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Apresentação

O  planejamento  de  Atividades  Acadêmicas  do  Campus  do  Sertão  foi  elaborado  baseado  no  PDI  da  UFAL (2013-2017). 
Apresentamos aqui o que foi planejado para o Campus do Sertão em 2015, o que foi realizado, e as metas estratégicas para o exercício  
de 2016. Os Objetivos Estratégicos são os mesmos adotados pela Universidade. As Metas e as Realizações durante o exercício de  
2015 são especificadas obedecendo às prioridades planejadas pela gestão do Campus do Sertão. O planejamento é constituído das  
seguintes dimensões de planejamento: 1 – UFAL e Formação, 2 – UFAL e Conhecimento, 3 – UFAL e Sociedade, 4 – Desenvolvimento  
Acadêmico, 5 – Desenvolvimento Administrativo, 6 – Pessoal, 7 Finanças e Orçamento e 8 – Infraestrutura.

No final do planejamento, as Considerações Finais mostram um resumo de realizações importantes ocorridas em 2015 no Campus do  
Sertão. Os anexos mostram detalhes de gastos com pagamentos de bolsas do NAE e pagamento de empresa e serviços terceirizados.  
Um documento detalhado da agenda de compras é apresentada mostrando os sucessos de compras realizadas pela Coordenadoria de 
Gestão Institucional (COGINST) do Campus do Sertão juntamente com a equipe de compras.

DIMENSÃO 1 – UFAL E FORMAÇÃO

Estratégias

Relacionar-se com a educação básica;
Aprimorar a oferta da educação superior com inter-relação e qualidade;
Proporcionar formação contemporânea: flexível e adaptável;
Ampliar o acesso à educação superior.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016
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Manter a cotas de bolsas estudantis do 
Campus do Sertão;

Apoio aos programas de mobilidade 
acadêmica;

Propor atividades de ensino para 
cursos de graduação por TICs usando 
a estrutura já existente do 
SICAM\UFAL;

Criar novos cursos de graduação 
semipresencial no Polo EAD da UFAL 
em Delmiro Gouveia;

Criar o Fórum dos Pesquisadores do 
Campus do Sertão;

Ofertar cursos Pré-ENEM para alunos 
de  escolas  públicas  da  Região  de 
Delmiro Gouveia;

Apoiar as atividades das empresas 
juniores do Campus do Sertão visando 
interação entre ensino e formação 
profissional; 

Apoiar as atividades a livre 
organização dos estudantes a partir de 
suas representação de bases: CAs, 

Houve a manutenção do número de bolsas do 
NAE não sendo possível. O Campus do Sertão 
tem atingido  desde 2014 um total  de 30% de 
alunos contemplados as  diversas modalidades 
de  bolsas  estudantis  (NAE,  PIBID,  PIBIC, 
monitorias, não cumulativas).

O  Programa  Ciências  Sem  Fronteiras  tem 
enviados estudantes do Campus do Sertão ao 
exterior com mais de 20 alunos com passagem 
fora do Brasil em seus cursos de graduação em 
sistema de mobilidade internacional.

Servidores  técnicos  e  estudantes  do  PET 
Engenharias  ofertaram  cursos  pré  Enem  no 
Campus  e  na  Cidade  de  Delmiro  Gouveia 
durante o ano de 2015, para estudantes da rede 
pública.

Dois  docentes  do  Campus  do  Sertão  são 
membros do Conselho Municipal de Educação 
de Delmiro Gouveia Fóruns.

Cumpriu-se  as  metas  planejadas   com  a 
consolidação dos cursos do Campus do Sertão 
que passaram por processo de avaliação  em 6 
dos seus 8  cursos de  graduação e  obtiveram 
conceitos 3 e 4.
Foi  mantido  o  Fórum  dos  Coordenadores  de 
Curso do Campus do Sertão para que houvesse 
uma gestão  acadêmica participativa.
A criação de novos cursos (Matemática, Física e 
Arqueologia)  foram  aprovados  no  Conselho  e 

Ofertar  cursos  Pré-ENEM  para  alunos  de 
escolas  públicas  da  Região  de  Delmiro 
Gouveia;

Manter  a  cotas  de  bolsas  estudantis  do 
Campus do Sertão;

Apoio aos programas de mobilidade 
acadêmica;

Acompanhar projetos junto à PROGRAD 
para criação de novos cursos (Matemática, 
Física e Arqueologia); Atualizar os PPPs dos 
curso do Campus do Sertão para que se 
tenha entrada única anual.

Criar o Fórum dos Pesquisadores do 
Campus do Sertão;

Apoiar as atividades das empresas juniores 
do Campus do Sertão visando interação 
entre ensino e formação profissional; 

Apoiar as atividades a livre organização dos 
estudantes a partir de suas representação 
de bases: CAs, DCE, Colegiados de Cursos, 
Conselho do Campus, Grupos de 
pesquisa/extensão;
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DCE, Colegiados de Cursos, Conselho 
do Campus, Grupos de 
pesquisa/extensão;

Acompanhar projetos junto à 
PROGRAD para criação de novos 
cursos (Matemática, Física e 
Arqueologia); Atualizar os PPPs dos 
curso do Campus do Sertão para que 
se tenha entrada única anual.

 

enviados seus respectivos projetos de PPPs à 
PROGRAD.  Atualmente,  esses  projetos  estão 
na em fase de análise. Posteriormente devem 
seguir para o CONSUNI e para o MEC.

Os  Programas  de  Extensão  tem  ofertado 
cursos Pré-ENEM para  estudantes  de escolas 
públicas através do PET Engenharias/Conexões 
de Saberes.

Vários projetos de eventos de extensão foram 
desenvolvidos   e  executados  com  apoio  da 
Direção  Geral  (DG)  e  da  Direção  Acadêmica 
(DA),  da  PROEX   e  do  Gabinete  da  Vice 
Reitoria.  O  objetivo  foi  alcançado  com 
participação  dos  cursos  com  a  comunidade 
acadêmica  interagindo  com  a  comunidade 
externa.
 
O  campus  do  sertão  conta  com  3  empresa 
juniores, sendo 01  (uma) na Unidade de Ensino 
de Santana do Ipanema (criada em 2014 – área 
de negócios) e  02 (duas) na sede do Campus 
em  Delmiro  Gouveia,  uma  delas  criada  em 
2014);  as  empresas   da  Sede  de  Delmiro 
Gouveia   (I9  e  VETOR)  são  da  área  de 
engenharias).  Todas  essas  empresas  juniores 
possuem  sede  no  Campus  e  foram  doadas 
mobília  e equipamentos para o funcionamento 
possibilitando  a  prática  profissional  de  seus 
associados.  Merece  destaque  o  papel  das 
empresas  júnior  para  desenvolvimento  de 
projetos  e  redução  do  índice  de  evasão  dos 
respectivos cursos.
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DIMENSÃO 2 - UFAL E CONHECIMENTO

Estratégias

Desenvolver, expandir e consolidar áreas de conhecimento;
Identificar potencialidades e estabelecer demandas induzidas;
Fomentar a inovação e o empreendedorismo.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA O ALCANCE 
DAS METAS

METAS PARA 2016
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Acompanhamento dos Grupos de 
Pesquisa do Campus do Sertão; 

Criar revista eletrônica interdisciplinar 
com ISBN para divulgação de 
trabalhos advindos da comunidade 
acadêmica com duas edições no 
exercício de 2015;

Programação de saídas para 
qualificação de doutorado  de 
docentes através de 15 professores 
substitutos;

Definição da Política de Afastamento 
para qualificação docente em 
Doutorado e Pós-Doutorado;

Possibilitar a qualificação dos 
docentes em nível de doutorado a 
cada 2 anos (previsão de qualificação 
total  em 10 anos);

Criação do Núcleo de Inovação, 
Tecnológica e de Empreendedorismo 
do Campus;

O Acompanhamento dos grupos de pesquisa do 
Campus do Sertão foram feitos pela Coordenadoria de 
Pesquisa e Pós Graduação do Campus, onde se apoio 
todas as demandas do PIBIT. A contenção orçamentária 
limitou a saída de muitos professores para apresentar 
seus trabalhos.

A revista eletrônica está finalizada para divulgação 
eletrônica, cabendo ainda a provação no Conselho do 
Campus.

O programa de saída para qualificação docente do 
Campus, teve todos os 15 substitutos que foram  
ofertados pela Progep  concursados, contemplando a 
saída de 20 professores mestres para qualificação para 
em nível de Doutorado.

Criar revista eletrônica 
interdisciplinar com ISBN para 
divulgação de trabalhos advindos da 
comunidade acadêmica com duas 
edições no exercício de 2015;

Criação do Núcleo de Inovação, 
Tecnológica e de 
Empreendedorismo do Campus;
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DIMENSÃO 3 - UFAL E SOCIEDADE

Estratégias

Contribuir com o desenvolvimento do Estado: competências, parcerias, intervenções;
Intensificar as interfaces: saberes, uma nova cultura política, presença interna
e externa;
Valorizar a cultura local/regional.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016

Capacitação de docentes para usar a 
plataforma  SIGAA  para  realização 
institucionalizada  de  eventos 
acadêmicos no Campus;

Proporcionar a realização de eventos 
de extensão no Campus do Sertão 
com apoio institucional;

Criar o calendário de eventos 
acadêmico do exercício de 2015 no 
Campus do Sertão de acordo com 
rubrica orçamentária disponível no 
Campus;

Atender  a  todas  as  demandas  do 
CAIITE 2015 advinda da comunidade 
acadêmica do Campus do Sertão;

Não foi ofertado  capacitação pela PROGINST, 
PROGRAD o curso do SIGA A

Foram realizados eventos em todos os cursos do 
Campus, entre eles se destacam a Semana de 
Engenharia – III SEMENGE com apoio da Fapeal 
e PROEX com mais de 300 inscritos, Curso de 
Aperfeiçoamento para Professores de 
Matemática - PAPMEM Sertão, 1ª Semana de 
História do Campus do Sertão, II Estudos em 
Linguagem do Sertão – ELIS,

II Encontro de Geografia do Sertão de Alagoas - 
Egsa – 2015, 1º Seminário sobre Ensino e 
Linguagem.

O auditório Graciliano Ramos também sediou 
vários eventos da comunidade do alto Sertão 
Alagoano durante todo ano de 2015.

Criar o calendário de eventos acadêmico 
do exercício de 2015 no Campus do Sertão 
de acordo com rubrica orçamentária 
disponível no Campus;

Elaboração de eventos culturais no 
Campus do Sertão; Promover a vinda da 
Orquestra e CorUfal em 2015 para Delmiro 
Gouveia ou Santana do Ipanema;

Criar o calendário de eventos acadêmico 
do exercício de 2016  no Campus do 
Sertão de acordo com rubrica orçamentária 
disponível no Campus;

Realização da Jornada Acadêmica do 
Campus do Sertão;

Ampliar laços de apoio institucional com 
movimentos sociais organizados: 
indígenas, trabalhadores rurais, 
quilombolas, grupos de mulheres, 
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Realização da Jornada Acadêmica do 
Campus do Sertão;

Elaboração de eventos culturais no 
Campus do Sertão; Promover a vinda 
da Orquestra e CorUfal em 2015 para 
Delmiro Gouveia ou Santana do 
Ipanema;

Ampliar laços de apoio institucional 
com movimentos sociais organizados: 
indígenas, trabalhadores rurais, 
quilombolas, grupos de mulheres, 
associações de moradores, etc;

Foram atendidas 100% das demandas do CAIITE 
2015, com liberação de diárias para docentes e 
servidores técnicos que foram apresentar 
trabalhos e, trasporte, hospedagens e 
alimentação para os alunos.

associações de moradores, etc;

DIMENSÃO 4 – DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

Estratégias

Internacionalizar a atividade acadêmica: temas, interfaces, produção, formação;
Ampliar e aperfeiçoar a mobilidade intra e interinstitucional;
Inovar e implantar novos modelos: de gestão, de produção de material  didático e de produção científica e de avaliação acadêmica;
Promover a melhoria da qualidade do fazer acadêmico: produção dos  materiais didáticos, taxa de sucesso, condições de permanência  
(corpo  social), acessibilidade, inclusão e inserção.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016

Realizar  acordos  e  convênios  com 
instituições  públicas  e  privadas  para 

Foi  desenvolvido  pelo  CRCA  do  Campus  do 
Sertão  metodologias  para  o  aproveitamento  de 
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propiciar estágios aos 
discentes;

Viabilizar colação de grau de turma no 
Campus;

Revisão de 100% dos PPPs 
atendimento às Resoluções do 
CONSUNI e às novas leis;

Atuar junto às coordenações de curso 
do Campus e aumentar o acervo em 
2015, para o números de 22 mil obras; 

Integrar as Bibliotecas do Campus ao 
Sistema Pergamum;

Instalar antenas magnéticas na 
entrada da biblioteca do Campus e 
fitas magnéticas fitas magnéticas 
dentro dos livros, e contar também 
com o auxilio de 18 câmeras;

Atendimento  às demandas de bolsas 
de Assistência Estudantil;

Oferecer atendimento psicossocial aos 
estudantes 
provenientes de encaminhamentos de 
coordenações e/ou de 
demanda espontânea;

Promover eventos acadêmicos, 
culturais, artísticos e esportivo com a 

disciplinas  cursadas  por  alunos  em  mobilidade 
internacional;

Foram  realizadas  duas  colações  de  grau  em 
2015;

As  contenções  orçamentárias  impediram  os 
processos de compras do quantitativo  de livros 
planejados para 2015.

O  sistema  Pergamum  passou  a  operar  na 
biblioteca  da  Sede  do  Campus  do  Sertão  de 
Delmiro Gouveia;

Todos os PPPs dos cursos foram atualizados no 
que  diz  respeito  às  cargas  horárias  e  às 
bibliografias  antes  das  avaliações ocorridas  em 
2014.  Em 2015 começou a discussão sobre as 
mudanças das atualizações por exigências legais 
e também a atualização com redução da carga 
horária  do  Tronco Inicial.  O  Sicam/Moodle  está 
integrado  em  todas  as  turmas  do  SIEWEB  de 
cada docente, permitindo o uso de conteúdo na 
modalidade  a  distância  em  todos  os 
planejamentos de disciplinas.
O SIGAA começou a ser usado para sistemas de 
criação de eventos nos cursos de graduação do 
Campus do Sertão.

Diminuição dos índices de retenção e evasão é 
um  processo  que  ocorre  em  função  da 
consolidação dos programas de extensão e dos 
programas de educação tutorial (PET) e PIBIDs. 

Viabilizar colação de grau de turma no 
Campus;

Continuar a revisão dos PPPs dos cursos 
de graduação do Campus.

Fortalecimento do Fórum dos 
Coordenadores de Curso do Campus do 
Sertão, com realização de reuniões 
periódicas (pelo menos 1 por mês);

Atuar junto às coordenações de curso do 
Campus e aumentar o acervo em 2015, 
para o números de 22 mil obras; 

Oferecer  atendimento  psicossocial  aos 
estudantes 
provenientes de encaminhamentos de 
coordenações e/ou de 
demanda espontânea;

Firmar acordo com as Secretarias 
Municipais de Educação dos municípios de: 
Água Branca, Inhapi, Canapi, Mata Grande, 
Paulo Afonso, Piranhas;

Promover eventos acadêmicos, culturais, 
artísticos e esportivo com a participação de 
docentes, discentes e técnicos do Campus 
do Sertão;

Definir instrumentos de acompanhamento e 
registro dos alunos em regime de 
exercícios domiciliares;
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participação de docentes, discentes e 
técnicos do Campus do Sertão;

Apoiar a realização de Encontros 
Anuais de avaliação dos Pibic e Pibit;

Instituir o Núcleo de Acessibilidade, em 
suas múltiplas dimensões (inclusão, 
valoração, respeito a diferença, 
adequação de espaços, capacitação 
profissional);

Apoiar todos os projetos de pesquisa e 
extensão do Campus.

Fluxograma da Plataforma SIGAA
para a extensão;

Compreensão de outras possibilidades
de uso da extensão.

Realização da Jornada Acadêmica
do Campus do Sertão;

Criação de comissão local para agilizar 
os processos de organização, seleção 
e tática do evento.

Aulas  de  monitoria  por  bolsistas  desses 
programas  e  por  bolsistas  (32  bolsistas)  de 
monitorias  com  apoio  das 
PROGRAD/PROEST/PROEX  foram  realizadas 
em  2015,  cujos  resultados   se  mostram  nas 
avaliações de cursos do Campus do Sertão pelo 
MEC.  Os  conceitos  formam  quatro  cursos 
avaliados  com  Conceito  04  e  quatro  cursos 
avaliados com Conceito 03.

Foram abertos Editais renovação das bolsas de 
assistência  estudantil  e  dos  auxílios  moradia  e 
alimentação para discentes do Campus do Sertão 
para alunos em vulnerabilidade social (Ver anexo 
das bolsas).

Foram  atendidas  todas  as  solicitações  para  a 
realização a realização de Encontros Anuais de 
avaliação  dos  Pibic  que  ocorreram  fora  do 
Campus  do  Sertão  (UFAL/AC  Simões);   Não 
houve  nenhum  bolsista  Pibit  no  Campus  do 
Sertão em 2015.

Ações  direcionadas  para  cada  vertente  cultural 
e/ou outras que surjam, tais como: coro, teatro,
música.  Projeto:  VAMOS  FAZER  ARTE  NO 
CAMPUS

Instituir o Núcleo de Acessibilidade, em 
suas múltiplas dimensões (inclusão, 
valoração, respeito a diferença, adequação 
de espaços, capacitação profissional);

Fluxograma da Plataforma SIGAA para a 
extensão;

Compreensão de outras possibilidades
de uso da extensão.

Realização da Jornada Acadêmica
do Campus do Sertão;

Criação de comissão local para agilizar os 
processos de organização, seleção e tática 
do evento.

Capacitar equipe do próprio Campus para 
realizar, pelo menos, uma colação de grau 
por semestre no Campus

Instalar piso tátil Direcional (demarcar a 
direção) e Alerta (mudança de direção);

Elaborar proposta de 1 curso de graduação 
para cada eixo (gestão, tecnologia, 
educação), com base em instrumentos 
norteadores, análise da região e sua(s) 
vocação(ões);

Divulgar o calendário ENEM/SiSU nos 
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Ações direcionadas para cada vertente
cultural  e/ou  outras  que  surjam,  tais
como: coro, teatro, música.

Instalar  os  instrumentos  mínimos  de 
acessibilidade no campus;

Elaborar  propostas  de  1  curso  de 
graduação  para  cada  eixo  (gestão, 
tecnologia, educação);

Divulgar o calendário ENEM/SiSU nos 
principais  programas  de  rádio
Implantar 1 outdoor no Campus;

Construir um bloco com, pelo menos, 
10 salas de aula

principais programas de rádio
Implantar 1 outdoor no Campus;

Realizar, pelo menos, 1 Curso de 
Capacitação por ano para servidores;

Capacitar, pelo menos, 7 servidores no uso 
do SIGA A;

Operacionalizar o apoio efetivo da 
Secretaria de Cursos às coordenações;

Realocar a COGRAD para local mais 
adequado à sua função, com respectivos 
equipamentos;

Implantação da entrada única a partir do 
semestre letivo 2016.1;

Construir um bloco com, pelo menos, 10 
salas de aula.

Renovação de comissão local para agilizar 
os processos de organização, seleção e 
tática do evento.

Conclusão do Projeto: Vamos Fazer Arte no 
Campus

Construir um bloco com, pelo menos, 10 
salas de aula.
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DIMENSÃO 5 – DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Estratégias

Desenvolver e implementar a reestruturação organizacional;
Criar e atualizar os marcos regulatórios;
Desenvolver modelos de gestão: da informação, da sustentabilidade, da racionalização, da avaliação e de indicadores;
Redesenhar e implantar uma política de comunicação: regulação,
intensificação de meios e visibilidade institucional.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016

Aprovação   organizacional;
Definição e manutenção da Comissão 
de Avaliação de Estágio  Probatório  e 
Progressão Docente;
Definição e manutenção da Comissão 
de Avaliação de Estágio  Probatório  e 
Progressão de servidores técnicos;  

Participação  da  Direção  para 
participação  como  membro  do 
Consuni;

Finalização do Regimento do Campus;

Capacitação  dos  servidores  para  uso 

A Criação do Regimento interno do Campus do 
sertão  teve  início  em  2013  e  foi  trabalho  em 
reuniões extraordinárias do Conselho do Campus 
durante todo o ano de 2014 e 2015; Atualmente o 
Regimento  já  está   concluído,  faltando  apenas 
aprovação em plenária do Conselho do Campus 
para ser enviado ao Consuni;

Houve articulação com o Gabinete do Reitor para 
participação  das  Direções  do  Campus  como 
membro nato no CONSUNI;
Esta  discussão  está  com  previsão  de 
consolidação em 2016 com novas alterações no 
Regimento da UFAL, nas quais são inseridas os 
novos Campi;

Definição e  manutenção da Comissão de 
Avaliação  de  Estágio  Probatório  e 
Progressão Docente com com participação 
de aluno no processo avaliativo;
Definição e  manutenção da Comissão de 
Avaliação  de  Estágio  Probatório  e 
Progressão de servidores técnicos;  

Capacitação  dos  servidores  para  uso  do 
SIG/SIPAC/SIGEPE;
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do SIG/SIPAC/SIGEPE; As atualizações das comissões de avaliações é 
prerrogativa  do  Conselho  com  renovação  das 
Portarias  a  cada  afastamento  de  qualquer 
membro.  Atualmente,  a  nova  comissão  de 
avaliação deve ter nomes de discentes seguindo 
a nova Resolução do CONSUNI sobre avaliação 
de  desemprenho  e  progressão  funcional.  Já  a 
comissão  de  avaliação  de  progressão  de 
servidores técnicos é prerrogativa da Direção que 
em   conjunto  com  o  Fórum  dos  Servidores 
Técnicos  formalizou  a  comissão  formada  pela 
Direção  e  três  servidores  técnicos  que  já 
passaram pela fase de estágio probatório;

 

Em 2014 teve início o processo de lixo seletivo de 
forma  reduzida  e  educativa.  Foram  instalados 
lixeiros  seletivo  na  entrada  do  Campus.  A 
instalação  definitiva  dessa  política  é  um  ato 
educativo  constante  e  deve  continuar  nos 
próximos anos até que todos os resíduos sejam 
separados e destinados as devidas reciclagens. 
Este processo deve continuar nos próximos anos;

A política  de  comunicação  entre  a  gestão  e  a 
comunidade  tem  sido  feita  objetivando  maior 
transparência das  ações da gestão envolvendo 
gastos  públicos  e  encaminhamentos  feitos  à 
Reitoria  e  a  órgãos  públicos  da  região.  Foi 
praticado durante todo exercício de 2015 afixação 
em mural apropriado (Mural da Transparência do 
Campus)  todas  as  informações  pertinentes  a 
obras  e  gastos  com  compras,  pagamento  de 
bolsas estudantis, etc. Comunicações semestrais 

Ampliação da internet  para 100 MB/s em 
meados de 2016;  
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tem  sido  enviada  a  comunidade  acadêmica 
através  de  folheto  informativos  contendo  um 
resumo  das  ações  do  Campus  (anexo  1).  Os 
anúncios das ações da gestão são feitos também 
nas  aberturas  de  eventos  nos  auditórios  do 
Campus.
O Campus do sertão conta com um Sistema de 
Comunicação  eficiente  criado  pelo  NTI.  O 
Campus conta com um sistema de envio de e-
mail coletivo para os diversos setores do Campus 
entre eles, Colegiados  e discentes de cada curso 
e grupos de servidores.
O E-Compositor do Sistema do NTI do Campus 
do Sertão tem sido utilizada de forma frequente, 
permitindo  uma  comunicação  eficiente  entre  a 
gestão e a comunidade. A página da Campus  do 
Sertão,  hospedada  na  Site  da  UFAL,  teve 
atualizações frequentes em 2015 por servidores 
que  receberam  capacitação  para  administrar  a 
inserção de conteúdos. 

O Campus do Sertão conseguiu autorização para 
instalação de uma rádio na cidade de Santana do 
Ipanema, através da comissão de comunicação 
da  UFAL que  faz  parte  da  ASCOM,  em  edital 
submetido em anos anteriores. 

Até  o  presente   os  equipamentos da  rádio  FM 
que foram  obtidos através de chamada pública 
do MEC – LIFE (Laboratórios Interdisciplinares de 
Formação  de  Educadores)  continuam 
inoperantes.  

Em 2015 a Internet do Campus atingiu os de 68 
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MB/s. No entanto, apresentou muita instabilidade 
com quedas  frequentes  que  foram monitoradas 
pelo NTI local. 

Na da Sede do Campus em Delmiro Gouveia e 
na biblioteca da Unidade de Ensino de Santana 
do  Ipanema  o  sistema  Pergamus   passou  a 
operar a partir do segundo semestre do ano de 
2015 devido a maior estabilidade da Internet. 

O Campus do Sertão continuo com assento entre 
os  membros titulares no Conselho da EDUFAL, 
no Comitê de Pesquisa da UFAL e no Conselho 
de Educação do Município de Delmiro Gouveia-
AL.

DIMENSÃO 6 – PESSOAL

Estratégias

Recrutar e dimensionar o quadro de servidores;
Desenvolver e capacitar os servidores;
Melhorar a qualidade de vida da comunidade da UFAL.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016

Favorecer a  participação dos técnicos 
em eventos e congressos;
Capacitar corpo técnico;

Acompanhar todos os processos  
seletivos para docente e técnicos;

A  capacitação  no  PINS  ocorre  na  UFAL 
periodicamente. O campus do Sertão atendeu a 
100% das demandas para capacitação dos novos 
servidores em 2015;

Favorecer a  participação dos técnicos em 
eventos e congressos;
Capacitar corpo técnico;

Acompanhar todos os processos  seletivos 
para docente e técnicos;
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Redimensionar  o quadro de servidores 
técnicos atendendo ao comparativo da 
RAT de 18/1;

Operacionalizar o sistema SIGEPE;

Capacitar o corpo técnico para 
utilização dos  sistemas (SIPAC);
Criação de MINTER para qualificação 
de técnicos/docentes/comunidades 
envolventes;

Continuidade programa de capacitação 
docente com politicas internas de 
saídas bem definidas;

Criação do Programa Mais Sertão pra 
obtenção de descontos em compras e 
serviços no comércio das cidades de 
Delmiro Gouveia e de Santana do 
Ipanema.

Em  2015  de  20  professores  do  Campus  do 
Sertão foram beneficiados com afastamento para 
doutoramento.  Há  uma  projeção  para 
qualificação  de  todo  o  quadro  docente  em um 
intervalo de 10 anos.
15 professores  começaram a ser contratados e 
que  foram  disponibilizados   pela  PROGEP, 
atendendo as solicitações das DG e DA em 2014. 
Estes  professores  substitutos  foram 
disponibilizados  disponibilizados  para  os 
próximos anos,
Os  cursos  do  Eixo  de  Gestão  e  Tecnologia 
definiram  suas  políticas  internas  em  seus 
colegiados para designar a ordem de prioridade 
das saídas de forma  planejadas.

A  equipe  de  Gestão  se  reuniu  duas  vezes 
durante  o  ano  para   acompanhamento  e 
avaliação do planejamento anual do Campus.

Foram capacitados mais de 50% dos servidores 
técnicos a través de cursos de capacitação que 
foram ofertados no próprio  Campus.  Os cursos 
de capacitação muitas vezes foram ofertados por 
servidores habilitado em projetos com aprovação 
da COGEP/PROGEP;

A prática esportiva foi constante durante todo ano 
de  2015.  Os  servidores  técnicos  e  discentes 
participaram de torneios de Tênis de mesa que 
obtiveram repercussões a nível interestadual nos 
Jogos Universitários do Brasil que ocorreram em 
Minas Gerais;

Redimensionar  o quadro de servidores 
técnicos atendendo ao comparativo da RAT 
de 18/1;

Operacionalizar o sistema SIGEPE;

Capacitar o corpo técnico para utilização 
dos  sistemas (SIPAC);
Criação de MINTER para qualificação de 
técnicos/docentes/comunidades 
envolventes;

Continuidade programa de capacitação 
docente com politicas internas de saídas 
bem definidas;

Criação do Programa Mais Sertão pra 
obtenção de descontos em compras e 
serviços no comércio das cidades de 
Delmiro Gouveia e de Santana do Ipanema.
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Todos os servidores das bibliotecas do campus 
do  Sertão  são  capacitados  no  SIBI  UFAL  na 
primeira semana ade contratação pela Biblioteca 
Central  do  Campus  AC  Simões.  O  sistema 
Pergamum  foi  implantado  nas  bibliotecas  de 
Delmiro e de Santana do Ipanema.

DIMENSÃO 7 – FINANÇAS E ORÇAMENTO

Estratégias

Ampliar e garantir a matriz OCC;
Viabilizar a geração de recursos próprios;
Ampliar orçamento de convênios.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016

Atualizar  o  valor  do  orçamento  do 
Campus do Sertão para 2016.

Acompanhamento sistemático dos 
processos de compras  para aumentar 
a taxa de sucesso para 100%;

Adotar política de economia de 
energia; substituir lâmpadas VS de 250 
W por  lâmpadas  a Led de 70 W; 
Desligamentos de lâmpadas em altas 
horas noturnas e instalação de sistema 
de economia de energia nos aparelhos 
de ar condicionados;

Em  2015,  não  foi  disponibilizado  foi 
disponibilizado pela PROGINST um a orçamento 
limite  de  R$  1.000.000,00  para  o  Campus  do 
Sertão como ocorreu em 2014. Devido a grande 
contenção  de  gastos,  a  Proginst  não  liberou 
dotação orçamentária de capital no SIPAC para o 
Campus  do  Sertão    para  compra  de 
equipamentos de infraestrutura e de laboratórios.

Foram utilizados 100% do orçamentos de diárias 
e  passagens  de  servidores  do  Campus  que 
foram  aprovados  para  custear  servidores  que 
apresentaram seus trabalhos no CAIITE-2015.

O Campus conseguiu contratar uma empresa de 

Operacionalizar o Restaurante Universitário 
do Campus do Sertão.

Acompanhamento sistemático dos 
processos de compras  para aumentar a 
taxa de sucesso para 100%;

Adotar política de economia de energia; 
substituir lâmpadas VS de 250 W por  
lâmpadas  a Led de 70 W; 

Adotar política de redução de consumo de 
água e materiais descartáveis (papéis e 
plásticos);
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Adotar política de redução de consumo 
de água e materiais descartáveis 
(papéis e plásticos);

Operacionalizar o Restaurante 
Universitário do Campus do Sertão.

reforma através da Sinfra, mas o orçamento não 
foi liberado devido as contenções orçamentárias.
No entanto, o Contrato poderá ser renovado por 
cinco anos com previsão orçamentária anual de 
600 mil Reais. 

O  uso  racional  de  energia  passou  a  ser  uma 
prática constante no Campus do Sertão. Foi
Desenvolvido  uma   política  de  economia  de 
energia  elétrica  com  o  desligamentos  de  70% 
das lâmpadas de iluminação depois das 11 da 
noite e nos dias sem aula e durante os finais de 
semana.

O  uso  ações  de  transparência  com  toda 
comunidade  do  Campus.  Os  recurso  são 
aplicados de forma a beneficiar a infraestrutura e 
oferecendo  melhor  qualidade  de  vidas  para  a 
comunidade do Campus do Sertão da UFAL.

DIMENSÃO 8– INFRAESTRURURA

Estratégias

Ampliar, adequar e racionalizar a Tecnologia de Informação e Comunicação
em todos as unidades e setores;
Ampliar, adequar e racionalizar a infraestrutura física e de equipamentos.

METAS 2015 AÇÕES  REALIZADAS  EM  2015  PARA  O 
ALCANCE DAS METAS

METAS PARA 2016
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Ampliação da rede lógica do Campus; 
Ampliar a internet do Campus para 100 
MB;

Implantação da Rádio Universitária do 
Campus do Sertão;

Comprar e instalar 50% equipamentos 
dos laboratórios de ensino;

Instalar protótipos de energia 
fotovoltaica na sede do Campus do 
Sertão, atendendo a proposta de 
economia de energia elétrica;

Contratar empresa para serviços de 
jardinagem; Manter plantas nativas que 
foram plantadas na sede do Campus;
Arborizar a Sede  da Unidade de 
Santana com plantas nativas;
Ampliação das bibliotecas; Atualização 
do acervo;

Operacionalizar  do  bloco  anexo  da 
sede administrativa/laboratórios;
Ampliação de laboratórios de ensino, 
pesquisa e extensrão;

Conclusão das obras iniciadas – 
Restaurante e bloco anexo, na sede do 
Campus;

Acompanhamento e fiscalização das 
obras da Unidade de Ensino de 
Santana do Ipanema;

O  bloco  administrativo  anexo  Mandacaru  teve 
suas  obras  entregues.  A entrega  dessas  obras 
permitirá  a  ampliação  dos  espaços 
disponibilizados  para  grupos  de  pesquisa  e 
laboratórios de ensino.

As  obras  do  restaurante  universitários  foram 
concluídas e inauguradas em 2015. 

Em 2015, O Campus conseguiu contratar através 
da Sinfra uma empresa  (ACENDER) para fazer 
pequenas  reformas  estruturantes  no  Campus 
(Sede e na Unidade de Ensino de Santana do 
Ipanema). O contato pode ser renovado por cinco 
anos com orçamento previsto de 600 mil por ano.

Devido  as  contenções  orçamentárias,  não  foi 
possível  operacionalizar do bloco anexo da sede 
administrativa/laboratórios Mandacaru;

As obras da Unidade de Ensino de Santana do 
Ipanema  foram  fiscalizadas  e  acompanhadas 
pelo engenheiro civil contratado para o Campus 
em parceria com a Sinfra;

A pavimentação do Campus teve uma pequena 
ampliação nas proximidades do RU e do Bloco 
anexo. Também foi possível fazer um grande 
estacionamento de terra batida em parceria com 
a Prefeitura da Cidade de Delmiro Gouveia.

Ampliação  da  rede  lógica  do  Campus; 
Ampliar a internet do Campus para 100 MB;

Implantação da Rádio Universitária do 
Campus do Sertão;
Ampliação da internet da sede da UFAL de 
Delmiro Gouveia para 100MB/s.

Comprar e instalar 50% equipamentos dos 
laboratórios de ensino;

Instalar protótipos de energia fotovoltaica 
na sede do Campus do Sertão, atendendo 
a proposta de economia de energia elétrica;

Contratar empresa para serviços de 
jardinagem; Manter plantas nativas que 
foram plantadas na sede do Campus;
Arborizar a Sede  da Unidade de Santana 
com plantas nativas;
Ampliação das bibliotecas; Atualização do 
acervo;

Operacionalizar  do  bloco  anexo  da  sede 
administrativa/laboratórios;
Ampliação de laboratórios de ensino, 
pesquisa e extensão;

Conclusão das obras iniciadas – 
Restaurante e bloco anexo, na sede do 
Campus;

Acompanhamento e fiscalização das obras 
da Unidade de Ensino de Santana do 
Ipanema;
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Ampliação da pavimentação do 
Campus;

Propor a construção de novos espaços 
físicos para a tendimento das 
demandas atuais do Campus: Novo 
bloco de salas para criação de novos 
cursos de graduação e pós-graduação, 
salas de professores, bloco da 
biblioteca, blocos de residencias e 
garagem dos veículos oficiais;

Finalizar a climatização salas de aulas 
e setores de serviços do Campus do 
Sertão;
Renovação da frota de veículos do 
Campus.

O Campus conseguiu adquirir uma caminhonete 
Mitsubichi com apoio da Sinfra, Renovação da 
frota fica como uma meta a ser perseguida em 
2016.

Ampliação da pavimentação do Campus;

Propor a construção de novos espaços 
físicos para a tendimento das demandas 
atuais do Campus: Novo bloco de salas 
para criação de novos cursos de graduação 
e pós-graduação, salas de professores, 
bloco da biblioteca, blocos de residencias e 
garagem dos veículos oficiais;

Finalizar a climatização salas de aulas e 
setores de serviços do Campus do Sertão;

Renovação da frota de veículos do 
Campus.

8.1. Campus do Sertão
Quadro LVIII: Expansão da Infraestrutura de Delmiro Gouveia (Fonte PDI-UFAL 2013-17)

                                                                            

DESCRIÇÃO  PERÍODO SITUAÇÃO
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Conclusão do Bloco Acadêmico 2013 CONCLUÍDO/REFORMA

Construção  de  01  unidade  de 
residência universitária

2013/2014 LICITADO EM 2014/
CONSTRUÇÃO 2015/16

Paisagismo 2013/2017 FALTA LICITAR

Cerca frontal 2013/2014 CONSTRUÍDA EM 2014

Construção da guarita de entrada 2013/2014 CONSTRUÍDA EM 2014/15

Construção do restaurante universitário 2015/2016 INAUGURADO PRÉDIO EM 2015

Conclusão  do  Anexo  –  Prédio 
Administrativo

2013/2014 Inaugurado em 2015

Pavimentação 2014/2017 2013/16

Bloco de Laboratórios de Ensino 2013/2016 Inaugurado em 2015

8.2.  Unidade Educacional de Santana do Ipanema
Quadro LVIX: Expansão da Infraestrutura da UE Santana do Ipanema (Fonte PDI-UFAL 2013-17)

DESCRIÇÃO    PERÍODO

Conclusão do Bloco Sede 2013/15 LICITADO  EM  2014   CONSTRUÇÃO 
2015/16

Construção do Bloco de Salas de Aula 2013/15 LICITADO  EM  2014   CONSTRUÇÃO 
2015/16

Construção da Biblioteca 2013/15 LICITADO  EM  2014   CONSTRUÇÃO 
2015/16

Paisagismo 2013/15 LICITADO

Construção  de  01  unidade  de 
Residência Universitária

2013/15 PLANEJADO PARA 2015/16

Construção  do  Restaurante 
Universitário

2016/17 PLANEJADO PARA 2015/17
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Consideração e Finais

Em 2015 foi um ano com ocorrência de greve dos servidores técnicos e docentes  que veio a dificultar ações de ordem administrativa no 
Campus do Sertão. O Campus não recebeu o orçamento de compras na rubrica de capital, e apenas 10% do total das diárias de 2014 
foram liberadas em 2015. Mesmo assim, foi considerado um ano de grandes conquistas e realizações para o Campus do Sertão.  
Merecendo destaque as ações da gestão do Campus em 2014, cita-se as seguintes  realizações importantes:

1-  Início  das  obras  da  sede  da  Unidade  de  ensino  de  Santana  do  Ipanema,  prevendo-se  a  construção  de  dois  blocos  de  dois  
pavimentos;
2- Inauguração do prédio anexo de Laboratórios e acadêmico Mandacaru – Anexo; 
3- Inauguração do prédio do Restaurante Universitário;
4- Entrega da obra da guarita e cerca frontal do Campus;
5- Compra de uma caminhoneta Mitsubichi

Nas próximas páginas estão anexadas os demonstrativos de gastos em 2015.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO 2015

PAGAMENTO DE BOLSAS E AUXÍLIOS
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VALORES:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – R$ 150,00 

AUXÍLIO MORADIA – R$ 240,00 

AUXÍLIO EMERGENCIAL – R$ 240,00 

BOLSA PRÓ-GRADUANDO (BPG)/ PAINTER – R$ 400,00 

• AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  (DELMIRO GOUVEIA)  

JANEIRO A MAIO (RECADASTRO) - 76 alunos– R$11.400,00  (x 5 meses= 57.000,00)

JUNHO A DEZEMBRO – 50 alunos  – 7.500,00 – (x 7 meses= 52.500,00)

Total: 109.500,00

• AUXÍLIO MORADIA (DELMIRO GOUVEIA)  

JANEIRO A MAIO (RECADASTRO) – 93 alunos – R$22.320,00 ( x 5 meses = 111.600,00)

JUNHO A DEZEMBRO - 78 alunos–  R$ 18.720,00  (x 7 meses = =131.040,00)

Total: R$ 242.640,00

• EMERGENCIAL (SANTANA/DELMIRO)
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ABRIL
R$ 1.920,00 (8 alunos) + R$ 2.400 ( 10 alunos-Delmiro ) = R$ 4.320,00

MAIO 
R$ 1.920,00 (8 alunos) + R$ 2.160,00 (09 alunos-Delmiro ) = R$ 4.080,00

JUNHO 
R$ 1.920,00 (8 alunos  - Santana) + R$ 2.160,00 (09 alunos-Delmiro) = R$ 4.080,00

JULHO 
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 2.160,00 (09 alunos- Delmiro ) = R$ 4.080,00

AGOSTO
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 2.160,00 (09 alunos-Delmiro ) = R$ 4.080,00

SETEMBRO
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 2.160,00 (09 alunos- Delmiro ) = R$ 4.080,00

OUTUBRO
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 4.560,00 (19 alunos-Delmiro ) = R$ 6.480,00

NOVEMBRO
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 4.560,00 (19 alunos-Delmiro ) = R$ 6.480,00

DEZEMBRO
R$ 1.920,00 (8 alunos- Santana)) + R$ 4.800,00 (20 alunos-Delmiro) = R$ 6.720,00
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Emergencial Emergencial de Delmiro R$ 27.120,00 (sem os valores de Santana)

• BOLSA PRÓ-GRADUANDO (BPG) - (DELMIRO GOUVEIA)  

JANEIRO A MAIO (RECADASTRO) - 119 alunos – R$47.600,00 ( x 5 meses= 23.800,00)

JUNHO A DEZEMBRO - 111 alunos – 44.400,00 ( x 7 meses= 310.800,00)

Total: R$ 334.600,00

• PAINTER (DELMIRO GOUVEIA)  

JANEIRO A MAIO (RECADASTRO) - 61 alunos – R$24.400,00 ( X 5 meses= 122.000,00)

JUNHO A DEZEMBRO – 56 alunos – 22.400,00 ( x 7 meses = 156.800,00)

Total: R$ 278.800,00

• BDAI (DELMIRO GOUVEIA)  

JANEIRO - DEZEMBRO - 20 alunos – R$8.000,00 (x 12 meses = 57.600,00)

Total= R$ 57.600,00

Total Geral Delmiro + Emergencial Delmiro/Santana  R$  1.050.260,00

Total Santana  de janeiro a julho                                      R$ 266.390,00

Total de Santana de agosto a dezembro                           R$ 190.850,00
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TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 COM BOLSAS DO NAE NO CAMPUS DO SERTÃO (Delmiro Gouveia + Santana do 
Ipanema)
                                                                                             R$  1.507.500,00

Abaixo seguem as planilhas com dados das bolsas do NAE da unidade de Ensino de Santana do Ipanema
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Quantidade de alunos por auxílio /SANTANA
1º Semestre/2015

Janeiro
Alimentação 26 R$ 150,00 R$ 3.900,00

Moradia/Emergencial 50/0 R$ 240,00 R$ 12.500,00
BPG 34 R$ 400,00 R$ 13.600,00

29 R$ 400,00 R$ 11.600,00

Fevereiro
Alimentação 26 R$ 150,00 R$ 3.900,00

Moradia/Emergencial 50/0 R$ 240,00 R$ 12.500,00
BPG 34 R$ 400,00 R$ 13.600,00

29 R$ 400,00 R$ 11.600,00

Março
Alimentação 26 R$ 150,00 R$ 3.900,00

Moradia/Emergencial 50/0 R$ 240,00 R$ 12.500,00
BPG 34 R$ 400,00 R$ 13.600,00

29 R$ 400,00 R$ 11.600,00

Abril
Alimentação 26 R$ 150,00 R$ 3.900,00

Moradia/Emergencial 50/0 R$ 240,00 R$ 12.500,00
BPG 32 R$ 400,00 R$ 12.800,00

28 R$ 400,00 R$ 11.200,00

Maio
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/0 R$ 240,00 R$ 1.080,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

28 R$ 400,00 R$ 6.720,00

Junho
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

Julho
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

R$ 266.390,00

Painter

Painter

Painter

Painter

Painter

Painter

Painter
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Quantidade de alunos por auxílio

2º Semestre/2015

Agosto
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

Painter 27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

Setembro
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

Painter 27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

Outubro
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

Painter 27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

Novembro
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 45/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

Painter 27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

Dezembro
Alimentação 23 R$ 150,00 R$ 3.450,00

Moradia/Emergencial 48/8 R$ 240,00 R$ 12.720,00
BPG 29 R$ 400,00 R$ 11.600,00

Painter 27 R$ 400,00 R$ 10.800,00

R$ 194.450,00



PAGAMENTOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS E OUTROS SERVIÇOS
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Albuquerque & Bruschi – Segurança Patrimonial LTDA

Nº da Nota Fiscal Mês Valor
583 JANEIRO R$ 27.127,85
584 JANEIRO R$ 27.127,85
645 FEVEREIRO R$ 27.127,85
646 FEVEREIRO R$ 27.127,85
700 MARÇO R$ 27.127,85
701 MARÇO R$ 27.127,85
752 JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO R$ 8.391,78
754 JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO R$ 8.391,78
751 ABRIL R$ 29.925,12
753 ABRIL R$ 29.925,12
799 MAIO R$ 29.925,12
800 MAIO R$ 29.925,12
841 JUNHO R$ 29.925,12
842 JUNHO R$ 29.925,12
878 JULHO R$ 29.925,12
879 JULHO R$ 29.925,12
921 AGOSTO R$ 29.925,12
922 AGOSTO R$ 29.925,12
962 SETEMBRO R$ 29.925,12
963 SETEMBRO R$ 29.925,12
998 OUTUBRO R$ 29.925,12
999 OUTUBRO R$ 29.925,12
1033 NOVEMBRO R$ 29.925,12
1034 NOVEMBRO R$ 29.925,12
TOTAL R$ 598.502,34
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TICKET SERVIÇOS S/A

Nº da Nota Fiscal Mês Valor
692558 JANEIRO R$ 9.962,83
341954 FEVEREIRO R$ 16.187,79
3744 MARÇO R$ 14.567,79
732702 ABRIL R$ 6.497,59
411211 MAIO R$ 9.000,38
77514 JUNHO R$ 11.870,00
758130 JULHO R$ 12.489,18
528040 AGOSTO R$ 13.923,54
203428 SETEMBRO R$ 8.060,61
908871 OUTUBRO R$ 5.358,65
670523 NOVEMBRO R$ 50.473,88
TOTAL R$ 148.429,41

PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº da Nota Fiscal Mês Valor
183 JANEIRO R$ 59.442,44
194 FEVEREIRO R$ 59.442,44
202 MARÇO R$ 59.442,44
211 ABRIL R$ 59.442,44
217 MAIO R$ 59.442,44
229 JUNHO R$ 64.272,40
231 JANEIRO A MAIO R$ 24.149,80
240 JULHO R$ 64.272,40
250 AGOSTO R$ 64.272,40
265 SETEMBRO R$ 64.272,40
TOTAL R$ 514.179,20
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ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA

Nº da Nota Fiscal Mês Valor
1377 JANEIRO R$ 34.436,62
1455 FEVEREIRO R$ 34.436,62
1519 MARÇO R$ 34.436,62
1606 ABRIL R$ 34.436,62
1684 MAIO R$ 37.427,37
1687 JANEIRO A ABRIL R$ 11.963,00
1779 JUNHO R$ 37.427,37
1863 JULHO R$ 37.427,37
1954 AGOSTO R$ 37.427,37
2035 SETEMBRO R$ 37.427,37
TOTAL R$ 299.418,96

ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA – DIÁRIAS

Nº da Nota Fiscal Mês Valor
1379 JANEIRO R$ 12.706,75
1457 FEVEREIRO R$ 8.049,18
1521 MARÇO R$ 4.345,46
1608 ABRIL R$ 6.351,08
1689 MAIO R$ 13.368,51
1781 JUNHO R$ 6.419,24
1865 JULHO R$ 12.956,27
1956 AGOSTO R$ 2.473,47
2047 SETEMBRO R$ 3.651,31
TOTAL R$ 53.963,21
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Consumo de água - Sede Delmiro
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Mês / Ano Consumo (m3) Leitura

01/2015 289 5780

02/2015 120 5900

03/2015 480 6380

04/2015 230 6610

05/2015 270 6880

06/2015 110 6990

07/2015 100 7070

08/2015 100 7160

09/2015 110 7270

10/2015 150 7420

11/2015 140 8012

Período de 
consumo

03/12/2014 a 
06/01/2015
06/01/2015 a 
05/02/2015
05/02/2015 a 
05/03/2015
05/03/2015 a 
06/04/2015
06/04/2015 a 
07/05/2015
07/05/2015 a 
05/06/2015
05/06/2015 a 
07/07/2015
07/07/2015 a 
07/08/2015
07/08/2015 a 
04/09/2015
04/09/2015 a 
06/10/2015
06/10/2015 a 
06/11/2015



Consumo de água - Sede Delmiro
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Dados de consumo de energia do Campus do Sertão – Undiade Delmiro em 2015

Consumo

Mês de referência Processo de pagamento
Janeiro 23.673,00 7.282,66 5.471,00 8.026,79 31.599,88 23065.004274/2015-11
Fevereiro 38.309,00 11.188,52 7.107,00 9.711,58 25.529,07 23065.007158/2015-46
Março 24.692,00 9.079,24 4.182,00 6.442,42 22.999,12 23065.009574/2015-89
Abril 30.896,00 11.273,20 6.775,00 10.185,15 26.585,96 23065.012755/2015-92
Maio 31.015,00 11.649,63 7.078,00 10.953,79 31.329,46 23065.014794/2015-24
Junho 12.143,00 4.498,14 1.962,00 2.994,47 12.070,39 23065.016191/2015-67
Julho 8.695,00 3.125,71 1.570,00 2.325,37 10.405,78 23065.017818/2015-05
Agosto 7.417,00 1.187,00 23065.019132/2015-41
Setembro 7.934,00 2.743,61 1.180,00 1.718,35 5.071,16 23065.020244/2015-44
Outubro 19.132,00 6.639,37 3.862,00 5.674,21 13.670,16 23065.023738/2015-81
Novembro 31.109,00 11.402,63 6.585,00 10.152,00 23.375,45

Total 235.015,00 78.882,71 46.959,00 68.184,13 202.636,43

Consumo Fora
de Ponta (Kwh)

Valor fora 
De ponta (R$)

Consumo
Ponta (Kwh)

Valor em Ponta
(R$

Valor da conta
(R$)

Obs.: O valor da conta não é composto apenas pelos valores dos consumos em ponta e fora de ponta.
O processo de pagamento do mês de Novembro ainda não foi gerado
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Meses

R
$



Diárias e passagens aéreas nacionais

O total orçamentário do Campus do Sertão para diárias e passagens aéreas nacionais liberadas em 2015 foi de apenas R$  
29.000,00 contra R$ 100.00,00 que foi disponibilizado em 2014. A redução se deve as contenções orçamentárias feitas pela Proginst.

O  orçamento  de  diárias  e  passagens  aéreas  serviu  para  custear  a  apresentação  de  trabalhos  por  servidores  do  Campus 
(docentes e técnicos) em eventos acadêmicos externos  e para promover diárias administrativas do Conselho, e idas em serviços para 
Reitoria e Pró-Reitorias e outros órgãos da UFAL, fora do Campus do Sertão, bem como para patrocinar a vinda de participantes  
externos com aprovação de colegiados de curso e da Direção do Campus, através de projeto de extensão específico para cada evento.

O orçamento disponibilizado para o Campus pela PROGINST teve grande sucesso nas aprovações,  conforme planilha SCDP2 
no ANEXO I.

COMPRAS
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS/DESPESAS DE CAPITAL

Esta etapa tem por finalidade apresentar as informações detalhadas sobre a requisição de materiais e equipamentos no Sistemas 
de Solicitação de Registro de Preços (SRP) para o funcionamento administrativo e acadêmico do Campus do Sertão da Universidade 
Federal de Alagoas. O Campus do Sertão existe desde 2010 e possui laboratórios de ensino que nunca receberam equipamentos.  
Considerando o orçamento limitado, organizar e disciplinar o processo de compras ocorreu segundo critérios de prioridades, a fim de  
evitar a violação do teto orçamentário. Critérios estes, fundamentados em questões como, número de estudantes por curso, montagem 
de laboratórios sem equipamentos e quantidade de equipamentos de laboratórios imprescindíveis  para a formação acadêmica do  
estudante.  No exercício de 2015, o Campus do Sertão não recebeu orçamento para custear despesas de capital, apesar de terem sido  
feitas várias reuniões com professores e técnicos de laboratórios. O não repasse do orçamento do Campus causou grande atraso na 
continuação das compras dos equipamentos dos laboratórios de ensino, dos cursos de graduação da UFAL na Sede do Campus em  
Delmiro Gouveia-AL
      
     Não cabendo ao escopo deste relatório, externo minha preocupação de que os cursos de tecnologia do Campus do Sertão que já 
tem alunos  formados,    sem ter  tido  contato  com experimentos  básicos,  realizados  comumente  nos  cursos  de  engenharias  das  
Universidades Federais.

38



A  seguir  mostramos  as 
planilhas  extraídas  do  Sipac 
contendo resumos dos gastos 
do Campus.
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Delmiro Gouveia-AL 14 de Dezembro de 2015.

Agnaldo José dos Santos 
Diretor Geral

Siape 2546472
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Anexo I

SCDP
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