a expressão utilizada deveria ser relatório de 

informações sociais, que é mais preciso [...]”.  

 

Para Gonçalves (1980), o balanço social acompanhado de indicadores sociais 

passou a ser um moderno mecanismo para aferição do desempenho das empresas, 

como descreve o autor:  

 
A busca de um elemento básico na existência do homem moderno, 
representado pela qualidade de vida, estimulou em todos os centros 
acadêmicos e empresarias mais evoluídos o interesse por instrumentos de 
aferição do desempenho da empresa nesse campo de atividades. Nasceu 
aí a preocupação com elementos novos na vida da empresa e em seu 
âmbito administrativo traduzidos por denominações igualmente novas, 
“balanço social” e “indicadores sociais” (GONÇALVES, 1980, p. 49). 
 

A sociedade está cada vez mais preocupada com as questões socioambientais. Por 

outro lado, as organizações buscam atender a essa demanda, disponibilizando suas 

ações de forma transparente e aumentando o diálogo com a sociedade. O 

instrumento adotado pelas empresas para a publicação dessas informações tem 

sido o balanço social. 

 

Quanto a esse aspecto, Ribeiro e Lisboa (1999) afirmam que: 

 
O Balanço Social é um instrumento de informação da empresa para a 
sociedade, por meio do qual a justificativa para sua existência deve ser 
explicitada. Em síntese, esta justificativa deve provar que o seu custo-
benefício é positivo, porque agrega valor à economia e à sociedade, porque 
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respeita os direitos humanos de seus colaboradores e, ainda, por que 
desenvolve todo o seu processo operacional sem agredir o meio ambiente 
(RIBEIRO; LISBOA, 1999, p. 1). 
 

Os autores destacam que o balanço social deve apresentar um custo-benefício 

positivo e o compromisso ético em suas ações com a sociedade e o respeito ao 

meio ambiente. Esses demonstrativos devem apresentar os projetos, ações e 

contribuições sociais desenvolvidos destacando as informações socioambientais 

mais relevantes que contribuíram para a afirmação de seu compromisso com a 

sociedade e a sua responsabilidade social.  

 

O Ibase conceitua o BS como importante instrumento estratégico para as empresas 

porque destaca as questões sociais mais relevantes desenvolvidas durante 

determinado período, normalmente correspondente a um ano. Nesse balanço estão 

evidenciados os aspectos de investimento socioambientais e os resultados 

alcançados pela instituição.  

 

Segundo o Ibase (2008), o BS é também um instrumento estratégico e informativo: 

 
O Balanço Social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa 
reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações 
sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, 
acionistas e à comunidade. É também um instrumento estratégico para 
avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa 
(IBASE, 2008).  
 

A importância da publicação do balanço social está relacionada ao compromisso 

ético das empresas, por agregar valor à imagem da empresa, ser ferramenta de 

gestão para medir os compromissos sociais da entidade, servir como instrumento de 

avaliação para todo o mercado e ser inovador e transformador, ao implementar e 

incorporar ao seu dia a dia as boas práticas de responsabilidade social e ambiental 

(IBASE, 2008). 

 

Para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003) e para Tinoco (2008), além de prestar 

contas à sociedade, o balanço social deve servir como instrumento de gestão e de 

informação à sociedade, demonstrando seu compromisso com os diferentes agentes 

nas empresas e com a comunidade. 
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Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 34):  

 
O Balanço Social busca demonstrar o grau de responsabilidade social 
assumido pela empresa e assim prestar contas à sociedade pelo uso do 
patrimônio público, constituído dos recursos naturais, humanos e o direito 
de conviver e usufruir dos benefícios da sociedade em que atua. 
 

Já Tinoco (2008) conceitua que: 

 
O Balanço Social é um instrumento de gestão e de informação visa 
evidenciar, da forma mais transparente possível, informações econômicas e 
sociais, do desempenho das entidades, aos mais diferenciados usuários, 
entre estes os funcionários (TINOCO, 2008, p. 14). 
 

Pelas falas acima transcritas, percebe-se que cada um de seus autores conceitua o 

balanço social sob um enfoque distinto. Na primeira, o conceito está relacionado à 

forma de prestação de contas à sociedade; e na segunda, à ferramenta de gestão 

da empresa. Apesar de divergirem na forma, os conceitos são complementares. O 

primeiro entende que o destinatário principal é a sociedade; por sua vez, o segundo 

está direcionado aos mais diferenciados usuários. Observa-se, portanto, que a 

destinação do usuário é muito ampla. 

 

Destaca-se ainda a definição de Lisboa Neto (2003, p. 63): “o balanço social tem 

como objetivo geral suprir as necessidades de apresentação de informações de 

caráter social e ecológico”. Nesse sentido, ao disponibilizar tais informações, o 

balanço social cumpre o seu importante papel de comunicação com a sociedade. 

 

Kroetz (2000) descreve uma lista de objetivos que podem ser classificados como 

específicos, tendo por finalidade contribuir para o cumprimento dos objetivos gerais 

da organização. Segundo Kroetz (2000, p. 79), o BS apresenta os seguintes 

objetivos: 

 
a) Revelar, conjuntamente com as demais demonstrações contábeis, a 

solidez da estratégia de sobrevivência e crescimento da entidade; 

b) Evidenciar, com indicadores, as contribuições à qualidade de vida da 
população; 

c) Abranger o universo das interações sociais entre: clientes, fornecedores, 
associações, governo, acionistas, investidores, universidades e outros; 

d) Apresentar os investimentos no desenvolvimento de pesquisas e 
tecnologias; 

e) Formar um banco de dados confiáveis para análise e tomada de decisão 
dos mais diversos usuários; 

f) Ampliar o grau de confiança da sociedade na entidade; 
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g) Contribuir para a implementação e manutenção de processos de 
qualidade, sendo a própria demonstração do Balanço social um 
parâmetro para tal; 

h) Medir os impactos das informações apresentadas no Balanço Social 
perante a comunidade dos negócios; no amanhã da entidade; na 
marca/godwill, na imagem do negócio; 

i) Verificar a participação do quadro funcional no processo de gestão (fase 
da gestão participativa); 

j) Servir de instrumento para negociações laborais entre a direção da 
entidade e sindicatos ou representantes dos funcionários; 

k) Melhorar o sistema de controle interno, permitindo qualificar o ambiente 
organizacional numa perspectiva de confirmar a regularidade da gestão 
identificada como o gerenciamento social; 

l) Clarificar os objetivos e as políticas administrativas, julgando a 
administração não apenas em função do resultado econômico, mas 
também dos resultados sociais. 

 

Os objetivos pesquisados por Kroetz podem ser utilizados na elaboração do balanço 

social, facilitando a análise e a definição de políticas e estratégias para empresas 

privadas e entidades públicas a partir dos elementos propostos pelo autor. Essa 

análise pode ser aplicada também dentro das universidades, na elaboração de seu 

balanço social. 

 

2.6 A universidade pública federal e o balanço social 

 

As universidades públicas federais, apesar de realizarem atividades em todos os 

campos do conhecimento, ainda não incorporaram o balanço social como 

instrumento de divulgação de suas atividades à sociedade. Para Petrelli (2004, p. 

58), “o Balanço Social surge como um dos instrumentos fundamentais nesse 

processo, capaz de contribuir para o que o papel social, que constitui a essência da 

universidade, seja divulgado, reconhecido e avaliado pela sociedade”. 

 

As universidades são mantidas pelo poder público, e, portanto, adotam os preceitos 

da governança e da transparência pública em suas ações. A adoção do balanço 

social como ferramenta de gestão pode demonstrar à sociedade o compromisso 

social dessa instituição, bem como a aplicação e gestão de seus recursos em prol 

da comunidade cumprindo o seu papel constitucional com ética e transparência. 

Para Kroetz (2000, p. 68), o balanço social é “um instrumento de auxílio na gestão 

da entidade contribuindo para a melhora da estrutura organizacional, da informação 

e da comunicação, da produtividade, da eficácia e eficiência.” 
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Ao demonstrar os trabalhos e projetos realizados através do balanço social, a 

universidade realiza uma ampla divulgação de suas atividades sociais, culturais, de 

ensino, de pesquisa, de extensão e de sustentabilidade, divulga sua importância 

para o país e projeta a sua imagem institucional, aumentando a interlocução com a 

sociedade. 

 

Apesar de todos os indicativos positivos para a adoção desse demonstrativo, até o 

presente momento nenhuma universidade pública federal adotou o balanço social 

como ferramenta de prestação de contas de seus atos de gestão. As instituições 

públicas federais estão sujeitas a elaborar diversos relatórios, como o de gestão 

anual, que segue um modelo de relatório técnico de acordo com instruções e 

decisões emanadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 2014), que estão 

publicados nos sites das universidades. Trata-se, portanto, de inovação na gestão 

universitária a adoção e aplicação desse demonstrativo para essas entidades. 

 

O balanço social é um dos instrumentos adotados para representar as relações 

empresa e sociedade. Num mesmo documento, evidencia tanto os aspectos 

econômicos quanto os aspectos sociais, inovando, com isso, o enfoque usado até 

então, no qual a preocupação era basicamente com o tratamento dos recursos.  

 

Ao divulgar informações relativas a aspectos econômicos e sociais além do 

tratamento dos recursos, as universidades contribuem para um melhor diagnóstico 

de suas atividades de ensino e pesquisa e fornecem subsídios para um melhor 

investimento de seus recursos humanos, físicos e patrimoniais. 

 

A adoção do balanço social pelas universidades estimula a adoção de boas práticas 

sociais, incentivando e proporcionando a criação de uma nova mentalidade no meio 

acadêmico, qual seja, a de uma maior conscientização e compromisso social de 

toda a comunidade científica. Dessa forma, tais instituições influenciam diretamente 

os segmentos docente, discente e técnico-administrativo, estimulando-os a produzir 

e desenvolver trabalhos voltados para o exercício da cidadania, e tornando-os 

responsáveis pela disseminação dessa consciência para toda a sociedade. Vale 

ressaltar a indispensável contribuição intelectual dos atores desses segmentos, 

tanto no ambiente interno quanto no externo ao meio universitário, compostos por 
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todas as áreas do conhecimento e membros da sociedade, como empresários e 

trabalhadores, todos eles responsáveis pela construção de uma sociedade mais 

igualitária. Por serem importantes formadores de opinião, os pesquisadores, ao 

produzirem e estimularem a adoção do balanço social, demonstram suas 

contribuições à sociedade através de sua produção intelectual e disseminam essa 

boa prática social.  

 

Espera-se que o trabalho aqui apresentado possa contribuir de forma colaborativa e 

que também venha agregar valor à elaboração e desenvolvimento de pesquisas e 

discussões no campo acadêmico voltado para a elaboração do demonstrativo BS 

nas universidades públicas federais. 

 

Como referência técnica deste trabalho foi utilizado o modelo IBASE, elaborado para 

as instituições de ensino, fundações e organizações sociais (Anexo A). Esse modelo 

tem por objetivo apresentar um retrato das ações de responsabilidade social da 

entidade, detalhadas e quantificadas através de números e de informações, todas 

realizadas durante o exercício social da unidade. 

 

Os itens deverão estar descritos, no que couber, em cada campo, com as seguintes 

informações: 

 

1. Identificação: nome da instituição, natureza jurídica entre outras informações; 

2. Origens de recursos (receitas totais): recursos governamentais (subvenções), 

doações de pessoas jurídicas e físicas, contribuições, patrocínios, cooperação 

internacional, prestação de serviços e/ou venda de produtos e outras receitas; 

3. Aplicação dos recursos (despesas totais): projetos, programas e ações sociais 

(excluindo pessoal), pessoal (salários + benefícios + encargos), despesas 

diversas. 

4. Indicadores sociais internos (ações e benefícios): alimentação, educação, 

capacitação e desenvolvimento profissional, creche ou auxílio-creche, saúde, 

segurança e saúde do trabalho, transporte, bolsas/estágios, outros; 

5. Projetos, ações e contribuições para a sociedade: assistência jurídica, 

diversidade, etnia e questão racial, educação popular/alfabetização de jovens e 
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adultos (as), empreendedorismo/apoio à capacitação, segurança alimentação/ 

combate à fome; 

6. Outros indicadores: número total de alunos(as), número de alunos(as) com 

bolsas (integral), valor total das bolsas (integral), número de alunos(as) com 

bolsas parciais, valor total das bolsas parciais, número de alunos(as) com bolsas 

de iniciação científica e de pesquisa, valor total das bolsas de iniciação científica 

e de pesquisa; 

7. Indicadores sobre o corpo funcional: número de empregados ao final do período, 

admissões, número de prestadores de serviços, número de empregados acima 

de 45 anos, número de mulheres que trabalham na instituição, porcentagem de 

chefia de cargos de chefia ocupados por mulheres e outras informações; 

8. Qualificação do corpo funcional: total de docentes, número de doutores, mestres, 

especialistas e graduados; número total de funcionários, número de pós-

graduados (especialistas, mestres e doutores), número de graduados(as), 

número de pessoas com ensino médio, número de pessoas com ensino 

fundamental, número de pessoas com fundamental incompleto, número de 

pessoas alfabetizadas; 

9. Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social: 

processo de admissão de funcionários, política ou ação de valorização da 

diversidade desenvolvida pela instituição em seu quadro funcional, para os 

alunos ou beneficiários, participação dos funcionários no planejamento da 

instituição, os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização, na seleção de parceiros e 

prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental, 

a instituição possui Comissão/Conselho de Ética para acompanhamento de suas 

atividades; 

10. Outras informações: outras informações sobre atividades não relacionadas que a 

instituição julgar necessárias. 

 

A pesquisa será complementada com a avaliação dos elementos da gestão de 

projetos de maior alcance social e visibilidade na sociedade e seus resultados 

efetivos, tais como a qualificação de docentes e de profissionais da educação da 

rede pública, entre outros importantes projetos realizados pela Faculdade de 

Educação. 
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O referencial teórico abordado neste capítulo balizou a análise dos resultados 

alcançados nas pesquisas de campo realizadas e serviu, ainda, como instrumento 

norteador nas conclusões do trabalho. 

 

A metodologia adotada é apresentada no capítulo seguinte, abordando as fases do 

processo de pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada em estudo científico é considerada parte fundamental do 

processo, pois define a forma de desenvolvimento da pesquisa, seleciona e justifica 

o caminho a ser seguido e garante confiabilidade aos resultados.  

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos, visando responder à pergunta 

norteadora e aos objetivos do estudo. Segundo Goulart (in GOULART; SAMPAIO, 

2010), a pesquisa é o processo formal e sistemático que tem por objetivo descobrir 

respostas para problemas, mediante a utilização de um método científico. Nesse 

sentido, o presente capítulo aborda o caminho que levou à realização deste trabalho. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois objetiva 

estudar, de forma ampla e segundo o modelo Ibase (Anexo A), ações de 

responsabilidade social desempenhadas pela Faculdade de Educação da UFMG. 

Concretamente, estudar-se-á o projeto de balanço social dessa instituição, ou seja, o 

instrumento de divulgação e transparência de suas ações de responsabilidade 

social. A pesquisa exploratória é aquela que tem por objetivo familiarizar-se com um 

assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Segundo Gil (2007), por ser um 

tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a forma de um estudo 

de caso. No caso desta pesquisa, foram estudados os aspectos positivos e 

negativos dos projetos e ações da FaE, bem como as contribuições que porventura 

ela transfere à sociedade.  

 

Quantos aos meios, este é um estudo de caso, pois, de acordo com Yin (2005), é 

uma estratégia que busca examinar em profundidade os dados da instituição 

pesquisada. O autor define o estudo de caso como “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32). Neste caso, foram analisados os projetos 

desenvolvidos pela Faculdade de Educação da UFMG, procurando evidenciar os 

possíveis impactos desses projetos para a sociedade. 
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O método escolhido foi o da abordagem qualitativa e quantitativa. Para Collis e 

Hussey (2005, p. 26), “a pesquisa qualitativa é mais subjetiva e envolve examinar e 

refletir sobre as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e 

humanas”. Ainda segundo os autores, a pesquisa é quantitativa quando envolve 

coletar e analisar dados numéricos (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

 

3.2 Unidades de análise e observação 

 

A unidade de análise desta pesquisa foi a Faculdade de Educação da UFMG. A FaE 

tem por finalidade a formação de educadores, visando ao ensino, pesquisa e ação 

social. Em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, objetiva a formação do 

educando como um sujeito de múltiplas dimensões, a produção e a irradiação de 

conhecimentos e de novas abordagens teóricas e metodológicas do campo 

educacional. Através de uma gestão democrática, também busca a construção 

coletiva de elaborações teóricas de um entendimento da Faculdade e da 

Universidade como instituições públicas, éticas, apontando caminhos para uma 

democracia social.  

 

Os sujeitos de pesquisa que compuseram o universo e a amostra do trabalho foram 

os professores da FaE, todos com titulação de doutorado, que exercem a função de 

coordenador de projetos, captados por meio de edital do Ministério da Educação, 

com a finalidade de cumprir políticas públicas na área de educação infantil, 

avaliação e seleção de livros didáticos, pacto nacional da alfabetização e curso de 

especialização em políticas de promoção da igualdade racial. São ainda sujeitos de 

pesquisa os professores, funcionários técnicos administrativos, discentes que atuam 

diretamente ou indiretamente na execução e desenvolvimento de programas e 

projetos sociais da Faculdade de Educação. A FaE congrega 123 professores e 68 

técnicos administrativos, todos eles servidores públicos concursados que compõem 

a sua atual força de trabalho, de acordo com as informações constantes do relatório 

de atividades – 2012 (UFMG, 2012).  
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3.3 Coleta de dados 

 

Como instrumentos de coleta de dados primários foram utilizados documentos da 

área orçamentária, patrimonial, contábil e financeira da FaE, dados esses 

confrontados com o balanço patrimonial da unidade acadêmica e com o Sistema de 

Administração Integrado de Administração Financeira (Siafi) do governo federal. 

Foram ainda pesquisadas e analisadas informações da área de pessoal, elaboradas 

especialmente pelo Departamento de Pessoal da UFMG para compor o balanço 

social da FaE e extraídas da base de dados do Sistema Integrado de Administração 

de Recursos Humanos (Siape), sistema que gerencia todas as informações dos 

servidores da União. Os dados foram complementados com a análise das 

informações e dos dados elaborados pelas Pró-Reitorias de Planejamento, de 

Administração, de Pesquisa, de Pós-Graduação e de Extensão, pelo Departamento 

de Registro e Controle Acadêmico da UFMG entre outros, entrevistas e 

questionários estruturados sobre os projetos da unidade. 

 

Ao final da coleta de dados e da análise das informações, elas foram consolidadas e 

transcritas no balanço social. Para a apresentação do balanço social da unidade foi 

utilizado o modelo sugerido pelo Ibase. O demonstrativo já mencionado contém as 

informações e dados mais relevantes da Unidade, os projetos sociais mais 

expressivos e os programas de valorização do servidor, entre outras atividades 

desenvolvidas pela Faculdade de Educação.  

 

É importante ainda ressaltar que, visando evitar constrangimentos nos resultados da 

pesquisa, decorrentes de possível hesitação ou temor por parte dos entrevistados 

em responder às perguntas propostas que avaliam questões mais delicadas, foi 

mantido o anonimato de todos os entrevistados. 

 

3.3.1 A análise documental  

 

Esta análise é considerada por vários autores como uma das mais importantes 

técnicas utilizadas ao se realizar uma pesquisa qualitativa, pois completa as 

informações obtidas por meio de outras técnicas. De acordo com Pimentel (2001), 

essa metodologia envolve: 
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[...] estudos baseados em documentos como material primordial sejam 
revisões bibliográficas, sejam pesquisas historiográficas, extrai deles toda a 
análise, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da 
investigação proposta (PIMENTEL, 2001, p. 180). 
 

Segundo Godoy (1995), a análise documental é importante para compreender 

aspectos relativos a fatos históricos ocorridos na organização. De acordo com essa 

autora, os documentos constituem uma rica fonte de dados. Conforme enfatiza Gil 

(2007), a pesquisa documental constitui-se de materiais que não receberam ainda 

tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa.  

 

3.3.2 Questionário  

 

Após a pesquisa documental, a pesquisa qualitativa foi realizada a partir de 

entrevistas e coletas das respostas dos entrevistados. Neste caso, foi adotado um 

roteiro de entrevista específico para os principais coordenadores e chefes imediatos, 

conforme o Apêndice C. Esse roteiro, em forma de questionário, foi aplicado como 

forma de medir a organização do trabalho e avaliar os projetos, através de perguntas 

de 01 a 09. 

 

Malhotra (2006, p. 290) define o questionário como “uma técnica estruturada para 

coleta de dados que consiste em uma série de perguntas escritas e orais, que um 

entrevistado deve responder”. Ainda segundo o autor, qualquer questionário possui 

no mínimo três objetivos específicos: (i) transformar a informação desejada em um 

conjunto de perguntas específicas que o entrevistado tenha condição de responder; 

(ii) motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pela entrevista, a 

cooperar e a completar a entrevista; e (iii) deve sempre minimizar o erro da resposta. 

 

3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Para a análise e tratamento dos dados obtidos com os instrumentos de coleta de 

dados, foi utilizada a abordagem qualitativa e quantitativa. O Quadro 3 apresenta, de 

forma resumida, a estratégia utilizada para análise e tratamento evidenciando a 

relação entre a contribuição do referencial teórico, os objetivos da pesquisa e as 

informações coletadas. 
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Quadro 3 – Estratégia de análise e tratamento dos dados 

Objetivos Específicos Autores 
Tipo de 

Pesquisa 
Fonte/instrumento 
de Coleta de Dados 

Identificar na literatura os 
principais autores e os modelos 
de balanço social. 

Kroetz (2000);  
Iudícibus et al. (2010);  
Oliveira (2008); 
Slomski (2007);  
Melo Neto e Froes (2001);  
Petrelli (2004) 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Referencial Teórico 

Mapear e definir os dados que 
irão compor o Balanço Social a 
ser apresentado. 

Ibase – Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e 
Econômicas;  
Kroetz (2000);  
Oliveira (2008);  
Iudcibus et al. (2010) 

Pesquisa 
Documental 

Balanço Patrimonial 
da FAE, Sistemas do 
Governo Federal 
(SIAFI e SIAPE), 
FAE, UFMG 
(PRORH, 
PROPLAN). 

 Avaliar, na percepção dos 
coordenadores, executores e do 
público beneficiado, os 
impactos das atividades 
realizadas por meio dos 
projetos da FaE.  

Kroetz (2000);  
Slomski (2007) 

Documental e 
de campo 

Questionário 
(questões 01 a 09).  

Analisar os resultados 
alcançados e compará-los aos 
objetivos traçados. 

Kroetz (2000);  
Slomski (2007) 

Documental e 
de campo 

Questionário 
(questões 01 a 09). 

Objetivo Geral 
Estudar as atividades sociais desenvolvidas pela FaE, em função 
de sua natureza e de seus impactos na sociedade, e demonstrar o 
resultado dessas análises por meio do balanço social. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5 Desenvolvimento da análise  

 

A análise de conteúdo (AC) é um conjunto de instrumentos metodológicos que se 

aperfeiçoam constantemente e que se aplicam a discursos diversificados (BARDIN, 

2011), principalmente na área das ciências sociais, com objetivos bem definidos e 

que servem para desvelar o que está oculto no texto, mediante decodificação da 

mensagem, conforme a Figura 1. 
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Figura 1 – Resumo esquemático das fases da análise de conteúdo 

 

Fonte: Bardin (2011, p. 132). 

 

De acordo com o esquema proposto por Bardin (2011), a análise de conteúdo possui 

três grandes blocos ou fases principais na sua aplicação: a) pré-análise, b) 

exploração do material ou documental e c) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 
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Na primeira fase, denominada pré-análise, foi organizado o material que seria objeto 

de estudo e pesquisa com o propósito de torná-lo mais objetivo e de fácil manuseio, 

contribuindo para a sistematização das ideias iniciais para a elaboração do trabalho. 

 

Após essa etapa, aplicando a leitura flutuante, foram organizados os trabalhos já 

pesquisados sobre o tema, e analisados os textos, artigos e livros acadêmicos que 

seriam objeto de estudo e análise para a elaboração da pesquisa. Foram então 

selecionados os documentos mediante a aplicação da regra da representatividade 

para aqueles julgados como os mais importantes e que, após a seleção da amostra, 

passaram a compor a pesquisa.  

 

Logo após, houve a formulação das hipóteses e dos objetivos, etapa em que foi 

escolhido o tema a ser abordado e a forma de apresentação do trabalho. Nessa fase 

também se estabeleceu a forma de referenciar os índices e se elaboraram os 

indicadores que poderiam orientar a pesquisa através dos extratos de textos 

escolhidos e de outros documentos que serviram de base para a análise de acordo 

com Bardin (2011). 

 

Na segunda fase, foi realizada a exploração do material, definida a seleção teórica, a 

estrutura da dissertação e a forma de apresentação. 

 

O trabalho que está organizado em seis capítulos, dispostos da seguinte forma: o 

primeiro contém a introdução com apresentação do tema e a contextualização do 

estudo contendo os objetivos geral e específicos, bem como a justificativa para 

discussão do tema. Nesse capítulo foi definida a Faculdade de Educação (FAE) uma 

unidade acadêmica pertencente à Universidade Federal de Minas Gerais, para o 

estudo de caso a ser analisado e para a aplicação das hipóteses formuladas. 

 

No segundo capítulo, foram definidos os temas e pesquisadores da academia que 

vão dar sustentação acadêmica à dissertação e cujas obras compõem o referencial 

teórico da mesma. Os temas do referencial teórico são: da organização do estado, 

administração pública federal brasileira, governança corporativa na gestão pública, 

responsabilidade social, evolução histórica da contabilidade pública no Brasil, 

balanço social e, por fim, a universidade pública federal e o balanço social.  
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Já no terceiro capítulo, define-se a metodologia a ser utilizada que irá responder a 

pergunta norteadora do trabalho e que permitirá o cumprimento dos objetivos do 

estudo. Quanto aos fins, a pesquisa foi caracterizada como exploratória, estudando 

de forma ampla a aplicação do modelo IBASE, de maneira a analisar os elementos 

da responsabilidade social desempenhados pela Faculdade de Educação da UFMG. 

Segundo Gil (2007), por ser muito específica, a pesquisa exploratória quase sempre 

assume a forma de um estudo de caso. O capítulo foi estruturado da seguinte forma: 

metodologia, caracterização da pesquisa, unidades de análise e observação, coleta 

de dados, a análise documental, questionário, estratégia de análise e tratamento de 

dados e desenvolvimento da análise.   

 

No quarto capítulo, discorreu-se sobre o ambiente onde a pesquisa foi realizada, 

contextualizando o estudo de caso, e sobre a escolha da Faculdade de Educação e 

sua importante contribuição para o país na área de educação, seja no âmbito 

regional e também fora de suas fronteiras, sendo conhecida internacionalmente pela 

qualidade das suas pesquisas. O capítulo encontra-se assim apresentado: ambiente 

da pesquisa, breve histórico da UFMG e das unidades acadêmicas, relato sucinto 

sobre a unidade Faculdade de Educação (FaE). 

 

O quinto capítulo se destina à apresentação e à análise dos dados e das 

informações do estudo empírico; e o último e sexto capítulo apresenta as 

considerações finais do estudo, consistindo dos segmentos: conclusões, 

recomendações e as limitações da pesquisa. 
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4 AMBIENTE DE PESQUISA 

 

O ambiente da pesquisa foi a Faculdade de Educação da UFMG, uma tradicional e 

importante Unidade Acadêmica, que pertence à Universidade Federal de Minas 

Gerais, maior universidade pública do Estado de Minas Gerais. A UFMG se destaca 

não apenas pela abrangência de sua atuação, mas também pelos mais elevados 

índices de produção intelectual, características que justificam sua posição de 

referência e de liderança, tanto regional quanto nacional. 

 

4.1 Breve histórico da UFMG 

 

A Universidade Federal de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, foi criada 

pela Lei Estadual nº 956, de 8 de setembro de 1927, sendo transformada em 

instituição federal pela Lei nº 971, de 16 de dezembro de 1949. Conforme definido 

em seu Estatuto (UFMG, 1999), é pessoa jurídica de direito público, mantida pela 

União, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de 

gestão financeira e patrimonial. 

 

As responsabilidades institucionais da UFMG vinculam-se aos objetivos precípuos 

da geração, desenvolvimento, transmissão e aplicação de conhecimentos por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociáveis entre si e integrados na 

educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na 

criação filosófica, artística e tecnológica. Este papel fundamenta-se nas disposições 

do art. 207 da Constituição Federal, sendo balizada pelas disposições da Lei 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

 

A UFMG tem como objetivo estratégico gerar e difundir conhecimentos científicos, 

tecnológicos e culturais, destacando-se como instituição de referência nacional, 

formando indivíduos críticos e éticos, com uma sólida base científica e humanística, 

comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com o 

desenvolvimento socioeconômico regional e nacional (UFMG, 2014a). 
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A responsabilidade social da instituição recai especialmente em sua contribuição à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

4.2 Das unidades acadêmicas 

 

As unidades acadêmicas são estabelecimentos de ensino que possuem sede e 

estrutura administrativa próprias, realizam atividades de pesquisa e de extensão e 

oferecem cursos superiores que resultam na concessão de diplomas de Graduação 

e de Pós-Graduação.  

 

Elas podem se organizar contemplando estruturas de nível hierárquico a elas 

inferiores, sendo a estrutura departamental uma de suas formas possíveis de 

organização. Essas unidades são administradas pela Congregação e pela Diretoria. 

A Congregação, cuja competência é supervisionar a política de ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito da Unidade Acadêmica, é integrada pelo Diretor, pelo Vice-

Diretor e por representantes dos segmentos docente, discente e técnico-

administrativo.  

 

A Faculdade de Educação é uma importante unidade acadêmica criada através do 

Decreto-Lei nº 62.317, de 28 de fevereiro de 1968, que reestruturou a Universidade 

Federal de Minas Gerais. A unidade é o resultado do desdobramento do 

Departamento de Pedagogia e Didática da Faculdade de Filosofia e Letras, na 

época responsável pelo Curso de Pedagogia e pelo Curso de Didática. A partir de 28 

de fevereiro de 1972, a Faculdade de Educação passou a funcionar no Campus 

Universitário da Pampulha, no prédio anteriormente destinado a abrigar o Colégio 

Universitário. 

 

A Faculdade de Educação está organizada com a seguinte estrutura administrativa 

(Quadro 4). 
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Quadro 4 – Estrutura administrativa da Faculdade de Educação 

Estrutura Composição 

Diretoria - Diretora 

- Vice-Diretor 

- Secretaria da Diretora 

- Secretária Geral 

Departamentos - Departamento de Administração Escolar – DAE 

- Departamento de Ciências Aplicadas à Educação - DECAE 

- Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino - DMTE 

Colegiados - Colegiado do Curso de Pedagogia 

- Colegiado Especial das Disciplinas Pedagógicas dos Cursos de 
Licenciatura 

- Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

- Colegiado do Curso de Formação Intercultural para Educadores 
Indígenas 

- Comissão do Curso de Pedagogia a Distância 

- Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão 
Social 

Setores 
administrativos 

- Central de Estágios 

- Superintendência Administrativa 

- Audiovisual 

- Coordenação tecnológica 

- Setor de Compras 

- Almoxarifado 

- Setor de Patrimônio 

- Seção de Contabilidade 

- Seção de Pessoal 

- Seção de Serviços Gerais 

- Núcleo de Apoio a Pesquisa – Napq 

- Centro de Extensão da FaE – Cenex 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações de FaE (2013). 

 

A UFMG disponibiliza o sistema Somos UFMG (UFMG, 2013), desenvolvido para 

facilitar o mapeamento das competências da instituição e, ainda, com o objetivo de 

incrementar a interação da Universidade em áreas de pesquisa científica e 

tecnológica com instituições públicas e privadas.  

 

Através do Somos UFMG, é possível identificar os pesquisadores, suas 

especialidades e produção científica, além de informações sobre as unidades, 

departamentos, ativos de propriedade intelectual, infraestrutura instalada nos 

laboratórios, dentre outras informações. As informações são extraídas diretamente 

do Currículo Lattes, atualizados pelos próprios professores. 
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A FaE apresenta os seguintes indicadores sobre a sua produção bibliográfica, 

orientações concluídas e demais dados relativos a laboratórios e sua infraestrutura 

instalada, constantes no sistema Somos UFMG (Quadros 5 e 6). 

 

Quadro 5 – Faculdade de Educação em números 

Número de departamentos 03 

Número de professores 116 (posição em tamanho: 7 de 24) 

Número de professores com Lattes 116 (100.0% da unidade) 

Patentes 0 

Laboratórios 2 

Produção Bibliográfica  

Artigos Publicados 135 

Demais Tipos de Produção 32 

Trabalho em Eventos 158 

Textos em Jornais ou Revistas 17 

Livros e Capítulos 163 

Artigos Aceitos para Publicações 10 

Total em 2013 515 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Somos UFMG (2014b). 

 

No site, as competências da unidade podem ser encontradas de maneira simples e 

organizada, de acordo com a área de interesse do usuário. Também são 

relacionados os pesquisadores com maior procura por outros usuários sendo 

referência em sua atividade e especialização. A faculdade tem sua distribuição por 

temas de maior destaque e frequência, e a consulta pode ser realizada relacionando 

as seguintes palavras-chaves: Educação, Formação de Professores, Currículo, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil, Políticas Públicas, Avaliação, 

Gênero, Ensino Superior, Escola, Pesquisa, Ensino Fundamental, Trabalho, 

Formação Docente, Política Educacional. 

 

De acordo com os dados constantes no sistema Somos foram concluídas durante o 

ano de 2013: 54 dissertações de mestrado, 51 teses de doutorado, 11 de Pós-

Doutorado e 142 trabalhos de monografias entre outros, totalizando 258 trabalhos de 

orientação no citado período.  
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Os Departamentos da Faculdade de Educação são apresentados por ordem de 

tamanho, de acordo com o número de docentes alocados em sua estrutura 

organizacional, conforme demonstrado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Alocação de docentes  

Departamento 
Nº de 

professores 
Nº de professores com o 

lattes 

Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino 54 54 

Departamento de Ciências Aplicadas à Educação 35 35 

Departamento de Administração Escolar 27 27 

Total de professores 116 116 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Sistema Somos UFMG (2013). 

 

A unidade acadêmica conta com um importante quadro de professores, formado por 

pesquisadores em diversas áreas de atuação distribuídos em 30 (trinta) grupos de 

pesquisa, abaixo relacionados: 

1. Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais - GAME 

2. Grupo de Estudos e Pesquisa em História da Educação - GEPHE  

3. Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História - LABEPEH 

4. Laboratório de Estudos em Museus e Educação - LEME 

5. Observatório da Educação Mestrados Profissionais em Ensino de Ciência 

6. Núcleos de Educação de Jovens e Adultos - NEJA 

7. Núcleo de Estudos Sobre Trabalho e Educação - NETE 

8. Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Pensamento Complexo - NEPPCOM  

9. Observatório Sociológico Família-Escola: Trajetórias e Práticas de Escolarização 

- OSFE 

10. Sétima Arte: Grupo de Educação, Cinema & Audiovisual 

11. Grupos de Estudos Sobre Políticas Educacionais e Trabalho Docente - 

GESTRADO 

12. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo e Sustentabilidade - 

EDUCAMPO 

13. Territórios, Educação Integral e Cidadania - TEIA  

14. Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículo e Culturas - GECC  

15. Grupo de Pesquisa sobre Produção e Condição Docente - PRODOC  

16. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil-NEPEI  
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17. Laboratório de Psicologia da Educação - LAPED  

18. Observatório da Juventude da UFMG 

19. Grupo de Educação Indígena - GEDUC  

20. Ações Afirmativas na UFMG 

21. Grupo Interdisciplinar de Estudos Sobre Educação Inclusiva e Necessidades 

Educacionais Especiais - GEINE 

22. Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação - NIPSE 

23. Grupo de Estudos sobre Gênero, Sexualidade e Sexo em Educação - GSS 

24. Núcleo Práxis 

25. Grupo de Estudos sobre Numeramento 

26. Espaços e Linguagens Matemáticas 

27. GPELL – Grupo de Pesquisa do Letramento Literário 

28. Grupo de Pesquisa em Artes  

29. Grupo de Pesquisa Política e Administração de Sistemas de Ensino - GRUPASE 

30. Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Histórico-Cultural na Sala de Aula 

- GEPSA 

31. Observatório das Políticas para Educação 

 

Esses dados demonstram a importância da FaE e do seu quadro de docentes e 

pesquisadores, o desempenho e a produção bibliográfica da unidade no exercício de 

2013, bem como a estrutura administrativa da Faculdade. 

 

No próximo capítulo serão apresentados e analisados os dados coletados na 

unidade e nos diversos sistemas de informação existentes na Universidade, que 

servirão de base para discussão e comprovação dos objetivos da pesquisa.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1 Caracterização da unidade e análise do balanço social  

 

Primeiramente, como já apresentado, o objetivo geral deste trabalho é demonstrar a 

aplicação do balanço social em uma unidade acadêmica da UFMG adotando o 

modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais desenvolvido 

pelo IBASE, conforme o Anexo A.  

 

Os dados numéricos referentes às atividades de projeto, execução financeira e 

orçamentária foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira 

(Siafi) (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2013), e disponibilizados no Anexo B. Já, as 

informações relativas à área de pessoal foram extraídas do Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos (Siape) (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

2013). 

 

O Siape é um sistema de abrangência nacional, criado com a missão de integrar 

todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos. 

Atualmente ele representa um dos principais sistemas estruturadores do governo 

federal. 

 

A solução é a base para a integração sistêmica dos órgãos pertencentes ao Sistema 

de Pessoal Civil da Administração Pública Federal, e responsável pelo envio das 

informações referentes ao pagamento de seus servidores às Unidades Pagadoras 

desses órgãos. Também garante a disponibilidade desses dados na página 

eletrônica SIAPEnet, bem como o envio dos arquivos de crédito para os bancos 

responsáveis pelo seu pagamento, que são controlados dentro do Departamento de 

Pessoal da UFMG. As informações complementares foram fornecidas pelos órgãos 

integrantes do sistema de governança pública existente na instituição e de outras 

informações adquiridas pela estrutura de controle interno da unidade FaE. 

 

As informações são apresentadas e comentadas seguindo a ordem dos modelos 

sugeridos pelo Ibase e relacionados no Anexo A. Assim, para facilitar a 

compreensão e análise dos dados, apresenta-se o conteúdo do balanço social 
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estratificado em 10 (dez) seções, utilizando-se dados do exercício de 2013. Devido à 

construção de um primeiro modelo, os registros e informações apresentados 

referem-se apenas ao exercício financeiro proposto para o estudo. 

 

Figura 2 – Informações básicas sobre o balanço 

 

Fonte: Ibase (2013).  

 

O modelo Ibase estabelece objetivos claros para sua elaboração, de modo a retratar 

as ações realizadas pela instituição com maior transparência na aplicação de seus 

recursos e também na origem desses valores. 

 

         Apoio: Parcerias:

           

         Este programa foi desenvolvido pela

Balanço Social / 2013   Faculdade de Educação - FAE

O princípio deste BS é buscar transparência, responsabilidade e participação nas ações 
realizadas, bem como transparência total na origem e destino dos recursos utilizados pela 

organização em questão. 
Os campos onde não constam ou não se aplicam o tipo de informação ao tipo/categoria da 

instituição que está divulgando seu BS devem ser preenchidos com NA (não se aplica) ou ND (não 
disponível).

O Ibase esclarece dúvidas sobre o preenchimento do formulário e, uma vez pronto, divulga os 
nomes das instituições, seus balanços sociais e páginas no site www.balancosocial.org.br

Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo telefone (21) 2178-9400.
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Figura 3 – Identificação da unidade acadêmica 

 

Fonte: Ibase (2013).  

 

No campo “identificação”, foi acrescentada a classificação da FaE como Unidade 

Gestora (UG 153285), que lhe confere o direito de aplicação de seus recursos de 

forma autônoma. Os recursos orçamentários e repasses financeiros são feitos de 

forma descentralizada para as unidades acadêmicas por meio da administração 

central da UFMG e são executados pelas áreas responsáveis na unidade. 

 

Tabela 1 – Origem dos recursos 

2 - Origem dos recursos 
2013 

Valor (R$) 

2013 

 (em %) 

Receitas Totais 14.722.520 100% 

a. Recursos governamentais 
(subvenções) 12.979.525 88,16% 

b. Doações de pessoas jurídicas 0 0,00% 

c. Doações de pessoas físicas 0 0,00% 

d. Contribuições 0 0,00% 

e. Patrocínios 0 0,00% 

f. Cooperação internacional 0 0,00% 

g. Prestação de serviços e/ou venda de 
produtos  0 0,00% 

h. Outras receitas 1.742.994 11,84% 

Fonte: Anexo B- Faculdade de Educação - Seção de Contabilidade – Demonstrativo Sintético – 
Receitas (origem de recurso) e Despesas (natureza de despesa) – 2013. 

 

Na Tabela 1 está demonstrada de forma clara a dependência da instituição de 

recursos governamentais: 88,16%, compreendidos em sua maioria pelo repasse do 

governo federal, sendo que desse montante 44,92% foram repasses diretos 

realizados pelo tesouro nacional e 55,08% referem-se a recursos captados para 

convênios e projetos. As outras receitas (11,84%) são originadas de recursos 

  Balanço Social / 2013  Faculdade de Educação - FAE

De utilidade pública? [x ] não     Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] munic ipal           Classif icada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ x ] não

1 - Identificação

Tipo/categoria (conforme instruções): Unidade Gestora 153285

Natureza jurídica:[x ] Unidade Acadêmica        sem fins lucrativos?[x ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [ x ] não

Possui Certif icado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [ x ] não     Possui registro no: [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

Nome da Unidade: Faculdade de Educação - FAE da UFMG
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diretamente arrecadados pela Faculdade de Educação como aluguéis, devolução de 

saldos de convênios e taxas oriundas da prestação de serviço realizadas pela 

unidade acadêmica devidamente autorizada por dispositivos internos da 

Universidade e aprovados pela Congregação da Unidade. 

 

Tabela 2 – Aplicação dos recursos 

3 - Aplicação dos recursos 
2013 2013 

Valor (R$)  (em %) 

Despesas Totais 46.894.302 100% 

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) 10.644.350 22,70% 

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 32.171.783 68,60% 

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) 4.078.170 8,70% 

    Operacionais 1.826.400 44,78% 

    Impostos e taxas 1.860 0,05% 

    Financeiras 0 0,00% 

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 403.337 9,89% 

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) 1.846.573 45,28% 

Fonte: Faculdade de Educação – Seção de Contabilidade - Demonstrativo Sintético – Receitas 
(origem de recurso), Despesas (natureza de despesa) – 2013 – SIAFI – Anexo B e 
Departamento de Pessoal – DAP – SIAPE (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013). 

 

Merece um maior destaque dentro da aplicação dos recursos (Tabela 2), as 

despesas realizadas para projetos, programas e ações sociais (a), que 

corresponderam a 22,70% das despesas totais realizadas. Esse item demonstra a 

importância da função social da FaE, sendo que todos os projetos foram destinados 

para atendimento de políticas públicas do governo federal. A quase totalidade 

desses recursos foi executada através de contratos com fundação de apoio dentro 

da estrutura da universidade. 

 

Os valores aplicados na letra (b) referem-se ao montante de despesa realizada pela 

unidade para pagamento de sua folha de pessoal e que corresponde a 68,60% das 

despesas totais da Unidade. Os dados foram fornecidos pelo Departamento de 

Pessoal (DAP) da UFMG e extraídos do Siape (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

2013), sistema em que são operacionalizadas, armazenadas, analisadas e tratadas 

as informações relativas ao pagamento de servidores da Administração Pública 

federal. 
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A letra (c) informa as despesas diversas, compreendidas por operacionais, impostos 

e taxas, financeira, capital e outras. 

 

As despesas operacionais referem-se a despesas da faculdade com a manutenção 

de suas atividades, como passagens, diárias, auxílio financeiro a estudantes, 

material de consumo e outras, e correspondem a 44,78% das despesas diversas. 

Impostos e taxas correspondem a obrigações tributárias, representando 0,05%. Já 

as despesas de capital representaram 9,89% dos gastos realizados, notadamente 

para aquisição de material permanente e de software. 

 

A aplicação de recursos demonstra ainda na letra (c), classificados como outras 

despesas, os recursos que não foram executados pela FaE durante o exercício de 

2013, portanto, classificados como disponíveis (45,28%), tendo sido utilizados no 

exercício seguinte. 

 

Tabela 3 – Indicadores sociais internos 

4 - Indicadores sociais internos  

 (Ações e benefícios para os(as) funcionários(as)) 

2013  
% sobre receita metas 2014 

Valor (R$) 

a. Alimentação 905.699 6,15%  Aumentar 

b. Educação  ND 0,00%   

c. Capacitação e desenvolvimento profissional  ND 0,00%   

d. Creche ou auxílio-creche 20.292 0,14%  Aumentar 

e. Saúde 758.280 5,15%  Aumentar 

f. Segurança e medicina no trabalho  ND 0,00%   

g. Transporte 117.802 0,80%  Aumentar 

h. Bolsas/estágios  ND 0,00%   

i. Outros 34.887 0,24%  Aumentar 

Total - Indicadores sociais internos 1.836.960 12,48%   

Fonte: DAP – Siape (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2013). 

 

Os dados da Tabela 3 foram extraídos do sistema Siape e demonstram os gastos 

realizados pelo governo federal com os servidores públicos da FaE com 

alimentação, auxílio-creche, plano de saúde, vale-transporte e de outros benefícios, 

como gratificação curso/concurso, que foram pagos para os segmentos técnicos e 

administrativos da educação e docentes. 
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Tabela 4 – Projetos, ações e contribuições para a sociedade 

5 - Projetos, ações e contribuições para a 
sociedade    

2013 

Valor (R$) 

%      
sobre 
receita 

metas 2014 

a. Assistência jurídica 

NA 0,00% R$ _______ 

Nº pessoas beneficiadas:          
Nº entidades beneficiadas:   

_______   
_______ 

b. Diversidade, etnia e questão racial 

R$ 175.360 1,19% R$ _______ 

Nº pessoas beneficiadas:          
Nº entidades beneficiadas:   

_______   
_______ 

c. Educação popular/alfabetização de jovens 
e adultos(as) 

R$ 1.414.768 9,61% R$ _______ 

Nº pessoas beneficiadas:          
Nº entidades beneficiadas:   

_______   
_______ 

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação 

NA 0,00% R$ _______ 

Nº pessoas beneficiadas:          
Nº entidades beneficiadas:   

_______   
_______ 

e. Segurança alimentar / combate à fome 

NA 0,00% R$ _______ 

Nº pessoas beneficiadas:          
Nº entidades beneficiadas:   

_______   
_______ 

Valores Totais R$ 1.590.128 10,80% R$ ______ 

Fonte: Anexo C - Faculdade de Educação – Seção de Contabilidade – Recursos Secadi e SEB - Ação 
20 RJ. 

 

A Tabela 4 apresenta dados referentes aos programas de inclusão social e de 

extensão oferecidos pela FaE no exercício de 2013.  

 

Já na Tabela 5, encontram-se destacados os principais projetos e programas de 

governo relacionados diretamente com a diversidade, etnia e a questão racial e, 

ainda, aqueles relacionados à educação popular e alfabetização de jovens e adultos.  

 

Tabela 5 – Relação de projetos e programas executados pela FaE 

Descrição Valor em R$ 

Curso de Especialização UNIAFRO: políticas de promoção da igualdade racial  175.360,00  

Curso de Formação de professores na temática das culturas e história dos povos 
indígenas 

129.540,00  

Saberes indígenas na escola 325.228,00  

PROLIND – FIEI 460.000,00  

PROCAMPO – LECAMPO 480.000,00  

TOTAL 1.590.128,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Anexo C - Faculdade de Educação 
– Seção de Contabilidade – Recursos Secadi e SEB - Ação 20 RJ. 
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Os recursos destinados para os programas Prolind–Fiei e Procampo-Lecampo são 

assegurados por meio do Ministério da Educação (MEC) e executados fora da matriz 

orçamentária da unidade, de forma descentralizada, visando assegurar o custeio 

dessas atividades na unidade e de seus participantes. 

 

No Programa das Licenciaturas Indígenas (Prolind), destaca-se o curso de 

Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei). A primeira turma iniciou sua 

formação universitária em 2006, financiada pelo Prolind, do Ministério da Educação 

(MEC). Sua experiência funcionou como uma espécie de piloto para a criação de 

uma nova licenciatura na FaE, com entrada regular de 35 alunos indígenas por ano, 

por meio do Programa Reuni. O Boletim da UFMG nº 1861, de abril de 2014, informa 

que cerca de 140 estudantes de 21 aldeias, de quatro estados brasileiros, cursam 

licenciatura em Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei). Além deles, 

desde 2010 a UFMG recebe a cada ano 12 novos alunos indígenas, em vagas 

suplementares, nos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, 

Ciências Agrárias, Ciências Sociais e Ciências Biológicas.  

 

Já o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo (Procampo) destina-se à formação e integração de políticas públicas para o 

campo desenvolvidas pelo MEC através da Secadi.  

 

Tabela 6 – Outros indicadores 

6 - Outros indicadores 2013 metas 2014 

Nº total de alunos(as) graduação, especialização, mestrado e doutorado  2475 Aumentar 

Nº de alunos(as) com bolsas graduação 52 

Valor total das bolsas graduação ND R$ 

Nº de alunos(as) com bolsas parciais ND 

Valor total das bolsas parciais ND R$ 

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa ND 

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa ND R$ 

Fontes: Graduação - Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFMG – DRCA 
Especialização - vagas, inscrições e conclusões – Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) e 
secretarias de cursos: matrículas – Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DRCA 
Mestrado - conceitos – Capes; vagas, inscrições e defesas – Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PRPG) e secretarias dos cursos; matrículas – Departamento de Registro e Controle 
Acadêmicos (DRCA). Doutorado - conceitos – Capes; vagas, inscrições e defesas – Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e secretarias dos cursos; matrículas – Sistema Acadêmico 
de Pós-Graduação. 
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O número total de alunos matriculados na graduação é dado pela média aritmética 

do número de alunos matriculados no primeiro e no segundo semestre de 2013, 

distribuídos nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, Pedagogia Diurno, 

Pedagogia Noturno, Pedagogia Ensino a Distância (EAD), totalizando 1.162 alunos 

matriculados (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Relação de cursos e quantidade de alunos matriculados na Graduação 

Nome do Curso Nº Matriculados 

Licenciatura em Educação do Campo  106 

Pedagogia Diurno 264 

Pedagogia Noturno  269 

Pedagogia Ensino a Distância - EAD  523 

Total  1.162 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Graduação - Departamento de 
Registro e Controle Acadêmico da UFMG – DRCA –UFMG (2014b). 

 

A Tabela 8 apresenta os cursos de especialização ofertados pela Faculdade de 

Educação, indicando a quantidade de alunos matriculados em 2013 (869) e o 

número total de concluintes ao final do exercício do referido ano (487), distribuídos 

da seguinte forma: 

 

Tabela 8 – Relação de cursos e alunos matriculados e concluintes na Pós-

Graduação 

Nome do Curso Nº Matriculados Nº Concluintes 

Docência na Educação Infantil 47 40 

Educação e Ciência para Professores do Ensino 
Fundamental 

50 0 

Ensino de Ciências por Investigação – EAD 216 43 

Gestão de Instituições Federais de Educação 
Superior  

100 94 

Gestão Escolar – EAD  398 310 

Educação de Campo 58 0 

TOTAL 869 487 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Especialização - vagas, inscrições 
e conclusões – Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) e secretarias de cursos: matrículas – 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DRCA – UFMG (2014b). 
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A Faculdade de Educação oferece o mestrado em Educação – Conhecimento e 

Inclusão Social –, que teve início em 1972, sendo que na última avaliação realizada 

pela Capes o curso obteve o conceito 7. Ao final do exercício social de 2013, 

estavam matriculados 166 alunos, e haviam sido realizadas ao longo do referido ano 

60 defesas de dissertações.   

 

A instituição oferece na mesma linha o doutorado em Educação – Conhecimento e 

Inclusão Social –, que foi iniciado em 1991 e obteve na última avaliação realizada 

pela Capes, no período 2010-2012, o conceito 7, com 278 alunos, matriculados em 

2013, tendo sido concluídas no mesmo ano 55 teses de doutorado. 

 

No exercício de 2013, foram concedidas aos alunos da FaE bolsas de graduação 

nos programas abaixo relacionados (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Quantitativo de bolsas concedidas na Graduação 

Programas da Graduação Nº de Bolsas Concedidas 

Programa de Monitoria da Graduação – PMG 36 

Programa PRONOTURNO  12 

PIQEG - Programa de Inovação e Qualidade no Ensino da Graduação 04 

TOTAL 52 

Fontes: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - PIBIC - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica, PROBIC - Programa Bolsas Institucionais de Iniciação 
Científica, PET - Programa de Educação Tutorial, Programa PRONOTURNO PIQEG - 
Programa de Inovação e Qualidade no Ensino da Graduação, PEG - Programa Especial de 
Graduação, PMG - Programa de Monitoria de Graduação IMERSÃO À DOCÊNCIA, 
AGÊNCIAS: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, FAPEMIG - 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – UFMG (2014a) 

 

As bolsas de iniciação científica PIBIC e PROBIC são distribuídas e controladas 

diretamente pelos pesquisadores do CNPq e FAPEMIG, respectivamente, sendo de 

responsabilidade direta desses docentes o acompanhamento dos bolsistas alunos 

dentro de seus projetos (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Quantitativo de bolsas de iniciação científica na Graduação 

Programas da Graduação PIBIC/ PROBIC/OUTROS 
Nº de Bolsas 
Concedidas 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 64 

FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais 

27 

Outros  09 

TOTAL 100 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Núcleo de Apoio a Pesquisa – 
Napq da FAE 

 

No Programa Institucional de Auxílio à Pesquisa de Doutores Recém Contratados da 

UFMG – Recém Doutores – 2013, foi destinado o valor de R$ 54.843,50, para 08 

novos professores contratados para a FaE. 

 

Através do Programa de Apoio Integrado a Eventos (PAIE), foi pago em 2013 o valor 

de R$ 14.996,00, para 15 estudantes. 

 

A UFMG destina bolsas assistenciais aos alunos carentes concedidas pela 

Fundação Mendes Pimentel (FUMP, 2014). As bolsas são distribuídas através de 

critérios previamente definidos pela FUMP. Os alunos são classificados em três 

níveis de assistência – NI, NII e NIII –, após analisada a sua condição 

socioeconômica. Durante o ano de 2013, foram beneficiados 415 alunos da FaE, 

obedecidos os seguintes critérios abaixo:  

 

 Estudantes do curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas (Fiei)  

 

Recebem diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ensino (FNDE), 

do MEC, a Bolsa Permanência, no valor de R$ 900,00. Podem se inscrever no 

Programa de Acesso à Material Acadêmico da FUMP a cada semestre, sendo: NI: 

bolsa de R$ 400,00; NII: bolsa de R$ 300,00; e NIII: bolsa de R$ 200,00. Podem 

acessar os Restaurantes Universitários (Rus) com gratuidade ou preço reduzido, 

sendo: NI: gratuidade no café da manhã, almoço e jantar; NII e NIII: gratuidade no 

café da manhã e taxa de R$ 1,00 (um real) para almoço e jantar.  
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 Estudantes do curso Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo (Procampo) 

 

É destinado apenas aos que são identificados como quilombolas e recebem 

diretamente do FNDE a Bolsa Permanência no valor de R$ 900,00. Todos os 

estudantes regularmente matriculados no curso podem se inscrever no Programa de 

Acesso à Material Acadêmico da Fump a cada semestre, sendo: NI: bolsa de R$ 

400,00; NII: bolsa de R$ 300,00; e NIII: bolsa de R$ 200,00. Os estudantes podem 

acessar os RUs com gratuidade ou preço reduzido, sendo: NI: gratuidade no café da 

manhã, almoço e jantar; NII e NIII: gratuidade no café da manhã e taxa de R$ 1,00 

(um real) para almoço e jantar.  

 

 Estudantes do curso de Pedagogia: 

 

Os estudantes classificados como NI podem acessar os seguintes programas:  

 Saúde médica, psicológica e odontológica; 

 Programa de Acesso à Material Acadêmico da Fump a cada semestre = bolsa 

de R$ 400,00;  

 Podem acessar os RUs com gratuidade no café da manhã, almoço e jantar; 

 Bolsa Auxílio-Transporte = R$ 130,00; 

 Bolsa de Manutenção Baeta Vianna = R$ 400,00 integral ou R$ 240,00 parcial; 

 Vaga no programa de Moradia Universitária; 

 Bolsa Auxílio-Moradia = R$ 500,00. 

 Bolsa de Apoio a Educação Pré-Escolar = R$ 200,00 (somente para estudantes 

que possuem filhos menores de seis anos e não conseguiram vaga em uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI, ou não têm com quem deixá-lo 

enquanto está desenvolvendo as atividades acadêmicas).   

 

Os estudantes classificados como NII podem acessar os seguintes programas:  

 Saúde médica, psicológica e odontológica; 

 Programa de Acesso à Material Acadêmico da Fump a cada semestre = bolsa 

de R$ 300,00;  

 Podem acessar os Rus: café da manhã com gratuidade, almoço e jantar com 

taxa de R$ 1,00 (um real); 
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 Bolsa Auxílio-Transporte = R$ 130,00; 

 Bolsa de Manutenção Mendes Pimentel = R$ 300,00 integral e R$ 180,00 

parcial; 

 Vaga no programa de Moradia Universitária; 

 Bolsa Auxílio-Moradia = R$ 500,00. 

 Bolsa de Apoio a Educação Pré-Escolar = R$ 200,00 (somente para estudantes 

que possuem filhos menores de seis anos e não conseguiram vaga em uma 

UMEI ou não têm com quem deixá-lo enquanto está desenvolvendo as 

atividades acadêmicas).  

 

Os estudantes classificados como NIII podem acessar os seguintes programas:  

 Saúde médica, psicológica e odontológica; 

 Programa de Acesso à Material Acadêmico da Fump a cada semestre = bolsa 

de R$ 200,00;  

 Podem acessar os RUs: café da manhã com gratuidade, almoço e jantar com 

taxa de R$ 1,00 (um real); 

 Bolsa Auxílio-Transporte = R$ 130,00; 

 Bolsa de Manutenção Mendes Pimentel = R$ 300,00 integral e R$ 180,00 

parcial; 

 Vaga no programa de Moradia Universitária; 

 Bolsa Auxílio-Moradia = R$ 500,00. 

 Bolsa de Apoio a Educação Pré-Escolar = R$ 200,00 (somente para estudantes 

que possuem filhos menores de seis anos e não conseguiram vaga em uma 

UMEI ou não têm com quem deixá-lo enquanto está desenvolvendo as suas 

atividades acadêmicas). 

 

Além das bolsas acima mencionadas, a Fump destinou as seguintes bolsas de 

estágio a estudantes de Pedagogia da FaE no ano de 2013: 

 

 Bolsa de Formação Profissional Complementar – Recurso da UFMG/Pró-Reitoria 

de Recursos Humanos: 

 De janeiro a agosto de 2013 – valor unitário da bolsa de R$ 364,00 mais o 

valor de auxílio-locomoção de R$ 132,00 = Total de R$ 496,00. 
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 De setembro a dezembro de 2013 – valor unitário da bolsa de R$ 550,00 

mais o valor de auxílio-locomoção de R$ 132,00 = Total de R$ 682,00. 

 Foram beneficiados 13 estudantes em 143 bolsas. 

 Valor total: R$ 73.904,00 – recurso financeiro oriundo de convênio custeado 

pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG.  

 

 Bolsa de Complementação Educacional – Parceria com a Procuradoria Geral de 

Justiça: 

 De janeiro a dezembro de 2013 – valor unitário da bolsa mais o valor de 

auxílio-locomoção de acordo com a carga horária – bolsas de R$ 545,00 ou 

de R$ 652,00. 

 Foram beneficiados 4 estudantes em 39 bolsas. 

 Valor total: R$ 25.135,80 – recurso financeiro oriundo de convênio custeado 

com convênio assinado pela Fump e a Procuradoria Geral de Justiça. 

 

Tabela 11 – Indicadores sobre o corpo funcional da FaE 

7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2013 metas 2014 

Nº total de empregados(as) ao final do período 224 Aumentar  

Nº de admissões durante o período 13   

Nº de prestadores(as) de serviço 45   

% de empregados(as) acima de 45 anos 67,41% % 

Nº de mulheres que trabalham na instituição 140   

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 66.67% % 

Idade média das mulheres em cargos de chefia 45   

Salário médio das mulheres R$ 10.053,72 R$ 

Idade média dos homens em cargos de chefia 45   

Salário médio dos homens R$ 7.500,75 R$ 

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 43   

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 18,75% % 

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 30   

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 3.500,00 R$ 

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 83   

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 9.817,00 R$ 

Nº de estagiários(as) 7   

Nº de voluntários(as) NA   
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2013 metas 2014 

Nº portadores (as) necessidades especiais 1   

Salário médio portadores (as) necessidades especiais R$ 7.399,00 R$ 

Fonte: Departamento de Pessoal – DAP – Anexo D. 

 

Nos indicadores sobre o corpo funcional (Tabela 11), foram considerados os 224 

servidores da FaE que estão na base dados informada pelo Departamento de 

Pessoal (DAP), e que representam os registros dos gastos realizados durante o 

período de janeiro a dezembro de 2013. 

 

O percentual de 67,41% da faixa etária acima de 45 anos corresponde a 104 

empregados do sexo feminino e a 47 do sexo masculino, totalizando 151 

empregados da FaE (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Número de servidores da FaE por faixa etária e gênero 

Faixa Etária 
SEXO 

% SERVIDORES 
FEMININO MASCULINO Total 

ABAIXO DE 45 ANOS 36 37 73                      32,59  

ACIMA DE 45 ANOS 104 47 151                      67,41  

Total geral 140 84 224                    100,00  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Departamento de Pessoal - DAP- 
Anexo E.  

 

A Tabela 13 apresenta o quantitativo de cargos de chefia ocupados durante o 

exercício de 2013 e a relação de gênero e de cor declarada pelos funcionários e 

ainda daqueles não ocupantes dessas funções. Ressalte-se que, para a informação 

do número de negro(as), foram observadas as instruções do modelo Ibase somando 

o número de pessoas negras e pardas. 

 

Tabela 13 – Quantitativo de cargos de chefia e de servidores por gênero e cor 

FUNÇÃO COR 
SEXO 

TOTAL GERAL 
FEMININO MASCULINO 

CHEFIA AMARELA 1 1 2 

  BRANCA 8 7 15 

  NAO INFORMADO 18 4 22 

  NEGRA 1 2 3 
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FUNÇÃO COR 
SEXO 

TOTAL GERAL 
FEMININO MASCULINO 

  PARDA 4 2 6 

CHEFIA Total   32 16 48 

SERVIDORES AMARELA 5 4 9 

  BRANCA 44 24 68 

  INDIGENA   1 1 

  NAO INFORMADO 42 22 64 

NEGRA 2 3 5 

  PARDA 15 14 29 

SERVIDORES Total   108 68 176 

Total geral   140 84 224 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Departamento de Pessoal - DAP – 
Anexo F. 

 

Destaca-se o número representativo de funcionários do sexo feminino (140). O 

número total de brancos informado (83) corresponde ao somatório dos registros 

realizados pelos servidores e constantes da base de dados do DAP. A base de 

dados do DAP informa também o cadastro de 11 pessoas classificadas como de cor 

amarela, 86 classificados sem identificação ou não informado e de uma pessoa 

declarada como indígena.    

 

Tabela 14 – Qualificação e quantidade de membros do corpo funcional 

8 - Qualificação do corpo funcional 2013 metas 2014 

Nº total de docentes 119 Aumentar 

      Nº de doutores(as) 115   

      Nº de mestres(as) 4   

      Nº de especializados(as) 0   

      Nº de graduados(as) 0   

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 68 Aumentar 

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 31   

      Nº de graduados(as) 13   

      Nº de graduandos(as) 0   

      Nº de pessoas com ensino médio 21   

      Nº de pessoas com ensino fundamental 2   

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 1   
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8 - Qualificação do corpo funcional 2013 metas 2014 

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0   

Fonte:  Anexo C – Departamento de Pessoal – DAP. 

 

Na Tabela 14, qualificação do corpo funcional, está relacionada apenas a força de 

trabalho da unidade composta dos funcionários efetivos, ou seja, aqueles que 

ingressaram na FaE através de concurso público, com posição em 31/12/2013. O 

número total de servidores públicos concursados da unidade é de 119 docentes e de 

68 técnicos administrativos em educação, de acordo com as informações 

repassadas e constantes na base de dados do DAP.  

 

O número de técnicos em educação com pós-graduação está composto de 28 

técnicos com curso de especialização e de 03 com título de mestre, totalizando 31. 

Importante ressaltar que a titulação dos técnicos contribui para a melhoria e a 

qualidade das atividades exercidas por esses servidores e de sua unidade 

acadêmica e, ainda, para um melhor desempenho nos índices internos de 

qualificação em rankings nacionais e internacionais. 

 

O quantitativo de servidores públicos por cargo e titulação está relacionado no 

Anexo F. 

 

Quadro 7 – Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade 

9 – Informações relevantes quanto à 
ética, transparência e 
responsabilidade 

2013 Metas 

Relação entre a maior e a menor 
remuneração 

12,8 Aumentar 

O processo de admissão de 
empregados(as) é 

0 % por indicação 

100 % por seleção/concurso 

0 % por indicação 

100 % por seleção/concurso 

A instituição desenvolve alguma 
política ou ação de valorização da 
diversidade em seu quadro funcional? 

[ ] sim, institucionalizada 

[x] sim, não 
institucionalizada 

[ ] não 

[ ] sim, institucionalizada 

[ ] sim, não institucionalizada 

[ ] não 

Se “sim” na questão anterior, qual? [x] negros  

[x] gênero 

[x] opção sexual 

[x] portadores(as) de 
necessidades especiais 

[ ] __________________ 

[ ] negros  

[ ] gênero 

[ ] opção sexual 

[ ] portadores(as) de 
necessidades especiais 

[ ] __________________ 
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9 – Informações relevantes quanto à 
ética, transparência e 
responsabilidade 

2013 Metas 

A instituição desenvolve alguma 
política ou ação de valorização da 
diversidade entre alunos(as) e/ou 
beneficiários(as)? 

[x] sim, institucionalizada 

[ ] sim, não institucionalizada 

[ ] não 

[ ] sim, institucionalizada 

[ ] sim, não institucionalizada 

[ ] não 

Se “sim” na questão anterior, qual? [x] negros  

[x] gênero 

[x] opção sexual 

[x] portadores(as) de 
necessidades especiais 

[ ] __________________ 

[ ] negros  

[ ] gênero 

[ ] opção sexual 

[ ] portadores(as) de 
necessidades especiais 

[ ] __________________ 

Na seleção de parceiros e prestadores 
de serviço, critérios éticos e de 
responsabilidade social e ambiental: 

[ ] não são considerados 

[x] são sugeridos 

[x] são exigidos 

[ ] não são considerados 

[ ] são sugeridos 

[x] são exigidos 

A participação de empregados(as) no 
planejamento da instituição: 

[ ] não ocorre 

[x] ocorre em nível de chefia 

[x] ocorre em todos os níveis 

[ ] não ocorre 

[x] ocorre em nível de chefia 

[ ] ocorre em todos os níveis 

Os processos eleitorais democráticos 
para escolha dos coordenadores(as): 

[ ] não ocorrem 

[x] ocorrem regularmente 

[x] ocorrem somente para 
cargos intermediários 

[ ] não ocorrem 

[x] ocorrem regularmente 

[ ] ocorrem somente para 
cargos intermediários 

A instituição possui 
Comissão/Conselho de Ética para o 
acompanhamento de: 

[x] todas ações/atividades  

[ ] ensino e pesquisa 

[ ] experimentação animal/ 
vivissecção 

[ ] não tem 

[] todas ações/atividades  

[x] ensino e pesquisa 

[ ] experimentação animal/ 
vivissecção 

[ ] não tem 

Fonte: Departamento de Pessoal da Unidade – DAP/–FAE, Sistema de Administração de Pessoal – 
SIAPE, Diretoria da FAE. 

 

No Quadro 7, Informações relevantes quanto à ética, transparência e 

responsabilidade, o exercício de 2013 foi considerado para o cálculo da relação 

entre a maior e a menor paga, utilizando-se a base de dados do sistema Siape do 

governo federal. 

 

Foram considerados como ingresso apenas os servidores concursados, apesar de 

existirem outros funcionários trabalhando na unidade, contratados através de 

projetos.  

 

Para as questões de responsabilidade social e ambiental, a FaE vem promovendo 

estudos para a racionalização dos serviços de reprografia e também observa a 

legislação federal vigente para a aquisição de equipamentos e serviços. 
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A unidade mantém grupos internos voltados para as questões de valorização da 

diversidade junto aos alunos, como o Observatório da Juventude (diversidade), 

Ações Afirmativas (política de cotas) e o Grupo de Estudos sobre Inclusão e 

Necessidades Educacionais e Especiais (GEINE). O objeto de estudo e a ação 

efetiva na educação são orientados para o valor e principalmente a diversidade. São 

realizados estudos através de grupos de pesquisa sobre a valorização de temas 

como preconceitos, etnia e direitos civis, como a liberdade de expressão. 

 

A Faculdade utiliza as comissões de ética do servidor público federal, 

institucionalizadas pela Universidade, com um representante local em cada unidade. 

Para a pesquisa existe o Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) e o Comitê de Ética 

em Experimentação Animal (CETEA). 

 

Além dessas comissões, a unidade mantém o Conselho Técnico Administrativo 

(CTA), voltado para a valorização dos direitos e deveres dos servidores e com foco 

nas questões de maior interação e participação do seu corpo técnico, não somente 

em suas atividades diárias como também naquelas que envolvem os problemas da 

unidade como um todo. 

 

O Quadro 8, abaixo, apresenta outras informações da FaE, como a sua estrutura 

física, convênios assinados pela unidade e outros programas de mestrado e 

doutorado em andamento com países africanos e latino-americanos.    

10 - Outras Informações 

Quadro 8 – Outras informações 

10 Outras informações 

 
A Faculdade de Educação ocupa dentro do Campus Pampulha uma área física de 11.475,00 (m2) e 
construída de 13.967,00 (m2) conforme Anexo VII, correspondente aos seus prédios e anexos.  
 
A unidade assinou durante o exercício de 2013 apenas dois convênios: o primeiro Convênio 
celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG e a FUNDEP - que 
visa desenvolver estudos de casos diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento e 
deficiência intelectual: intervenção e formação de professores por meio da metodologia da 
conversação. Já o segundo foi celebrado entre UFMG e a Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais - SEE/MG, visa estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, mediante a oferta 
de vagas para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio, em 
exercício no Município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, no Programa de Pós-Graduação 
Educação e Docência, Curso de Mestrado Profissional - PROMESTRE, ministrado pela UFMG. 
 
A unidade mantém um Programa de Mestrado e Doutorado fortemente caracterizado em parcerias 
com professores africanos objetivando qualificar docentes nesses países principalmente no país de 



90 

Angola.  
 
A Faculdade mantém também um programa de Doutorado Latino-Americano voltado para a 
qualificação de profissionais docentes desses países limítrofes. 

Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Projetos – Anexo G, Setor de Convênios da UFMG, 
Diretoria da FaE. 

 

O Balanço Social com todos os dados coletados e as informações prestadas pelas 

áreas acadêmicas e administrativas está apresentado de forma consolidada no 

Anexo H.  

 

Para elaborar o balanço social da FaE, foram analisados e pesquisados os dados 

acadêmicos, estatísticos, financeiros, orçamentários, patrimoniais e de pessoal 

relacionados às atividades mais predominantes da instituição dentro do universo 

pesquisado, que é a Faculdade de Educação, bem como a produção intelectual de 

seus membros. Foram realizadas pesquisas de dados em todas as instâncias 

internas da administração central da UFMG e demais órgãos da unidade, 

objetivando confrontar os dados representados no balanço e dar maior transparência 

e credibilidade às informações prestadas.  

 

Sob o aspecto de avaliação de programas e ações do governo, está caracterizado e 

comprovado no demonstrativo que a FaE executa de forma direta ou indireta, por 

meio de fundações de apoio, atividades permanentes ou transitórias, que são 

captadas em sua grande maioria junto ao MEC através de suas secretarias e órgãos 

internos, que compõem a sua estrutura organizacional. 

 

Na análise realizada, comprova-se que a execução dos projetos e convênios atende 

às políticas públicas previamente definidas pelo governo federal, que se encontram 

definidas na lei orçamentária anual (LOA), ou transferidos pelo MEC por meio de 

descentralizações de créditos orçamentários de outros órgãos públicos de fomento a 

pesquisa da esfera federal, notadamente daqueles ligados à atividade de ensino. 

Concluída a apresentação e análise dos resultados do balanço social da FaE que 

foram realizadas em cada etapa proposta no modelo Ibase, fica demonstrado o 

cumprimento do objetivo geral desta pesquisa, que é o de apresentar, por meio dos 

registros identificados e informações coletadas, um diagnóstico estratégico e pontual 
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da diversidade de suas atividades sociais realizadas durante o exercício de 2013, 

todas elas relacionadas à sua atividade-fim, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.2 Caracterização e análise dos projetos e programas da unidade  

 

Primeiramente, é importante ressaltar que a unidade acadêmica realiza a captação e 

execução desses recursos dentro de uma perspectiva legal, prevista em 

regulamentos próprios da Administração Federal, portanto, externos à instituição. 

Também faz uso daqueles controles internos que regulamentam os procedimentos 

para que a unidade esteja de acordo com os princípios da Administração Pública 

quanto à eficiência, eficácia e efetividade. Assim, esses projetos buscam representar 

uma diretriz proposta pelo governo federal e que tenha vinculação com os objetivos 

estratégicos estabelecidos pelo Plano Plurianual (PPA), pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), dentro de 

uma visão macro do processo. 

 

Os projetos seguem um fluxo padrão previamente definido por dispositivos internos 

passando por diversas áreas de controle interno da instituição e dentro de sua 

unidade e somente são autorizados após cumprirem todo esse rito formal. Após 

percorrerem todas essas instâncias próprias de governança interna existente na 

universidade, esses projetos estarão em condições de serem executados dentro da 

própria unidade por meio do Siafi. Ou poderão ser transferidos, por meio de contrato, 

para uma fundação de apoio, onde serão coordenados por um responsável 

especificamente designado para execução e controle dos recursos financeiros a sua 

disposição e com plano de trabalho previamente aprovado pelo órgão concedente 

desses recursos. 

 

A contratação de uma fundação de apoio para a execução de seus projetos é 

realizada na modalidade de dispensa de licitação, em modelos próprios 

institucionalizados e devidamente aprovados pela Procuradoria Federal, órgão que 

compõe a estrutura de assessoramento da reitoria. 

 

Conforme os dados fornecidos pela FaE (Anexos B e C), e confrontados com os 

registros Siafi, no ano de 2013, foram realizados repasses através de duas 
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secretarias do MEC: a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi), e a Secretaria de Educação Básica (SEB), dentro 

do programa denominado “2030 – Educação Básica, ação 20 RJ”, que permite o 

pagamento de despesas de custeio da unidade. 

 

A Secadi mantém articulação com os sistemas de ensino e também é responsável 

pela implementação de políticas educacionais nas áreas de alfabetização e 

educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, 

educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as 

relações étnico-raciais. O objetivo da Secadi é contribuir para o desenvolvimento 

inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da 

diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da 

sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas 

transversais e intersetoriais. 

 

Já a Secretaria de Educação Básica (SEB) é responsável pela educação infantil, 

pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Para o governo, a educação básica é 

o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para que possa progredir 

dentro do trabalho e ainda em seus estudos de forma permanente.  

 

Para a Ação 20 RJ – Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a 

Educação Básica –, foram destinados recursos orçamentários e financeiros da 

ordem R$ 4.240.420,06, pulverizados em diversos projetos conforme a Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Relação de projetos e programas da Ação 20 RJ e seus valores 

BENEFICIÁRIOS VALOR (R$) 

Projeto Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade: desafios e padrões da avaliação de 
obras de referência temática  

200.058,74 

Projeto: Pró-letramento - pacto nacional pela alfabetização na idade certa, 
CEALE/FAE/UFMG - primeiro termo aditivo. 

765.158,00 

Projeto: Formação continuada de professores do ensino médio de Minas Gerais - 
UFMG  

344.760,00 

Projeto: Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil: currículo, planejamento e 
organização do trabalho pedagógico na educação infantil   

167.899,00 

Projeto: Curso de Aperfeiçoamento/Atualização - a Escola e a Cidade: políticas 515.574,20 
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BENEFICIÁRIOS VALOR (R$) 

públicas educacionais  

Projeto: Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil: educação infantil, infâncias e 
artes  

169.000,47 

Projeto: Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil: campos experiências, 
saberes e ação pedagógica na educação infantil  

167.841,59 

Projeto: Práticas Pedagógicas em Classes Multisseriadas da educação escolar do 
campo  

340.000,00 

Projeto: Curso de Especialização Uniafro: políticas de promoção da igualdade racial  175.360,00 

Projeto: Curso de Formação de professores na temática das culturas e história dos 
povos indígenas  

129.540,00 

Projeto: Saberes indígenas na escola  325.228,06 

PROLIND – FIEI 460.000,00 

PROCAMPO – LECAMPO 480.000,00 

TOTAL  4.240.420,06 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Faculdade de Educação – FAE – 
Seção de Contabilidade – Anexo C. 

 

Do total dos recursos de R$ 4.240,420,06, apenas R$ 940.000,00 (22,16%), 

referentes ao programas Prolind e Procampo foram executados diretamente através 

do sistema Siafi, portanto o restante dos recursos captados através de projetos, que 

correspondem a 77,83%, foi transferido para a fundação de apoio, onde estão sendo 

executados.    

 

Em relação às descentralizações realizadas durante o exercício de 2013, 

correspondentes a R$ 7.148.492,58, apenas o valor de R$ 87.133,60, ou seja, 

1,22% dos recursos, não foram transferidos para execução na fundação de apoio, 

conforme a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Relação de projetos e programas resultantes de descentralizações 

BENEFICIÁRIOS VALOR (R$) 

Projeto: Curso de Atualização dos Professores de EJA e o Plano Juventude Viva.  1.675.895,03 

Projeto Avaliação e Seleção de Obras de Literatura: Acervos para Escolas Públicas 
que atendem Educação Infantil, anos iniciais e Educação Jovens e Adultos - PNBE – 
2014.  

971.265,41 

Projeto: Programa Mais Educação: Impactos na Educação Integral e Integrada - Parte 
Qualitativa.  

585.629,28 

Projeto: Leitura Escrita na Educação Infantil. 2.459.071,14 

Projeto: Saberes Indígenas na Escola.  315.000,00 
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BENEFICIÁRIOS VALOR (R$) 

Projeto: Portal Ensino Médio em Diálogo UFMG e UFF Articulando Redes de 
Universidades Com O Ensino Médio. 

1.054.498,12 

PIBID - FIEI E LECAMPO 87.133,60 

TOTAL  7.148.492,58 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados e informações - Faculdade de Educação – FAE – 
Seção de Contabilidade – Anexo C. 

 

Depreende-se dessa análise que a estrutura administrativa, financeira, de pessoal e 

de patrimônio da instituição está voltada para atividades internas, como compras, 

contabilidade e outras de natureza acadêmica, não existindo uma capacidade 

instalada para acompanhar e gerir recursos diretamente de seus projetos. Daí haver 

a necessidade de se recorrer de forma sistêmica aos serviços ofertados pelas 

fundações de apoio credenciadas pela UFMG, para a execução dessas tarefas, que 

são disponibilizados para toda a comunidade acadêmica. 

 

Quantos aos projetos e programas analisados e seus objetivos, fica evidenciado que 

os recursos estão canalizados dentro de uma proposta acadêmica e de cunho 

fortemente social. Todos eles se encontram alinhados a propostas e diretrizes do 

governo federal para o cumprimento de políticas públicas previamente definidas 

através de programas e ações previstas para a área de educação. Também seguem 

as metas do Ministério da Educação, para o atendimento das questões sociais, etnia 

e diversidade abrangendo o ensino infantil, básico, graduação, pesquisa e extensão 

para formação de educadores. 

 

5.3 Caracterização e análise dos projetos de extensão da FaE  

 

A FaE atua de forma representativa em atividades de extensão e vem apresentando 

uma crescente contribuição através de seus projetos, eventos, prestação de 

serviços, curso e programas para diversas áreas e diferentes públicos, segundo as 

informações e dados prestados pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UFMG e 

controladas através do Sistema de Informação da Extensão (SIEX). 

 

O relatório denominado Resultado das Ações de Extensão registra 109 ações 

realizadas no período de janeiro a dezembro de 2013, demonstrando que 0,2% 
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correspondeu a cursos oferecidos atingindo um público de 225 pessoas, e que as 

ações de extensão relacionadas a projetos representaram 99,8%, atingindo um 

público da ordem de 139.801 pessoas, totalizando 140.026, demonstradas por meio 

dos relatórios discriminados no Anexo I. 

 

O sistema SIEX oferece também outros relatórios, onde são apresentadas/ as 

atividades desenvolvidas pela Faculdade e classificadas por tipo de ações 

realizadas, tais como projeto, evento, prestação de serviço, cursos e programa 

realizados nos meses de janeiro a dezembro de 2013. De acordo com os dados 

fornecidos, as ações classificadas como projeto demonstram um crescimento médio 

de 6,8%, representando um total de 81 projetos realizados e que correspondem a 

67,5% de suas ações de extensão, que foram de 120 no período. Os demais tipos 

com maior ocorrência são eventos (13 ou 10,8%), cursos (15 ou 12,5%) e 

programas (11 ou 9,2%). 

 

Infere-se, após a análise, que os projetos representam de forma quantitativa e 

qualitativa um incremento das ações da FaE por meio de projetos de extensão 

oferecidos à comunidade interna e externa e voltados para atividades de cunho 

social e de capacitação e qualificação na área de educação. Os dados aqui 

analisados comprovam que a natureza de suas atividades de extensão está 

direcionada para um público cada vez maior e com envolvimento direto e indireto 

com questões voltadas para a área de educação e de outras relacionadas a 

atividades que são alcançadas por meio de seus projetos. Importante ressaltar que 

as atividades de extensão, apesar de serem em sua grande parte menos 

dispendiosas em termos de aplicação de recursos financeiros, atende a um público 

cada vez mais crescente, conforme já relatado. A demonstração da evolução desses 

projetos pode ser constatada no relatório e no gráfico discriminado no item Tipo 

Projeto, com uma média de crescimento de 6,8 projetos, relacionados no Anexo J, 

com sua evolução detalhada mensalmente no relatório Evolução por Tipo das Ações 

de Extensão, segundo dados extraídos do SIEX, de janeiro a dezembro de 2013. 
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5.4 Caracterização e análise das respostas dos questionários  

 

Foram analisadas as respostas dos questionários dos respondentes, que 

representam em valores o montante R$ 4.370.854,55 e que correspondem a um 

percentual de 38,38% do total de recursos dos projetos captados em 2013, que é da 

ordem de R$ 11.388.912,64. 

 

Os projetos estão relacionados à qualificação em docência na educação infantil, 

pacto nacional pela alfabetização, avaliação e seleção de obras de literatura e de 

curso de especialização em políticas de promoção de igualdade racial.  

 

Quanto à percepção e importância dos projetos da FaE para a sociedade, os 

respondentes entendem ser de grande inserção acadêmica e social a execução de 

seus projetos. Segundo eles, isso se deve ao fato de envolverem o atendimento de 

políticas públicas através de programas de governo para a formação de professores 

com metas pré-definidas e de alcance nas três esferas de governo (municipal, 

estadual e nacional). Também por serem propostas de curto e médio prazo, tanto 

para a formação continuada de professores a nível nacional, quanto para a 

educação infantil, básica e de graduação, ou ainda para a disseminação do 

conhecimento e a discussão de políticas inclusivas para grupos específicos. 

 

Os Quadros 9 a 12 apresentam um resumo das principais informações sobre as 

ações sociais da FaE, fornecidas pelos respondentes através da entrevista e com 

base em dados do projeto. As informações coletadas demonstram o compromisso 

da unidade e de seus coordenadores em cumprir com as políticas sociais 

estabelecidas pelo governo federal.  Como já mencionado os coordenadores dos 

projetos são todos professores doutores da Faculdade de Educação com larga 

experiência profissional em suas áreas de atuação que desenvolvem as suas 

atividades acadêmicas concomitante a de responsáveis diretos pela execução 

desses projetos conforme o prazo estipulado em contrato e nas formas dos editais 

disponibilizados pelas secretarias do Ministério de Educação – MEC, 

respectivamente Secretaria de Educação Básica (SEB) e a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi). 
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Quadro 9 – Resumo das informações e dados extraídos do projeto -  

Respondente 1 

Nome do Projeto: Pró-Letramento – Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, 
CEALE/FAE/UFMG.     

Valor do Projeto: R$ 765.158,00. 

Objetivo geral: Apoiar os professores alfabetizadores no planejamento das aulas e no uso articulado 
dos materiais e das referências curriculares e pedagógicas dos eixos Materiais Didáticos, Literatura, 
Tecnologias Educacionais Digitais e Avaliação. 

Objetivos específicos: Desenvolver a consciência da necessidade e do direito à formação 
continuada; promover a formação continuada de professores alfabetizadores do ensino fundamental 
da rede pública de ensino; garantir que os estudantes dos sistemas públicos de ensino básico 
estejam alfabetizados, em língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino 
fundamental; definir novas diretrizes e conteúdos de formação de professores alfabetizadores com 
vistas a reestruturação da formação inicial; reduzir a distorção idade-série na educação básica; e 
melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).   

Número de beneficiários: Diretamente 250 professores orientadores e 7.731 professores da rede 
estadual e municipal. No nível nacional 360.000 (docentes) x 30 alunos = 10.800.000.  

Forma de avaliação: padronizada pelo governo federal é realizada ao final de cada ciclo de 
alfabetização que dura até 03 anos por meio da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA. 

Forma de monitoramento: o monitoramento é realizado através de relatórios e pesquisas no início, 
meio e fim das atividades previstas no projeto e nas atividades práticas realizadas pelos professores 
que por sua vez são acompanhadas pelos seus orientadores. 

Pontos Fortes: mobilização e construção de um repertório para todos os alfabetizadores, auxiliando 
na construção de um currículo e agregando o potencial da teoria produzida pelas universidades a luz 
das práticas adotadas durante o aprendizado. 

Pontos Fracos: instabilidade institucional e a forma de realização do curso que ocorre fora da carga 
horária diária do professor. 

Fonte: Dados extraídos do projeto e entrevista.  

 

Quadro 10 – Resumo das informações e dados extraídos do projeto -  

Respondente 2 

Nome do Projeto: Avaliação e Seleção de Obras de Literatura; acervos para escolas públicas que 
atendem educação infantil, anos iniciais e educação jovens e adultos – PNBE – 2014. 

Valor do Projeto: R$ 971.265.41 

Objetivos: Avaliar a qualidade textual, a adequação temática e o projeto gráfico das obras, 
contemplando, na composição dos acervos, obras de diferentes estilos e gêneros literários de forma a 
proporcionar aos leitores um panorama da literatura brasileira e estrangeira; 

Selecionar para cada acervo as obras mais significativas conforme os critérios e nas categorias 
previstas no Edital; e 

Elaborar um guia para orientar o uso dos acervos na escola pelos professores e bibliotecários. 

Número de beneficiários: todas as bibliotecas públicas beneficiadas pelo programa do governo 
federal. Na formação de professores, das crianças, jovens e adultos e o mercado editorial brasileiro. 

Forma de avaliação: são realizadas pesquisas por meio do governo sobre a organização das 
bibliotecas e sobre o acesso de professores e crianças às obras analisadas e disponibilizadas para 
esses usuários. 

Forma de monitoramento: o monitoramento é realizado de forma sistêmica para todos os critérios 
de avaliação e prazos estabelecidos em edital e também diretamente pela FAE. 
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Pontos Fortes: dar acesso às crianças, jovens e adultos a obras com qualidade gráfica, editorial e 
forma de linguagem. 

Pontos Fracos: necessidade de incrementar e facilitar o ingresso de novos professores para que um 
maior número de profissionais seja treinado nesse processo de formação de docentes e, 
consequentemente, melhor qualificado para uso do acervo das bibliotecas. 

Fonte: Dados extraídos do projeto e entrevista. 

 

Quadro 11 – Resumo das informações e dados extraídos do projeto -  

Respondente 3 

Nome do Projeto: Leitura e Escrita na Educação Infantil  

Valor do Projeto: R$ 2.459.071,14 

Objetivos gerais: Formular e difundir conteúdos, materiais e metodologias de formação relativas a 
práticas pedagógicas de leitura e escrita na Educação Infantil comprometidas com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

Contribuir para o fortalecimento da Identidade da Educação Infantil, especialmente, no que se refere 
ao seu lugar na formação de leitores. 

Apresentar, sob forma de recomendações, materiais impressos em fascículos, destinados à formação 
de professores de Educação infantil, no que diz respeito ao trabalho com a leitura e a escrita na 
Educação Infantil. 

Objetivos específicos: Organizar revisão bibliográfica sobre a leitura e escrita na Educação Infantil, 
mapeando concepções e práticas; promover debates junto a professores da educação infantil das 
redes pública e privada e junto à comunidade acadêmica e aos órgãos representantes sobre o 
trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil; pactuar, a partir dos debates, orientações que 
sirvam de referencial para o trabalho com a leitura e a escrita na educação infantil; estimular e 
subsidiar a formação de professores da educação infantil em nível nacional sobre aspectos 
relacionados com a leitura e a escrita na educação infantil; e produzir quatro fascículos, contendo 
orientações para o trabalho com a leitura e escrita na Educação Infantil, coerentes com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

Número de beneficiários: diretamente a certificação de 45 profissionais docentes que atuam em 
instituições educativas que atendem crianças de zero a seis anos em escolas públicas de municípios 
da região metropolitana de Belo Horizonte sendo ainda beneficiadas as escolas, as famílias e as 
crianças para as quais elas prestam essa atividade educacional. Indiretamente professores e 
educadores da rede pública de educação infantil de todo o território nacional. 

Forma de avaliação: são realizadas pesquisas por meio do governo sobre a organização das 
bibliotecas e sobre o acesso de professores e crianças às obras analisadas e disponibilizadas para 
esses usuários. 

Forma de monitoramento: o monitoramento é realizado de forma sistêmica para todos os critérios 
de avaliação e prazos estabelecidos em edital e também diretamente pela FAE. 

Pontos Fortes: dar acesso às crianças, jovens e adultos a obras com qualidade gráfica, editorial e 
forma de linguagem. 

Pontos Fracos: necessidade de incrementar e facilitar o ingresso de novos professores para que um 
maior número seja treinado nesse processo de formação de docentes e, consequentemente, melhor 
qualificado para uso do acervo das bibliotecas. 

Fonte: Dados extraídos do projeto e entrevista. 
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Quadro 12 – Resumo das informações e dados extraídos do projeto -  

Respondente 4 

Nome do Projeto: Curso de Especialização UNIAFRO: Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

Valor do Projeto: R$ 175.360,00 

Número de beneficiários: de forma direta 80 participantes e de modo indireto os municípios onde 
eles atuam na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Forma de avaliação: as avaliações são realizadas de forma processual durante os módulos 
oferecidos durante a realização do curso. 

Forma de monitoramento: não aplicável. 

Pontos Fortes: abordagem multidisciplinar das temáticas das relações raciais no Brasil; construção 
de uma agenda propositiva de promoção da igualdade racial e a construção de um diálogo direto sem 
intermediação com a rede de educação básica. 

Pontos Fracos: escassez de profissionais de magistério superior que discutam a temática étnico-
racial e a morosidade na aprovação dos cursos de especialização na UFMG. 

Fonte: Dados extraídos do projeto e entrevista. 

 

Nas questões acima apresentadas, é muito importante destacar a visão dos 

entrevistados sobre o impacto gerado pelos projetos da FaE e ainda a preocupação 

deles com o retorno dessas atividades para a sociedade, como se pode observar 

pelo relato do Respondente 1: 

 
Maior mobilização social com um repertório voltado para uma linguagem 
mais próxima da alfabetização com impacto direto no currículo dos 
professores por meio de uma abordagem própria definida em edital e com 
metas comuns em torno da alfabetização. 
 

O entendimento apresentado pelo Respondente 1 também é alcançado dentro de 

perspectiva social alinhada à qualidade de oferta de um trabalho focado na 

qualificação dos docentes e, por consequência, na oferta de profissionais mais 

capacitados para a sociedade. Nesse sentido, o relato do Respondente 3:  

 
Melhoria na formação de 45 profissionais docentes que atuam em 
instituições educativas que atendem crianças de zero a seis anos em 
escolas públicas de municípios que integram a região metropolitana de Belo 
Horizonte. Desenvolvimento de competência na Universidade para elaborar, 
planejar e executar ação de capacitação junto a professores de educação 
infantil. 
 

Corroboram-se, portanto, os objetivos específicos propostos nesta pesquisa, de 

demonstrar após análise os impactos gerados pelos projetos executados pela FaE, 

com grande inserção na sociedade e para seus beneficiários. 
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Infere-se que os beneficiários das atividades sociais praticadas pela FaE são o 

próprio governo federal, estadual e municipal. O resultado dessas atividades é 

mensurado tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo, através de métricas 

construídas e pré-definidas em suas propostas, e também por meio de formas 

específicas de acompanhamento e monitoramento das atividades exercidas pela 

unidade e que estão alinhadas com as políticas públicas definidas em programas e 

ações do governo.   

 

Considera-se importante destacar que o grande balizador dessas atividades está 

relacionado com a entrega do produto final, que é o resultado das ações 

implementadas nesses projetos. Tais ações visam ao atendimento do objetivo 

traçado pelo governo, que é o de fomentar as políticas de governo na área de 

educação voltadas a um público cada vez mais representativo, com capilaridade 

entre todos os segmentos sociais que são beneficiados com esses projetos.  

 

Constata-se, na análise do Anexo K, que o governo federal, ao realizar os repasses 

de recursos para projetos por meio da Secadi e da SEB dentro do Programa 2030, 

assegura que a FaE está comprometida e alinhada com os objetivos traçados pelo 

MEC para o atendimento de políticas públicas direcionadas à educação. 

 

Quanto à análise dos resultados alcançados e dos objetivos propostos, percebe-se 

um descompasso entre os prazos iniciais traçados para execução dos projetos e o 

cumprimento das metas físicas e financeiras previstas para entrega do produto. 

Esse descompasso resulta em aditivos contratuais de prazo e de valor, ocasionados 

por diversos fatores internos ou externos à unidade; entre eles citam-se a 

morosidade na aprovação dos projetos e também na disponibilização dos recursos 

financeiros para execução e contratação das fundações de apoio. 

 

Não foi possível identificar, na análise desta pesquisa, sistemas corporativos e de 

gestão para acompanhamento de processos, gerenciamento de desempenho e de 

monitoramento devidamente formalizado na unidade para acompanhamento de 

todos os projetos em andamento nas fundações. 
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Os projetos executados por meio das fundações de apoio não permitem à direção da 

unidade verificar, de forma eficiente e eficaz, os resultados alcançados e compará-

los aos objetivos propostos para cada projeto de forma tempestiva. 

 

A FaE poderia utilizar como referência o Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), que possibilita 

acompanhar todos os recursos alocados, com maior transparência e confiabilidade 

das informações ali prestadas sobre a execução dos seus projetos, as metas físicas 

e financeiras propostas, o público-alvo atingido. A adoção desse sistema contribuiria, 

de forma mais objetiva, para a mensuração dos impactos desses projetos junto à 

sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo estabelecido para este trabalho foi o de estudar uma proposta de balanço 

social para aplicação direta nas unidades acadêmicas, tendo como elemento 

norteador um estudo de caso realizado na Faculdade de Educação da UFMG, em 

que se aplicou o modelo Ibase como referência. 

 

A realização desta dissertação foi motivada pelo fato de seu autor pertencer ao 

quadro de carreira denominado técnico em educação da UFMG e, principalmente, 

pelo desejo pessoal de aprofundar seu conhecimento sobre o tema e sua utilização 

na unidade. 

 

O trabalho teve caráter de estudo exploratório e utilizou o modelo de análise de 

conteúdo proposto por Bardin (2011), devido principalmente à ausência de um 

modelo de balanço social específico para as universidades públicas federais ou de 

estudos e pesquisas aplicadas ao tema para autarquia especial, que neste caso é 

uma universidade pública federal. Durante a realização do trabalho de pesquisa, os 

achados aqui evidenciados demonstraram a necessidade de aprimoramento e 

aprofundamento dos estudos, que poderão ser realizados em novas pesquisas 

sobre o tema.  

 

Como já mencionado, o objetivo geral do presente estudo foi analisar projetos 

sociais desenvolvidos pela Faculdade de Educação, em função de sua natureza e 

impactos na sociedade, assim como demonstrar o resultado dessas análises por 

meio do balanço social, o que foi realizado com a aplicação e elaboração do 

demonstrativo da FaE. 

 

Em relação aos objetivos específicos propostos, o primeiro deles foi alcançado após 

análise e identificação, na percepção dos coordenadores e executores, dos impactos 

sociais das atividades por eles realizadas através de projetos. Vale salientar a 

necessidade de adotar métricas mais claras, a fim de padronizar as análises e 

mensurar seu impacto para a sociedade. 
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Quanto ao segundo objetivo específico, a análise demonstrou que os impactos 

previstos para os públicos beneficiados vêm sendo atingidos. Verificou-se que as 

partes interessadas (stakeholders), cujo maior cliente é seguramente a sociedade, 

vem fomentando, através do governo federal, essas atividades, por entenderem que 

a unidade acadêmica cumpre com o seu maior objetivo, qual seja, disseminar 

políticas públicas voltadas para ações previamente planejadas através de programas 

de governo para a área de educação, com o propósito de atingir os beneficiários 

dessas ações de forma qualitativa e quantitativa. 

 

Com relação ao terceiro objetivo, verificou-se que a unidade não conta com uma 

estrutura interna ou um sistema corporativo para avaliação eficiente dessa métrica, 

que poderia ser alcançada de forma mais eficaz.  

 

Sobre esse aspecto, seria importante o estudo e desenvolvimento de um módulo 

específico no sistema existente na fundação de apoio, visando ao acompanhamento 

e monitoramento dos projetos em execução, de toda a unidade. Assim, a direção da 

FaE teria em mãos informações mais transparentes e dados mais confiáveis para 

gerir seus recursos orçamentários e financeiros e aprimorar suas atividades.  

 

Vale mencionar a importância da criação e desenvolvimento de indicadores de 

desempenho para acompanhamento do resultado e aperfeiçoamento das atividades 

realizadas pela FaE, como forma de avaliação e de alinhamento estratégico às 

políticas públicas ali desempenhadas e que, seguramente, irão agregar valor na 

gestão da unidade. 

 

Quanto ao quarto e último objetivo específico proposto – a construção de uma 

estrutura de balanço social apresentando os resultados dessas atividades e o seu 

alcance social –, entende-se tê-lo atingido plenamente mediante a representação da 

unidade nesse demonstrativo, tendo sido analisadas por etapas todas as 

informações e dados que compõem o balanço social e identificada a importância de 

suas atividades para a sociedade. 

 

Com relação às limitações dos estudos, é importante salientar a dificuldade de 

obtenção dos dados e informações que compõem toda a estrutura de pesquisa e da 
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elaboração do balanço social. Devem ser aperfeiçoados e aprimorados os institutos 

e áreas de controle e governança existentes na Universidade e representadas na 

unidade acadêmica, para que essas áreas sejam dotadas de maior eficiência, 

efetividade, segurança e confiabilidade, na tarefa de prestar informações a seus 

gestores e ao público interno e externo à instituição. 

 

Os estudos aqui apresentados demonstram a necessidade de uma reestruturação 

das instâncias de controle e governança pública existentes na unidade, de um maior 

investimento nas áreas administrativa, estrutura física e tecnológica, e 

principalmente de uma qualificação e capacitação permanente do quadro docente e 

de técnicos administrativos, que são o principal patrimônio que uma instituição 

pública pode manter, e que representa o seu capital intelectual. 

 

A pesquisa também indica a necessidade de um profissional com perfil de “gerente 

de controladoria”, para acompanhar e assessorar os diretores das unidades 

acadêmicas. A presença desse profissional se justifica pela complexidade das 

tarefas executadas de forma permanente nas unidades, que demandam tempo e 

conhecimento profundo da estrutura administrativa, financeira, contábil e de 

legislação específica. Vale destacar que o trabalho desempenhado por esse gerente 

permitiria aos gestores direcionar seu tempo ao planejamento de tarefas acadêmicas 

de forma mais objetiva para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

Por fim, sugere-se que sejam ampliados os estudos sobre o tema e que eles 

possam ser aprofundados de forma a explorar as questões relacionadas à 

governança pública, estrutura de balanço social para as universidades públicas 

federais, a prestação de contas à sociedade (accountability), o atendimento às 

partes interessadas (stakeholders), a elaboração de métricas objetivas 

(quantitativas) e subjetivas, sujeitas a interpretação pessoal (qualitativas). Tais 

questões devem ser estudadas e aprimoradas através de novas pesquisas e 

validações de construtos, que permitam uma maior compreensão sobre o tema 

abordado e de outros que possam vir a agregar conhecimento para o aprimoramento 

da matéria.  
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AO RESPONDENTE 

 

Prezado Respondente, 

  

Na condição de Mestrando do Curso de Mestrado Profissional em 

Administração da Fundação Pedro Leopoldo - FPL -, estou realizando uma 

pesquisa sobre a natureza e impactos das atividades sociais 

desenvolvidas pela Faculdade de Educação da UFMG, com o intuito de 

demonstrar o resultado por meio do Balanço Social. Para tanto, preciso da 

sua colaboração voluntária, preenchendo o questionário a seguir, cujo tempo 

estima-se ser de, no máximo, 10 minutos para respondê-lo. Ressalte-se que 

não é necessário se identificar. 

   

Cumpre-me destacar que a sua contribuição é valiosa e imprescindível para 

que a investigação se concretize e, nesse sentido, solicito-lhe a gentileza de 

traduzir nas respostas a sua realidade vivida na instituição. Portanto, não deixe 

nenhuma questão sem resposta. 

   

Agradeço imensamente desde já pela atenção dispensada. 

 

 Atenciosamente, 

 

Marcos Eustáquio de Oliveira Murta 

Mestrando do Curso de Mestrado Profissional em Administração 

Servidor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
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APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA AO COORDENADOR DO 

PROJETO 

 

Prezado Coordenador de Projeto, 

  

Na condição de Mestrando do Curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo - FPL -, estou realizando uma pesquisa sobre a natureza 

e impactos das atividades sociais desenvolvidas pela Faculdade de 

Educação da UFMG, com o intuito de demonstrar o resultado por meio do 

Balanço Social. Para tanto, preciso da sua colaboração voluntária, respondendo o 

questionário.  

   

Cumpre-me ressaltar que a sua contribuição é valiosa e imprescindível para que a 

investigação se concretize e, nesse sentido, solicito-lhe a gentileza de traduzir nas 

respostas a sua realidade vivida na instituição. Portanto, não deixe nenhuma 

questão sem resposta. 

  

Os dados fornecidos serão totalmente confidenciais, e, portanto, será preservado 

seu total anonimato. 

 

Caso necessite de informações adicionais, coloco-me ao seu inteiro dispor, por meio 

do telefone (31) 9305-1254 / 3409-4121 ou pelo e-mail: mestmeom@gmail.com. 

 

Agradecendo-lhe imensamente, desde já, pela colaboração e atenção dispensada. 

 

Cordialmente, 

 

Marcos Eustáquio de Oliveira Murta 

Mestrando do Curso de Mestrado Profissional em Administração  

Fundação Pedro Leopoldo - FPL 

Servidor da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Coordenadores de Projeto 

 

1) Na sua percepção, qual a importância do Projeto/Convênio para a sociedade? 

 

2) De acordo com os objetivos propostos no Projeto/Convênio, quais os impactos 

gerados para a sociedade? 

 

3) Quantas pessoas aproximadamente são beneficiadas pelo Projeto/Convênio? 

 

4) Existe avaliação pelos beneficiários, permitindo saber se o resultado do 

Projeto/Convênio atendeu ou não aos objetivos propostos? 

 

5) Qual a forma de mensurar se os impactos sociais e as metas propostas estão 

sendo alcançados pelo Projeto/Convênio? 

 

6) A Coordenação monitora se as atividades propostas no Projeto/Convênio estão 

sendo realizadas?  

 

7) Como é realizado o acompanhamento e monitoramento dessas atividades? 

 

8) Citar os pontos fortes e os fracos que você percebe no Projeto/Convênio.  

 

9) Na sua percepção, o Projeto/Convênio pode ser melhorado? Caso positivo, 

descreva de que forma. 
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ANEXO A – MODELO DE BALANÇO SOCIAL IBASE ADOTADO NA PESQUISA 

 

 

 

 

 

         Apoio: Parcerias:

           

         Este programa foi desenvolvido pela

Balanço Social / 2008                                                               
Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

O princípio deste BS é buscar transparência, responsabilidade e participação nas ações 
realizadas, bem como transparência total na origem e destino dos recursos utilizados pela 

organização em questão. 
Os campos onde não constam ou não se aplicam o tipo de informação ao tipo/categoria da 

instituição que está divulgando seu BS devem ser preenchidos com NA (não se aplica) ou ND (não 

O Ibase esclarece dúvidas sobre o preenchimento do formulário e, uma vez pronto, divulga os 
nomes

das instituições, seus balanços sociais e páginas no site www.balancosocial.org.br

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [  ] não

1 - Identificação

Tipo/categoria (conforme instruções):

Natureza jurídica:[  ] associação  [  ] fundação  [  ] soc iedade       sem fins lucrativos?[  ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [  ] não

Possui Certif icado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [  ] não          Possui registro no: [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CMAS

Nome da instituição: 

Tipo/categoria: autoclassif icação/denominação da organização que está preenchendo o BS (por exemplo: 
organização social, ONG, sindicato, fundação, instituição formal de ensino, organização do terceiro setor, 
instituição de ensino superior, entre outras).
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  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) #DIV/0! #DIV/0!

b. Doações de pessoas jurídicas #DIV/0! #DIV/0!

c. Doações de pessoas físicas #DIV/0! #DIV/0!

d. Contribuições #DIV/0! #DIV/0!

e. Patrocínios #DIV/0! #DIV/0!

f. Cooperação internacional #DIV/0! #DIV/0!

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos #DIV/0! #DIV/0!

h. Outras receitas #DIV/0! #DIV/0!

2007

Valo r (mil reais)

0

2 - Origem dos recursos
2008

Valo r (mil reais )

0

Receitas de contribuições: receitas recebidas pelas entidades dos sócios/associados e demais contribuições 
regulares mediante contrapartida. Receitas de doações: originam-se do setor privado tanto de pessoa f ísica 
o de pessoa jurídica e destinam-se a projetos. Receitas de recursos governamentais (subvenções): 
originam-se do poder público.

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) #DIV/0! #DIV/0!

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) #DIV/0! #DIV/0!

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) #DIV/0! #DIV/0!

    Operacionais #DIV/0! #DIV/0!

    Impostos e taxas #DIV/0! #DIV/0!

    Financeiras #DIV/0! #DIV/0!

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) #DIV/0! #DIV/0!

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) #DIV/0! #DIV/0!

0

0

3 - Aplicação dos recursos
2008

Valo r (mil reais)

2007

Valo r (mil reais)

0

0

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

a. Alimentação #DIV/0! #DIV/0!

b. Educação #DIV/0! #DIV/0!

c. Capacitação e deenvolvimento profissional #DIV/0! #DIV/0!

d. Creche ou auxílio-creche #DIV/0! #DIV/0!

e. Saúde #DIV/0! #DIV/0!

f. Segurança e medicina no trabalho #DIV/0! #DIV/0!

g. Transporte #DIV/0! #DIV/0!

h. Bolsas/estágios #DIV/0! #DIV/0!

i. Outros #DIV/0! #DIV/0!

Total - Indicadores sociais internos #DIV/0! #DIV/0! 0

4 - Indicadores sociais internos                                       
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as))

2008

Valo r (mil reais)

0 0

metas 2009
% sobre 

receita

2007

Valo r (mil reais)

% sobre 

receita

Metas 2009: Valores em Mil Reais.
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  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

Valores totais #DIV/0! #DIV/0! R$ 0

e. Segurança alimentar / combate à fome

R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ _________

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ _________

a. Assistência jurídica

b. Diversidade, etnia e questão racial

c. Educação popular/alfabetização de jovens e 

adultos(as)

d. Empreendedorismo/apoio e capacitação

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

5 - Projetos, ações e contribuições para a 

sociedade           (A s A çõ es e  pro gramas aqui 

listado s são  exemplo s, ver instrução )

2008

Valo r (mil rea is)

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ 0 R$ 0

%      

sobre 

receita

metas 2009

%      

sobre 

receita

R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

2007

Valo r (mil rea is)

Neste item devem constar somente os projetos, ações e contribuições para a sociedade que a instituição 
efetivamente realizou no exercício citado, agrupados por grandes temas de conhecimento geral (pode 
constar o nome de cada projeto,  opcionalmente). A seguir relacionamos outros temas indicativos a 
serem acrescentados, quando for necessário, devendo sempre constar neste item o nº de pessoas e 
entidades benef iciadas: f ) segurança no trabalho; g) assessorias/consultorias; h) direitos da 3ª 
idade/pessoas idosas; i) direitos da criança e do adolescente; j) direitos das pessoas portadoras de 
necessidades especiais; l) diversidade de gênero/saúde da mulher; m) educação infantil/creches 
comunitárias; n) geração de emprego e renda; o) meio ambiente/desenvolvimento sustentável; p) questão 
indígena; q) saúde e sanemento; r) esporte, cultura e lazer; s) inclusão digital; t) não-violência; u) outros. 
No caso das IES, discriminar também os Programas e Projetos de Extensão. As metas 2009 devem 
expressar os valores em Mil Reais, bem como o nº de pessoas e de entidades benef iciadas que a 
organização deseja/busca alcançar/manter.

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Nº total de alunos(as)

Nº de alunos(as) com bolsas integrais

Valor total das bolsas integrais R$

Nº de alunos(as) com bolsas parciais

Valor total das bolsas parciais R$
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica 

e de Pesquisa

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de 

Pesquisa

R$

R$

R$

R$ R$

R$

R$

6 - Outros indicadores 2008 2007 metas 2009
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  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Nº total de empregados(as) ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de prestadores(as) de serviço

% de empregados(as) acima de 45 anos %

Nº de mulheres que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres %

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres R$

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens R$

Nº de negros(as) que trabalham na instituição

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) %

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia

Salário médio dos(as) negros(as) R$

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição

Salário médio dos(as) brancos(as) R$

Nº de estagiários(as)

Nº de voluntários(as)

Nº portadores(as) necessidades especiais

Salário médio portadores(as) necessidades especiais R$R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

% %

7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2008 2007 metas 2009

%%

% %

R$ R$

O nº de negros(as) corresponde ao somatório do nº de pessoas classif icadas/autodeclaradas como de cor 
de pele preta e parda; e o nº de brancos(as) como o somatório do nº de brancos(as) e amarelos(as), ambos 
conforme informados anualmente na RAIS.

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Nº total de docentes 0

      Nº de doutores(as)

      Nº de mestres(as)

      Nº de especializados(as)

      Nº de graduados(as)

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 0

      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

      Nº de graduados(as)

      Nº de graduandos(as)

      Nº de pessoas com ensino médio

      Nº de pessoas com ensino fundamental

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

      Nº de pessoas não-alfabetizadas

0 0

8 - Qualificação do corpo funcional 2008 2007 metas 2009

0 0
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  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

[  ] não tem

A instituição possui Comissão/Conselho de 

Ética para o acompanhamento de:

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[  ] não são considerados  Na seleção de parceiros e prestadores de 

serviço, critérios éticos e de responsabilidade 

social e ambiental:

[  ] são sugeridos   [  ] são  exigidos [  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

Se "sim" na questão anterior, qual?

[  ] não tem

[  ] _______________________

[  ] não são considerados  

A participação de empregados(as) no 

planejamento da instituição:
[  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis

[  ] sim, institucionalizada    

__% por indicação  __% por seleção/concurso

[  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

A organização desenvolve alguma política ou 

ação de valorização da diversidade entre 

alunos(as) e/ou beneficiários(as)?

9 - Informações relevantes quanto à 

ética, transparência e responsabilidade 
2008

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

__% por indicação  __% por seleção/concurso

[  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

Se "sim" na questão anterior, qual?

A instituição desenvolve alguma política ou 

ação de valorização da diversidade em seu 

quadro funcional?

Os processos eleitorais democráticos para 

escolha dos coordenadores(as) e 
[  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários [  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[  ] ocorre em todos os níveis

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

metas 2009

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

[  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais

  Balanço Social / 2008   Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

10 - Outras Informações

Espaço disponível para a organização colocar esclarecimentos e outras informações qualitativas e 
quantitativas que julgue necessárias.
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  Balanço Social / 2008  Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais

Receitas Totais 100% 100%

a. Recursos governamentais (subvenções) ##### #####

b. Doações de pessoas jurídicas ##### #####

c. Doações de pessoas físicas ##### #####

d. Contribuições ##### #####

e. Patrocínios ##### #####

f. Cooperação internacional ##### #####

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos ##### #####

h. Outras receitas ##### #####

Despesas Totais 100% 100%

a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal) ##### #####

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) ##### #####

c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo) ##### #####

    Operacionais # DIV/0! # DIV/0!

    Impostos e taxas # DIV/0! # DIV/0!

    Financeiras # DIV/0! # DIV/0!

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) # DIV/0! # DIV/0!

    Outras (que devem ser discriminadas conforme relevância) # DIV/0! # DIV/0!

a. A limentação ##### ##### 0

b. Educação ##### ##### 0

c. Capacitação e deenvolvimento profissional ##### ##### 0

d. Creche ou auxílio-creche ##### ##### 0

e. Saúde ##### ##### 0

f. Segurança e medicina no trabalho ##### ##### 0

g. Transporte ##### ##### 0

h. Bo lsas/estágios ##### ##### 0

i. Outros ##### ##### 0

Total - Indicadores sociais internos ##### ##### 0

#REF! ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

##### ##### R$ _______

_______   

_______

Valores to tais ##### ##### R$ 0

6 -  Outro s indicado res metas 2009

Nº to tal de alunos(as) 0

Nº de alunos(as) com bolsas integrais 0

Valor to tal das bo lsas integrais R$

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 0

Valor to tal das bo lsas parciais R$

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 0

Valor to tal das bo lsas de Iniciação Científica e de Pesquisa R$

0 0

R$ R$

R$ R$

0 0

R$ R$

2008 2007

0 0

0 0

e. Segurança alimentar / combate à fome R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

R$ 0 R$ 0

c. Educação popular/alfabetização de jovens e adultos(as) R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

d. Empreendedorismo/apoio  e capacitação R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

a. Assistência jurídica R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

b. Diversidade, etnia e questão racial R$ _________ R$ _________

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

Nº pessoas beneficiadas:          

Nº entidades beneficiadas:

5 -  P ro jeto s, açõ es e co ntribuiçõ es para a  so ciedade    

( A çõ es e p ro g ramas aq ui  l ist ad o s são  exemplo s, ver  inst rução )

2008 %      

sobre 

receita

2007 %      

sobre 

receita

metas 2009
Valo r (mil reais) Valo r (mil reais)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 -  Indicado res so ciais  interno s                                       

(A çõ es e benef í c io s para o s(as) funcio nário s(as) )

2008 % 

sobre 

receita

2007 % 

sobre 

receita

metas 2009
Valo r (mil reais) Valo r (mil reais)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 -  A plicação  do s recurso s
2008 2007

Valo r (mil reais) Valo r (mil reais)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 -  Identif icação

Nome da instituição: Tipo/categoria (conforme instruções):

Natureza jurídica:[  ] associação  [  ] fundação  [  ] sociedade       sem fins lucrativos?[  ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [  ] não

0

0 0

0 0

Possui Certificado  de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [  ] não           Possui registro no : [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] CM AS

De utilidade pública? [  ] não     Se sim, [  ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [  ] não

2 -  Origem do s recurso s
2008 2007

Valo r (mil reais) Valo r (mil reais)

0
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7 -  Indicado res so bre o  co rpo  funcio nal metas 2009

Nº to tal de empregados(as) ao final do período 0

Nº de admissões durante o período 0

Nº de prestadores(as) de serviço 0

% de empregados(as) acima de 45 anos %

Nº de mulheres que trabalham na instituição 0

% de cargos de chefia ocupados por mulheres %

Idade média das mulheres em cargos de chefia 0

Salário  médio das mulheres R$

Idade média dos homens em cargos de chefia 0

Salário  médio dos homens R$

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 0

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) %

Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia 0

Salário  médio dos(as) negros(as) R$

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 0

Salário  médio dos(as) brancos(as) R$

Nº de estagiários(as) 0

Nº de voluntários(as) 0

Nº portadores(as) necessidades especiais 0

Salário  médio portadores(as) necessidades especiais R$

8 -  Qualif icação  do  co rpo  funcio nal metas 2009

Nº to tal de docentes 0

      Nº de doutores(as) 0

      Nº de mestres(as) 0

      Nº de especializados(as) 0

      Nº de graduados(as) 0

Nº to tal de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 0

      Nº de pós-graduados (especialistas, mest res e doutores) 0

      Nº de graduados(as) 0

      Nº de graduandos(as) 0

      Nº de pessoas com ensino médio 0

      Nº de pessoas com ensino fundamental 0

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 0

      Nº de pessoas não-alfabet izadas 0

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados(as) é:

0

10 -  Outras Info rmaçõ es

[  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa [  ] todas ações/atividades [  ] ensino e pesquisa

[  ] experimentação animal/vivissecção [  ] experimentação animal/vivissecção

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o 

acompanhamento de:

[  ] não tem [  ] não tem

A participação de empregados(as) no planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia [  ] não ocorre     [  ] ocorre em nível de chefia

[  ] ocorre em todos os níveis [  ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos 

coordenadores(as) e diretores(as) da organização:
[  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente [  ] não ocorrem     [  ] ocorrem regularmente

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários [  ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[  ] _______________________ [  ] _______________________

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de 

responsabilidade social e ambiental:
[  ] não são considerados  [  ] não são considerados  

[  ] são sugeridos   [  ] são exigidos [  ] são sugeridos   [  ] são exigidos

A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da 

diversidade entre alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

Se "sim" na questão anterior, qual? [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual [  ] negros     [  ] gênero     [  ] opção sexual

[  ] portadores(as) de necessidades especiais [  ] portadores(as) de necessidades especiais

[  ] _______________________ [  ] _______________________

9 -  Info rmaçõ es relevantes quanto  à ét ica, t ransparência e 

respo nsabilidade so cial
2008 metas 2009

__% por indicação  __% por seleção/concurso __% por indicação  __% por seleção/concurso

A instituição desenvolve alguma po lítica ou ação de valorização da 

diversidade em seu quadro funcional?
[  ] sim, institucionalizada    [  ] sim, institucionalizada    

[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não [  ] sim, não institucionalizada    [  ] não

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

R$ R$

2008 2007

R$ R$

0 0

0 0

0 0

R$ R$

0 0

R$ R$

0 0

% %

0 0

R$ R$

0 0

% %

0 0

% %

0 0

0 0

0 0

2008 2007
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ANEXO B – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

  

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

                        FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

                        SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

 

  

  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO  

RECEITAS (ORIGEM FONTE DE RECURSO) E DESPESAS (POR NATUREZA DE DESPESA) - 
2013 

RREECCEEIITTAASS      VVAALLOORREESS        DDEESSPPEESSAASS      VVAALLOORREESS      

            FFOONNTTEE  TTEESSOOUURROO    5.831.032,86  DDIIÁÁRRIIAASS                            7799..338866,,9977   

    
AAUUXXÍÍLLIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  AA  
EESSTTUUDDAANNTTEESS                    11..339999..227700,,4466   

    MMAATTEERRIIAALL  CCOONNSSUUMMOO                            5599..440044,,0066   

    

PPAASSSSAAGGEENNSS  EE  
DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  
LLOOCCOOMMOOÇÇÃÃOO                        223333..996622,,0033   

RECURSOS 
DIRETAMENTE   

ARRECADADOS – FAE 
(aluguéis, devolução de 
saldos FUNDEP, Res. 

10/1995)   1.742.994,12  

SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
TTEERRCCEEIIRROOSS  ––  PPFF                              
((  AAUUTTOONNÔÔMMOOSS  EE  
DDIIÁÁRRIIAASS  
CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS  
EEVVEENNTTUUAAIISS))                            3388..665533,,7799   

  
  

SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
TTEERRCCEEIIRROOSS  PPEESSSSOOAA  
JJUURRÍÍDDIICCAA              1100..664444..334499,,8899   

  

  

SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
TTEERRCCEEIIRROOSS  PPJJ  --  
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDIIRREETTAA  ––  
IIMMPPRREENNSSAA  NNAACCIIOONNAALL  EE  
FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  
NNAACCIIOONNAALL                            1155..772222,,4455   

CONVÊNIOS  / 
DESCENTRALIZAÇÃO 

COM ÓRGÃOS FEDERAIS  
(Projetos)   7.148.492,58  

OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS  
TTRRIIBBUUTTÁÁRRIIAASS  EE  
CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÕÕEESS                              11..886600,,0000   

  
  

AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE    
SSOOFFTTWWAARREE                              77..999999,,5500   

  
  

EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EE  
MMAATTEERRIIAALL  
PPEERRMMAANNEENNTTEE                        339955..333377,,1100   

  
  

OORRÇÇAAMMEENNTTOO  
EEXXEECCUUTTAADDOO  EEMM  
OOUUTTRRAASS  UUNNIIDDAADDEESS                          339999..228866,,4411   

  
  

RREECCUURRSSOOSS  NNÃÃOO  
UUTTIILLIIZZAADDOOSS  --  CCRRÉÉDDIITTOO  
DDIISSPPOONNÍÍVVEELL                  11..117755..118811,,7755   

  
  

RREECCUURRSSOOSS  
RREECCOOLLHHIIDDOOSS  ––  
PPRROOPPLLAANN                        227722..110055,,1155   

TTOOTTAALL      1144..772222..551199,,5566    TTOOTTAALL                      1144..772222..551199,,5566   
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ANEXO C – RECURSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) 

 

  

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

                        FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

                        SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

RECURSOS SECADI E SEB - AÇÃO 20 RJ 

BBEENNEEFFIICCIIÁÁRRIIOOSS    VVAALLOORREESS      RR$$  

PROJETO DIVERSIDADE, INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE: DESAFIOS E 
PADRÕES DA AVALIAÇÃO DE OBRAS DE REFERÊNCIA TEMÁTICA.  

                              
200.058,74  

 PROJETO: PRÓ-LETRAMENTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 
NA IDADE CERTA, CEALE/FAE/UFMG - PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 

                              
765.158,00  

 PROJETO: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO 
MÉDIO DE MINAS GERAIS – UFMG. 

                   
344.760,00  

PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

                              
167.899,00  

PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO/ATUALIZAÇÃO - A ESCOLA E A 
CIDADE: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS -   

                              
515.574,20  

PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIAS E ARTES  

                              
169.000,47  

PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CAMPOS EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO PEDAGÓGICA NA  EDUCAÇÃO 
INFANTIL.  

                              
167.841,59  

PROJETO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CLASSES MULTISSERIADASDA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR DO CAMPO. 

                     
340.000,00  

PROJETO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO UNIAFRO: POLITÍCAS DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. 

                              
175.360,00  

PROJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA TEMÁTICA DAS 
CULTURAS E HISTÓRIA DOS POVOS INDIGENAS.  

      
129.540,00  

PROJETO: SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA. 
                              

325.228,06  

PROLIND – FIEI 
                              

460.000,00  

PROCAMPO – LECAMPO 
                              

480.000,00  

TOTAL  4.240.420,06  
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                          UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

                          FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

                          SEÇÃO DE CONTABILIDADE 

 

DESCENTRALIZAÇÕES – 2013 

BBEENNEEFFIICCIIÁÁRRIIOOSS  VVAALLOORREESS      RR$$  

PROJETO: CURSO DE ATUALIZACÃO DOS PROFESSORES DE EJA E 
O PLANO JUVENTUDE VIVA.  

                     
1.675.895,03  

PROJETO AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA: 
ACERVOS PARA ESCOLAS PÚBLICAS QUE ATENDEM EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - PNBE 
– 2014.  

                        
971.265,41  

PROJETO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 
INTEGRAL E INTEGRADA - PARTE QUALITATIVA.  

                        
585.629,28  

PROJETO: LEITURA ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
                     

2.459.071,14  

PROJETO: SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA.  
                        

315.000,00  

PROJETO: PORTAL ENSINO MÉDIO EMDIÁLOGO UFMG E UFF 
ARTICULANDO REDES DE UNIVERSIDADES COM O ENSINO MÉDIO. 

                     
1.054.498,12  

PIBID - FIEI E LECAMPO 
              

87.133,60  

TOTAL  
                  

7.148.492,58  
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ANEXO D – DADOS DOS SERVIDORES DA FAE 

 

Contar de DenoCarg     

DenoSit DenoCarg Total 

APOSENTADO ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 2 

  AUX EM ADMINISTRACAO 3 

  BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 1 

  PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 3 

APOSENTADO Total   9 

ATIVO PERMANENTE ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 35 

  AUX EM ADMINISTRACAO 10 

  AUXILIAR DE COZINHA 1 

  BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 7 

  CONTADOR 1 

  COPEIRO 1 

  IMPRESSOR 1 

  PROFESSOR 3 GRAU 2 

  PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 120 

  RECEPCIONISTA 1 

  SECRETARIO EXECUTIVO 2 

  SERVENTE DE LIMPEZA 1 

  TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3 

  TEC EM ELETROELETRONICA 1 

  TECNICO DE LABORATORIO AREA 1 

  TECNICO EM ARTES GRAFICAS 1 

  TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 2 

  TECNICO EM CONTABILIDADE 2 

ATIVO PERMANENTE Total   192 

CEDIDO PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 1 

CEDIDO Total   1 

CONT.PROF.SUBSTITUTO PROFESSOR 3 GRAU – SUBSTITUTO 6 

  
PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-
SUBSTITUTO 7 

CONT.PROF.SUBSTITUTO Total   13 

CONTR.PROF.VISITANTE PROFESSOR 3 GRAU – VISITANTE 9 

CONTR.PROF.VISITANTE Total   9 

Total geral   224 
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ANEXO E – DADOS DOS SERVIDORES DA FAE POR FUNÇÃO, COR, SEXO, 

ADMISSÕES E FAIXA ETÁRIA 

 

Contar de MATRIC   SEXO   

FUNCAO DENO_COR FEMININO MASCULINO Total geral 

CHEFE AMARELA 1 1 2 

  BRANCA 8 7 15 

  
NAO 
INFORMADO 18 4 22 

  NEGRA 1 2 3 

  PARDA 4 2 6 

CHEFE Total   32 16 48 

SERV NORMAL AMARELA 5 4 9 

  BRANCA 44 24 68 

  INDIGENA 0 1 1 

  
NAO 
INFORMADO 42 22 64 

  NEGRA 2 3 5 

  PARDA 15 14 29 
SERV NORMAL 
Total   108 68 176 

Total geral   140 84 224 

 

ADMISSOES_2013 Total 

2013 13 

ANTES 211 

Total geral 224 

 

Contar de MATRIC SEXO    

Faixa_Etaria FEMININO MASCULINO Total  % EMPREGADOS  
ABAIXO DE 45 
ANOS 36 37 73                      32,59  

ACIMA DE 45 ANOS 104 47 151                      67,41  

Total geral 140 84 224                    100,00  
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ANEXO F – NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS DA FAE 

 

Nível de escolaridade 
Contar de MATRIC     
DenoCarg DenoEscolaridadeProplan Total 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 10 

  SEGUNDO GRAU / ENSINO MEDIO OU TECNICO 13 
  SUPERIOR 11 

AUX EM ADMINISTRACAO 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 3 

  MESTRADO 1 
  SEGUNDO GRAU / ENSINO MEDIO OU TECNICO 5 
  SUPERIOR 1 
AUXILIAR DE COZINHA PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO 1 
BIBLIOTECARIO-
DOCUMENTALISTA 

APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 5 

  MESTRADO 1 
  SUPERIOR 1 

CONTADOR 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

COPEIRO PRIMEIRO GRAU 1 
IMPRESSOR SEGUNDO GRAU / ENSINO MEDIO OU TECNICO 1 

RECEPCIONISTA 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

SECRETARIO EXECUTIVO 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 2 

SERVENTE DE LIMPEZA SEGUNDO GRAU / ENSINO MEDIO OU TECNICO 1 
TEC DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 

APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

  SEGUNDO GRAU / ENSINO MEDIO OU TECNICO 1 

TEC EM ELETROELETRONICA 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

TECNICO DE LABORATORIO AREA 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

TECNICO EM ARTES GRAFICAS PRIMEIRO GRAU 1 
TECNICO EM ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 1 

  MESTRADO 1 

TECNICO EM CONTABILIDADE 
APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO / POS 
GRADUACAO 2 

Total geral   68 
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ANEXO G – DADOS DO ESPAÇO FÍSICO DA FAE 

 

1 - DADOS ESTRUTURAIS   
      2 - ESTRUTURA FÍSICA (Espaço Físico) 

      3 - CAMPUS DA PAMPULHA (revisão Setembro 2013) 

  Área de        Nº de Área  

        UTILIZAÇÃO / Nome Principal Ocupação 
 

Pavimentos Construída 

  (m²)    (m²) 

  -Faculdade de Educação 11.475,00   13.967,00 

  FAE Bloco 1 (Prédio Principal) 4.132,00 1 4.132,00 

  FAE Bloco 2 (Prédio Principal) 4.132,00 1 4.132,00 

  FAE – Anexo 1.115,00 1 1.115,00 

  FAE - Anexo Bloco A 722,00 1 722,00 

  FAE - Anexo Bloco B 684,00 4 2.736,00 

  FAE - Anexo Bloco C 440,00 2 880,00 

   Cecimig/Ceale 250,00 1 250,00 

 Fonte: Departamento de Planejamento Físico e Projetos - Setembro 2013. 
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ANEXO H – BALANÇO SOCIAL DA FAE CONSOLIDADO 

 

Balanço Social / 2013   Faculdade de Educação – FAE 

1 – Identificação 

Nome da Unidade: Faculdade de Educação - 
FAE da UFMG 

Tipo/categoria (conforme instruções): Unidade 
Gestora 153285 

Natureza jurídica:[x ] Unidade Acadêmica        sem fins lucrativos?[x ] sim [  ] não       Isenta da cota patronal do INSS?[  ]sim [ x ] não 
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [  ] sim  [ x ] não     Possui registro no: [  ] CNAS  [  ] CEAS   [  ] 
CMAS 
De utilidade pública? [x ] não     Se sim, [x ] federal   [  ] estadual   [  ] municipal           Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [  ] sim   [ x ] 
não 

2 - Origem dos recursos 2013 

Valor (R$)   

Receitas Totais 14.722.520 100% 

a. Recursos governamentais (subvenções) 12.979.525 88,16% 

b. Doações de pessoas jurídicas 0 0,00% 

c. Doações de pessoas físicas 0 0,00% 

d. Contribuições 0 0,00% 

e. Patrocínios 0 0,00% 

f. Cooperação internacional 0 0,00% 

g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos 0 0,00% 

h. Outras receitas 1.742.994 11,84% 

3 - Aplicação dos recursos 2013 

Valor (R$)   

Despesas Totais 46.894.302 100% 
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo 
pessoal) 10.644.350 22,70% 

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos) 32.171.783 68,60% 
c. Despesas diversas (somatório das despesas 
abaixo) 4.078.170 8,70% 

    Operacionais 1.826.400 44,78% 

    Impostos e taxas 1.860 0,05% 

    Financeiras 0 0,00% 

    Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 403.337 9,89% 
    Outras (que devem ser discriminadas conforme 
relevância) 1.846.573 45,28% 

4 - Indicadores sociais internos                                       
(Ações e benefícios para os(as) 
funcionários(as)) 

2013 
% sobre receita 

Valor (R$) 

a. Alimentação 905.699 6,15% 

b. Educação 0 0,00% 

c. Capacitação e desenvolvimento profissional 0 0,00% 

d. Creche ou auxílio-creche 20.292 0,14% 

e. Saúde 758.280 5,15% 

f. Segurança e medicina no trabalho 0 0,00% 

g. Transporte 117.802 0,80% 

h. Bolsas/estágios 1.399.270 0,00% 

i. Outros 34.887 0,24% 

Total - Indicadores sociais internos 1.836.960 12,48% 

5 - Projetos, ações e contribuições para a 
sociedade    (Ações e programas aqui listados são 
exemplos, ver instrução) 

2013 
%      sobre receita 

Valor (R$) 

a. Assistência jurídica 
    

Nº pessoas beneficiadas:          Nº entidades beneficiadas:   
b. Diversidade, etnia e questão racial 

R$ 175.360 1,19% 

Nº pessoas beneficiadas:          Nº entidades beneficiadas:   
c. Educação popular/alfabetização de jovens e 

R$ 1.414.768 9,61%  
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adultos(as)  

Nº pessoas beneficiadas:          Nº entidades beneficiadas:   
d. Empreendedorismo/apoio e capacitação 

NA 0,00% 

Nº pessoas beneficiadas:          Nº entidades beneficiadas:   
e. Segurança alimentar / combate à fome 

R$ 0   

Nº pessoas beneficiadas:          Nº entidades beneficiadas:   

Valores totais R$ 1.590.128 10,80% 

6 - Outros indicadores 2013 

Nº total de alunos(as) graduação, especializaçao, 
mestrado e doutorado 2.475 

Nº de alunos(as) com bolsas graduaçao 52 

Valor total das bolsas graduação ND 

Nº de alunos(as) com bolsas parciais NA 

Valor total das bolsas parciais R$ 
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação 
Científica e de Pesquisa 0 
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de 
Pesquisa 

R$ 

7 - Indicadores sobre o corpo funcional 2013 

Nº total de empregados(as) ao final do período 187 

Nº de admissões durante o período 13 

Nº de prestadores(as) de serviço 45 

% de empregados(as) acima de 45 anos 67,41% 

Nº de mulheres que trabalham na instituição 115 

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 66,67% 

Idade média das mulheres em cargos de chefia 45 

Salário médio das mulheres R$ 10.054 

Idade média dos homens em cargos de chefia 45 

Salário médio dos homens R$ 7.501 

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 43 

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 18,75% 
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de 
chefia 30 

Salário médio dos(as) negros(as) R$ 3.500 

Nº de brancos(as) que trabalham na instituição 83 

Salário médio dos(as) brancos(as) R$ 9.817 

Nº de estagiários(as) 7 

Nº de voluntários(as) NA 

Nº portadores(as) necessidades especiais 1 
Salário médio portadores(as) necessidades 
especiais R$ 7.399 

8 - Qualificação do corpo funcional 2013 

Nº total de docentes 119 

      Nº de doutores(as) 115 

      Nº de mestres(as) 4 

      Nº de especializados(as) 0 

      Nº de graduados(as) 0 

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e 
administrativo 68 
      Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e 
doutores) 31 

      Nº de graduados(as) 13 

      Nº de graduandos(as) 0 

      Nº de pessoas com ensino médio 21 

      Nº de pessoas com ensino fundamental 3 

      Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 0 



131 

      Nº de pessoas não-alfabetizadas 0 

9 - Informações relevantes quanto à ética, 
transparência e responsabilidade social 

2013 

Relação entre a maior e a menor remuneração 
12,8 

O processo de admissão de empregados(as) é: 
0% por indicação  100% por seleção/concurso 

A instituição desenvolve alguma política ou ação 
de valorização da diversidade em seu quadro 
funcional? 

[  ] sim, institucionalizada     
[x ] sim, não institucionalizada    [  ] não 

Se "sim" na questão anterior, qual? 
[ x ] negros     [  x] gênero     [ x ] opção sexual 

[x  ] portadores(as) de necessidades especiais 

[  ] _______________________ 
A organização desenvolve alguma política ou 
ação de valorização da diversidade entre 
alunos(as) e/ou beneficiários(as)? 

[ x ] sim, institucionalizada     
[  ] sim, não institucionalizada    [  ] não 

Se "sim" na questão anterior, qual? 
[ x ] negros     [x ] gênero     [ x ] opção sexual 

[x ] portadores(as) de necessidades especiais 

[  ] _______________________ 
Na seleção de parceiros e prestadores de 
serviço, critérios éticos e de responsabilidade 
social e ambiental: 

[  ] não são considerados   

[ x ] são sugeridos   [x ] são exigidos 
A participação de empregados(as) no 
planejamento da instituição: [  ] não ocorre     [x ] ocorre em nível de chefia 

[ x ] ocorre em todos os níveis 
Os processos eleitorais democráticos para 
escolha dos coordenadores(as) e diretores(as) da 
organização: 

[  ] não ocorrem     [ x] ocorrem regularmente 

[  ] ocorrem somente p/cargos intermediários 
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética 
para o acompanhamento de: [x ] todas ações/atividades [ ] ensino e pesquisa 

[  ] experimentação animal/vivissecção 

[  ] não tem 

10 - Outras Informações 

 

 



132 

ANEXO I – RESULTADO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DA FAE 
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ANEXO J – EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DA FAE 
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ANEXO K – CONTRATOS DA FAE EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2013 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CONTRATOS CELEBRADOS COM FUNDAÇÕES DE APOIO COM VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2013 

  FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFMG           

  FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP 

  FUNDEP 

  18.720.938/0001-41 

N° 
Orde

m 

OBJETO DO 
CONTRATO E RESUMO 

DO PROJETO 

VR DO 
CONTRATO 
(EM REAIS) 

VR. 
EXECUTADO 
(EM REAIS) 

DATA DA 
ASSINATURA 
dd/mm/aaaa 

DATA 
INÍCIO 

DA 
VIGÊNCIA 

dd/mm/aaaa 

DATA FIM 
DA 

VIGÊNCIA 
dd/mm/aaaa 

1 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA - OFERECIDO AOS SERVIDORES PBH/MG                                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA  - OFERECIDO AOS SERVIDORES DE 
PBH/MG                      

   
1.062.567,62  

    
1.062.567,62  11/08/2011 11/08/2011 20/02/2013 

2 

OBJETO: ALTERAÇÃO DA COORDENAÇÃO.                                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA  - OFERECIDO AOS SERVIDORES DE 
PBH/MG                        

1.062.567,62  
    
1.062.567,62  11/08/2011 11/08/2011 20/02/2013 

3 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO DE AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA DAS CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 2009/2011                                                     
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
DAS CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - 2009/2011. 

  
2.428.280,00  

   
2.428.280,00  31/12/2009 31/12/2009 28/02/2013 

4 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO  CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO  DE ENSINO DE CIÊNCIAS POR 
INVESTIGAÇÃO - ENCI .                                                                  
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO  DE ENSINO DE CIÊNCIAS POR 
INVESTIGAÇÃO - ENCI.                           

     
402.073,77  

       
402.073,77  01/02/2011 01/02/2011 01/02/2014 

5 

OBJETO:DAR APOIO AO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
INTEGRADA.                                                                            
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
INTEGRADA. 

      
372.714,57  

        
372.714,57  26/12/2011 26/12/2011 26/12/2012 

6 

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 
12 MESES.                                                                           
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
INTEGRADA. 

      
372.714,57  

        
372.714,57  21/12/2012 26/12/2012 26/12/2013 

7 

OBJETO: DAR APOIO AO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - CURSO DE EXTENSÃO: TEIAS DE 
CIDADANIA.                                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - CURSO DE EXTENSÃO:  TEIAS DE 
CIDADANIA.                           

     
209.380,85  

       
209.380,85  26/12/2011 26/12/2011 26/12/2012 
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8 

OBJETO:PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 
12 MESES.                                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - CURSO DE EXTENSÃO: TEIAS DE 
CIDADANIA.                           

     
209.380,85  

       
209.380,85  26/12/2011 26/12/2011 26/12/2013 

9 

OBJETO:                                  
DAR APOIO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL 
PARA EDUCADORES DO PROGRAMA ESCOLA DE 
TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG.                                                                      
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EDUCAÇÃO 
INTEGRAL PARA EDUCADORES DO PROGRAMA 
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG.                       

      
487.164,00  

        
487.164,00  26/12/2011 26/12/2011 26/12/2012 

10 

OBJETO:                           
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 
MESES.                                                                         
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EDUCAÇÃO 
INTEGRAL PARA EDUCADORES DO PROGRAMA 
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR VALADARES/MG.                       

      
487.164,00  

        
487.164,00  21/12/2012 26/12/2012 26/12/2013 

11 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO DE PESQUISA 
"TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
BRASIL - FASE 2".                                                               
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO DE PESQUISA "TRABALHO 
DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL - 
FASE 2".                         

    
1.956.034,01  

     
1.956.034,01  26/12/2011 28/12/2011 27/12/2013 

12 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO DE PESQUISA 
"TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
BRASIL - FASE 2".                                                                      
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO DE PESQUISA "TRABALHO 
DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL - 
FASE 2".                         

    
1.956.034,01  

     
1.956.034,01  27/11/2013 26/12/2013 31/10/2015 

13 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: "FORMAÇÃO 
INTERCULTURAL DE EDUCADORES INDÍGENAS".                                                                
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  "FORMAÇÃO 
INTERCULTURAL DE EDUCADORES INDÍGENAS".                      

     
336.000,00  

       
336.000,00  28/12/2011 28/12/2011 20/08/2013 

14 

OBJETO:                                     
ADITIVO DE VALOR - R$ 812.773,82                                                                
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  "FORMAÇÃO 
INTERCULTURAL DE EDUCADORES INDÍGENAS".                      

    
1.148.773,82  

     
1.148.773,82  28/12/2011 28/12/2011 20/08/2013 

15 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO "CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL".                                                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  "CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL".                                          

       
145.927,12  

         
145.927,12  27/12/2011 27/12/2011 27/12/2013 

16 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE MARÇO 
DE 2014.                                                                    
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  "CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL".                                          

       
145.927,12  

         
145.927,12  27/12/2011 27/12/2011 27/12/2013 
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17 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: PROGRAMA CURRÍCULO 
EM MOVIMENTO - PROJETO DIÁLOGOS COM O 
ENSINO MÉDIO.                                                                
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  PROGRAMA CURRÍCULO 
EM MOVIMENTO - PROJETO DIÁLOGOS COM O 
ENSINO MÉDIO.                         

   
2.362.491,03  

    
2.362.491,03  28/12/2011 28/12/2011 31/08/2013 

18 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31 DE MARÇO 
DE 2014.                                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  PROGRAMA CURRÍCULO 
EM MOVIMENTO - PROJETO DIÁLOGOS COM O 
ENSINO MÉDIO.                         

   
2.362.491,03  

    
2.362.491,03  28/12/2011 28/12/2011 31/03/2014 

19 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: CURSO DE 
ATUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA: EDUCAÇÃO INTEGRAL 
E INTEGRADA.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
A DISTÂNCIA: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA.                          

     
523.442,20  

       
523.442,20  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

20 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: CURSO DE EXTENSÃO: TEIAS DE 
CIDADANIA.                                                          
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: CURSO DE EXTENSÃO: TEIAS DE 
CIDADANIA.                     

      
174.432,03  

        
174.432,03  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

21 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: CURSO DE EXTENSÃO: ESCOLA 
ABERTA.                                                                     
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: CURSO DE EXTENSÃO: ESCOLA 
ABERTA.                  

      
200.081,55  

        
200.081,55  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

22 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: EDUCAÇÃO E JUSTIÇA 
SOCIAL: ENFRENTANDO DESAFIOS PARA UMA 
INCLUSÃO DEMOCRÁTICA.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  EDUCAÇÃO E JUSTIÇA 
SOCIAL: ENFRENTANDO DESAFIOS PARA UMA 
INCLUSÃO DEMOCRÁTICA.                      

     
974.394,72  

       
974.394,72  28/12/2012 28/12/2012 27/12/2013 

23 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2014                                                          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  EDUCAÇÃO E JUSTIÇA 
SOCIAL: ENFRENTANDO DESAFIOS PARA UMA 
INCLUSÃO DEMOCRÁTICA.                      

     
974.394,72  

       
974.394,72  28/12/2012 28/12/2012 31/12/2014 

24 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL, 
INFÂNCIAS E ARTE.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  EDUCAÇÃO INFANTIL, 
INFÂNCIAS E ARTE.  

      
125.692,50  

        
125.692,50  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

25 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: CURRÍCULO, 
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.                                                                   
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  CURRÍCULO, 
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.                       

      
127.760,90  

        
127.760,90  28/12/2012 28/12/2012 28/08/2013 

26 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 27 DE 
DEZEMBRO DE 2013.                                                          
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  CURRÍCULO, 
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.                       

      
127.760,90  

        
127.760,90  28/12/2012 28/12/2012 27/12/2013 
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27 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO PEDAGÓGICA 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL.                                                         
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO PEDAGÓGICA 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL.                                  

      
128.904,54  

        
128.904,54  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

28 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO 
DE 2014.                                                                        
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO PEDAGÓGICA 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL.                                  

      
128.904,54  

        
128.504,54  28/12/2012 28/12/2012 30/08/2014 

29 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: DIÁLOGOS COM ENSINO 
MÉDIO II.                                                              
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  DIÁLOGOS COM ENSINO 
MÉDIO II.                 

  
2.602.059,77  

   
2.602.059,77  28/12/2012 27/12/2012 31/12/2013 

30 

OBJETO:                                     
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO 
DE 2014.                                                                        
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  DIÁLOGOS COM ENSINO 
MÉDIO II.                 

  
2.602.059,77  

   
2.602.059,77  28/12/2012 27/12/2012 30/08/2014 

31 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: PROGRAMA ENSINO 
MÉDIO INOVADOR - PROJETO A EXCLUSÃO DE 
JOVENS ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS NO 
ENSINO MÉDIO NO BRASIL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO  PROGRAMA ENSINO 
MÉDIO INOVADOR - PROJETO A EXCLUSÃO DE 
JOVENS ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS NO 
ENSINO MÉDIO NO BRASIL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS.                              

      
196.837,03  

        
196.837,03  28/12/2012 28/12/2012 31/10/2013 

32 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO:  INTERAGINDO: 
RESIGNIFICANDO OS ELOS ENTRE JUVENTUDE E 
MUNDO DO TRABALHO.                                                            
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: INTERAGINDO: 
RESIGNIFICANDO OS ELOS ENTRE JUVENTUDE E 
MUNDO DO TRABALHO. 

     
299.574,99  

                         
-    20/12/2012 01/01/2013 31/12/2013 

33 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: PORTAL ENSINO MÉDIO 
EMDIÁLOGO  - ARTICULANDO REDE DE 
UNIVERSIDADES COM A ESCOLA PÚBLICA DE 
ENSINO MÉDIO - UFMG.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PORTAL ENSINO MÉDIO 
EMDIÁLOGO  - ARTICULANDO REDE DE 
UNIVERSIDADES COM A ESCOLA PÚBLICA DE 
ENSINO MÉDIO - UFMG.                        

       
171.525,44  

         
171.525,44  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2013 

34 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO: FORMAÇÃO DE 
MEDIADORES DE LEITURA QUE ATUAM EM EJA.                                                            
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO : FORMAÇÃO DE 
MEDIADORES DE LEITURA QUE ATUAM EM EJA. 

       
171.934,60  

         
171.934,60  28/12/2012 28/12/2012 28/08/2013 

35 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO:  FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E MEDIADORES DE LEITURA: O 
LETRAMENTO LITERÁRIO E O USO DOS ACERVOS 
DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E MEDIADORES DE LEITURA: O 
LETRAMENTO LITERÁRIO E O USO DOS ACERVOS 
DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. 

      
152.976,40  

        
152.976,40  28/12/2012 28/12/2012 28/10/2013 
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36 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO:  PRÓ-
LETRAMENTO - PACTO NACIONAL PELA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: CENTRO DE 
ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA (CEALE) 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFMG.                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PRÓ-LETRAMENTO - 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA: CENTRO DE ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E 
ESCRITA (CEALE) FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UFMG. 

     
363.322,66  

       
363.322,66  28/12/2012 28/12/2012 28/08/2013 

37 

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR UM 
ANO. 
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PRÓ-LETRAMENTO - 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA: CENTRO DE ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E 
ESCRITA (CEALE) FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UFMG. 

     
363.322,66  

       
363.322,66  28/12/2012 28/12/2012 28/08/2014 

38 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO:  CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO..                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO : CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO. 

     
447.694,98  

       
447.694,98  26/12/2012 26/12/2012 26/12/2013 

39 

OBJETO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2014.                                                         
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO : CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO. 

     
447.694,98  

       
447.694,98  26/12/2012 26/12/2012 30/12/2014 

40 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO:  PROGRAMA 
NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD CAMPO 
2013..                                                                               
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROGRAMA NACIONAL 
DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD CAMPO 2013. 

     
748.837,20  

       
748.837,20  26/12/2012 26/12/2012 31/12/2013 

41 

OBJETO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 
UM ANO..                                                                               
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROGRAMA NACIONAL 
DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD CAMPO 2013. 

     
748.837,20  

       
748.837,20  26/12/2012 26/12/2012 31/12/2014 

42 

OBJETO:RETIFICAÇÃO DATA ASSINATURA ADITIVO 
001/2014                                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROGRAMA NACIONAL 
DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD CAMPO 2013. 

     
748.837,20  

       
748.837,20  26/12/2012 26/12/2012 31/12/2014 

43 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
PARA PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.                                                
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
PARA PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. 

     
283.243,00  

       
283.243,00  28/12/2012 28/12/2012 28/12/2014 

44 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA: 
COMPOSIÇÃO DE ACERVOS PARA ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE ATENDEM ANOS/SÉRIES FINAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO-PNBE 
2013.                                                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
DE OBRAS DE LITERATURA: COMPOSIÇÃO DE 
ACERVOS PARA ESCOLAS PÚBLICAS QUE 
ATENDEM ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO-PNBE 2013. 

   
1.322.084,28  

    
1.322.084,28  06/09/2012 10/09/2012 09/05/2013 
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45 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO: AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO DE OBRAS DE APOIO PEDAGÓGICO 
DESTINADAS A DOCENTES PARA ATENDER AO 
PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - 
PNBE DO PROFESSOR 2013..                                                             
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
DE OBRAS DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADAS A 
DOCENTES PARA ATENDER AO PROGRAMA 
NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE DO 
PROFESSOR 2013. 

    
1.731.249,96  

     
1.287.173,30  28/12/2012 28/12/2012 28/09/2013 

46 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO: DIVERSIDADE, 
INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE: DESAFIOS E 
PADRÕES DA AVALIAÇÃO DE OBRAS DE 
REFERÊNCIA TEMÁTICA.                                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO:  DIVERSIDADE, INCLUSÃO 
E SUSTENTABILIDADE: DESAFIOS E PADRÕES DA 
AVALIAÇÃO DE OBRAS DE REFERÊNCIA TEMÁTICA.   

     
200.058,74  

       
200.058,74  19/06/2013 19/06/2013 19/12/2013 

47 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO: AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA: ACERVOS 
PARA ESCOLAS PÚBLICAS QUE ATENDEM 
EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS ANOS INICIAIS E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNBE 2014.                                                                         
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROJETO: AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO DE OBRAS DE LITERATURA: ACERVOS 
PARA ESCOLAS PÚBLICAS QUE ATENDEM 
EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS ANOS INICIAIS E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PNBE 2014.  

       
971.265,41  

         
971.265,41  23/10/2013 23/10/2013 30/06/2014 

48 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO: LEITURA E 
ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: LEITURA E ESCRITA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL.  2.459.071,14 2.459.071,14 06/11/2013 06/11/2013 05/04/2015 

49 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO: IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 
INTEGRAL E INTEGRADA-PARTE QUALITATIVA. 
 RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: IMPACTOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
E INTEGRADA-PARTE QUALITATIVA. 585.629,28  585.629,28  18/11/2013 18/11/2013 18/04/2015 

50 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO: PROJETO 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CLASSES 
MULTISSERIADAS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR DO 
CAMPO.  
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROJETO PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS EM CLASSES MULTISSERIADAS DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR DO CAMPO.  

     
340.000,00                              18/12/2013 18/12/2013 18/12/2014 

51 

OBJETO: APOIO AO PROJETO: PROJETO: CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO/ATUALIZAÇÃO - A ESCOLA 
E A CIDADE: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.          
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO:  CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO/ATUALIZAÇÃO - A ESCOLA E A 
CIDADE: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.                                        

      
515.574,20  

                         
-    18/12/2013 18/12/2013 19/12/2014 

52 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: PROJETO: 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 
TEMÁTICA DAS CULTURAS E HISTÓRIA DOS 
POVOS INDÍGENAS.                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO:  CURSO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES NA TEMÁTICA DAS CULTURAS E 
HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS.   129.540,00  -    30/12/2013 30/12/2013 30/12/2014 

53 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: PROJETO: 
EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIAS E ARTE.                                         
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL, 
INFÂNCIAS E ARTE.  169.000,47  -    30/12/2013 30/12/2013 30/12/2014 
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54 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO 
MÉDIO DE MINAS GERAIS - UFMG.                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DE MINAS 
GERAIS - UFMG. 

     
344.760,00  

                         
-    18/12/2013 18/12/2013 18/12/2014 

55 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO: CURSO DE 
AUTALIZAÇÃO "PROFESSORES DE EJA E O PLANO 
JUVENTUDE VIVA.                                        
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: CURSO DE AUTALIZAÇÃO 
"PROFESSORES DE EJA E O PLANO JUVENTUDE 
VIVA. 

   
1.675.895,03  

                         
-    18/12/2013 18/12/2013 18/12/2014 

56 

OBJETO: DAR APOIO AO PROJETO:  PORTAL 
ENSINO MÉDIO EMDIÁLOGO: UFMG E UFF 
ARTICULANDO REDES DE UNIVERSIDADES COM O 
ENSINO MÉDIO.                                    
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PORTAL ENSINO MÉDIO 
EMDIÁLOGO: UFMG E UFF ARTICULANDO REDES 
DE UNIVERSIDADES COM O ENSINO MÉDIO.  

    
1.054.498,12  

                         
-    19/12/2013 19/12/2013 31/12/2014 

57 

OBJETO:                                     
DAR APOIO AO PROJETO:  PORTALPROJETO: 
SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA. 
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: PROJETO: SABERES 
INDÍGENAS NA ESCOLA. 

     
640.228,06  

                         
-    30/12/2013 30/12/2013 30/06/2015 

58 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO:  CURSO E 
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO: CURSO E 
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS, SABERES E AÇÃO 
PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

      
167.899,00  

                         
-    30/12/2013 30/12/2013 30/12/2014 

59 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO:  CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.      
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO:  CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

      
167.899,00  

                         
-    30/12/2013 30/12/2013 30/12/2014 

60 

OBJETO:DAR APOIO AO PROJETO:  CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM LATO SENSU PARA 
EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO CONTRATO 
N° 097/12-00 UFMG/SMED-PBH/FUNDEP. 
RESUMO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS 
ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS 
CONSTAM DO PROJETO:  CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM LATO SENSU PARA 
EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AO CONTRATO 
N° 097/12-00 UFMG/SMED-PBH/FUNDEP. 

    
1.557.815,90  

                         
-    30/10/2013 30/10/2013 30/04/2016 

 


