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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão tornam públicas as ações desenvolvidas no INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO (IFTM),
durante o exercício de 2010, apresentando a prestação de contas da gestão do Professor Eurípedes
Ronaldo Ananias Ferreira, Reitor desta Instituição.
A elaboração do Relatório atende às normas de formalização estabelecidas pelo Tribunal
de Contas da União, por meio da Instrução Normativa n° 63, de 1º de setembro de 2010, da Decisão
Normativa nº. 107, de 27 de outubro de 2010, como também da Portaria nº. 277, de 07 de dezembro
de 2010.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro foi criado
pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e encontra-se vinculado ao Ministério da
Educação, possuindo natureza jurídica de autarquia e detentor de autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
O IFTM é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, criados
de acordo com a Portaria/MEC nº. 04, de 06 de janeiro de 2009, e pelos Campi Avançado
Patrocínio e Uberlândia, cujo funcionamento foi autorizado pela Portaria/MEC nº 1.366, de 06 de
dezembro de 2010, e pela Reitoria que está localizada no município de Uberaba/MG. Os campi
Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, além da Reitoria estão inscritos como Unidade Gestora
distintas, porém com Gestão única para o IFTM, conforme quadro a seguir.
Tabela I - Quadro de Identificação das Unidades Gestoras e Gestão do IFTM
GESTÃO: 26413
UG
UNIDADE
158099
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - REITORIA.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS
158309
PARACATU.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS
158310
UBERABA.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS
158311
ITUIUTABA.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – CAMPUS
158312
UBERLÂNDIA.

As informações relativas aos itens relacionados abaixo não serão apresentadas, uma vez que
não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência:
a)
b)
c)
d)

Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ
Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos;
Renúncias tributárias concedidas;
Deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de
controle interno.

Face ao exposto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro apresentará o Relatório de Gestão/2010 consolidando as informações sobre a gestão das
unidades que lhe são subordinadas.
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1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Tabela II - Identificação IFTM
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 101907
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Denominação abreviada: Instituto Federal do Triângulo Mineiro
Código SIORG: 101907
Código LOA: 26413
Código SIAFI: 158099
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico
Código CNAE: 85.42-2-00
Telefones/Fax de contato:
(34) 3326-1102
(34) 3326-1103
Fax (34) 3326-1101
E-mail: gabinete.reitoria@iftm.edu.br, reitor@iftm.edu.br, proad@iftm.edu.br
Página na Internet: www.iftm.edu.br
Endereço Postal: Avenida Barão do Rio Branco, 770 – Bairro São Benedito – Uberaba MG – CEP 38020-300
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Fundada em 1953, a Instituição começou a funcionar como Centro de Treinamento de Economia Doméstica
Rural. Por força do Decreto nº. 83.935, de 04/09/1979, a Instituição passou a denominar-se Escola Agrotécnica
Federal de Uberaba. Foi transformada em Autarquia Federal por meio da Lei nº. 8.731, de 16/11/1993 e, em Centro
Federal de Educação Tecnológica de Uberaba por meio do Decreto Presidencial s/nº de 16/08/2002, publicado no
DOU de 19/08/2002. Em 2007, o CEFET - Uberaba participou da segunda fase do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Tecnológica, por meio da Chamada Pública MEC/SETEC Nº. 001/2007, quando foi autorizada a
criação das Unidades de Ensino Descentralizadas - UNED de Ituiutaba e Paracatu, hoje campi do Instituto. Em 2007,
através da Chamada Pública MEC/SETEC N. 002, o CEFET - Uberaba e suas UNED em construção, uniram-se à
Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia¹, para propor o projeto de criação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº. 11.892, foi criado o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, constituído
naquele momento por quatro campi, Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia, conforme estabelecido pela
Portaria/MEC nº 04, de 06 de janeiro de 2009. Em 29 de janeiro de 2010, por meio das Portarias/MEC nº 110 e 124,
os campi Paracatu e Ituiutaba, respectivamente, entraram em funcionamento. Através da Portaria/MEC nº 1.366, de
06 de dezembro de 2010, foi autorizado o funcionamento do Campus Avançado de Patrocínio e do Campus Avançado
de Uberlândia.
______________________
¹ Em 21 de outubro de 1957, foi criada a Escola Agrotécnica de Uberlândia, por meio do Termo de Acordo celebrado entre a União e o Estado de
Minas Gerais. No mesmo ano, a celebração de um convênio possibilitou que o imóvel fosse repassado ao Ministério da Agricultura e, em 1959,
houve o lançamento da pedra fundamental para a construção da Escola. Em 20 de novembro de 1962, foi assinado o Termo de Renovação do
referido acordo por mais cinco exercícios. Por meio do Decreto nº. 53.558, de 13 de fevereiro de 1968, a Instituição passou a ser designada Colégio
Agrícola de Uberlândia e, em 04 de agosto de 1969, deu-se a sua abertura oficial, com a admissão da primeira turma de alunos do Curso Técnico
Agrícola. O nome atual, Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, foi dado pelo Decreto n° 83.935, de 04 de setembro de 1979. Em 16 de
novembro de 1993, por meio da Lei nº. 8.731, foi transformada em Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Resolução Ad Referendum nº 01, de 17 de agosto de 2009 – Aprova o Estatuto do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 02, de 31 de março de 2010 – Aprova o Estatuto do IFTM
Resolução/Conselho Superior nº 03, de 31 de março de 2010 – Aprova as alterações do Estatuto do IFTM
Resolução /Conselho Superior nº 41, de 29 de novembro de 2010 – Aprova o Regimento Geral do IFTM
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
158309
IFTM – Campus Paracatu
158310
IFTM – Campus Uberaba
158311
IFTM – Campus Ituiutaba
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
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IFTM – Campus Uberlândia
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
26335
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
158312

158099
158309
158310
158311
158312

26413
26413
26413
26413
26413
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2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
2.1. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
2.1.1. Competência Institucional
Como parte do cumprimento das metas sociais, instituídas por meio das ações de governo, e
em atendimento às políticas públicas voltadas para a educação, que visam à proteção dos direitos
sociais e maior benefício da coletividade, a educação profissional e tecnológica brasileira apresenta
um novo cenário: a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
constituída pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, entre outras instituições,
cujas finalidades, características e objetivos estão definidos pela Lei nº 11.892/2008.
Nesse contexto insere-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro, instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática
pedagógica, observando os seguintes princípios norteadores:
I. Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio
ambiente, transparência e gestão democrática;
II. Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;
III. Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e
tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;
IV. Inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais;
V. Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.
Tem como finalidades e características:
I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional;
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas
sociais e peculiaridades regionais;
III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão;
IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico,
voltado à investigação empírica;
VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
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IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
2.1.2. Objetivos Estratégicos
O IFTM pertence à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, responsável pela
execução da política de ensino público federal de educação profissional do País, com o objetivo de
formação de recursos humanos e de geração de ciência e tecnologia para o seu desenvolvimento
social.
O trabalho educacional, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro e seus Campi, norteia-se pelos fins e objetivos previstos na Lei nº.
11.892/2008 e em princípios consistentes que subsidiaram a definição de metas e demais ações
previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Conforme estabelecido no Art. 5º do Estatuto, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tem
os seguintes objetivos:
I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de
cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos;
II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III. Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e
regional; e,
VI. Ministrar em nível de educação superior:
a) Cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando
à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia,
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
Para nortear o alcance dos objetivos institucionais, o IFTM tem como base de sua atuação a
missão apresentada a seguir:
Ofertar a Educação Profissional e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e
Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva
e democrática.
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2.2. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES
INSTITUCIONAIS
2.2.1. Análise do andamento do plano estratégico da unidade
As ações estratégicas desenvolvidas para atendimento das metas propostas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFTM nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão,
relacionadas a seguir, permitem evidenciar não apenas a atuação do Instituto na produção de
conhecimentos tecnológicos, mas também o seu valor pedagógico como componente formativo,
ressaltando que as parcerias estabelecidas oportunizam vivenciar e exercitar a cidadania.
Assim propuseram-se como prioridades estratégicas institucionais:
1. A ampliação do número de vagas nos cursos do IFTM, de acordo com o PDI, mas
também em consonância ao Termo de Metas e Compromissos;
2. Melhoria da qualidade do ensino;
3. Estudo e implantação de ações afirmativas para as condições de acesso aos cursos
ofertados;
4. Melhoria de qualidade e desenvolvimento da pesquisa e da extensão;
5. Ampliação da assistência acadêmica e social aos estudantes;
Diversas ações, relacionadas a esses objetivos estratégicos, foram planejadas, articuladas e
implementadas nos diferentes campi do Instituto no decorrer de 2010. Foram ofertados novos
cursos técnicos de nível médio, PROEJA, superiores de tecnologia e licenciaturas e pós-graduação
lato sensu.
É oportuno mencionar que o IFTM foi autorizado pelo MEC para ofertar cursos em pólos do
Sistema UAB – Universidade Aberta do Brasil, por meio da Portaria nº. 40/2010 e, posteriormente,
foi credenciado a ofertar cursos superiores na modalidade à distância, conforme Portaria/MEC nº.
1.369/2010.
Ressaltamos, também, a conquista institucional com a aprovação pela CAPES, ainda em
2010, do projeto do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu do IFTM, o Mestrado
Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a iniciar em 2011.
A qualidade do ensino foi destaque da Instituição que ficou classificada em 8o lugar, entre
todos os Centros Universitários do País, segundo o Índice Geral dos Cursos – IGC 2009, divulgado
pelo Ministério da Educação.
Com referência as condições de acesso, esta Instituição vem aprimorando as ações que
assegurem a plena integração e inclusão social das pessoas no contexto sócio-econômico e cultural,
promovendo a inclusão de diferentes etnias e, em especial, a de portadores de necessidades
especiais, os quais vêm se destacando no prosseguimento de seus estudos em nível universitário.
A pesquisa e a extensão tiveram grande incremento em 2010, demonstrando cada vez mais a
importância de sua articulação com o ensino, assim como a sua indissociabilidade frente aos
desafios institucionais de geração de conhecimento ao mesmo tempo em que deve disseminá-lo
para a sociedade que dele necessita. O crescimento dos grupos de pesquisa, número de bolsas,
Projeto Rondon, entre outras atividades traduzem essa mobilização institucional no sentido do
fortalecimento da pesquisa e extensão.
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Em relação à assistência acadêmica e social aos estudantes, o IFTM preocupa-se não só com
o acesso a segmentos da população outrora excluídos, mas também com a sua permanência e com o
sucesso de sua trajetória. Para tanto, objetivando proporcionar melhores condições de
desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional aos seus alunos, oferece alojamento; subsídio à
alimentação e alimentação aos alunos carentes; serviços odontológico, psicológico, nutricional e de
enfermagem; bolsas por meio do Programa de Complementação Educacional e Demanda Social, do
Programa de Iniciação Científica/FAPEMIG e CNPq e do PROEJA; como também, auxílio
transporte.
2.2.2. Análise do plano de ação da unidade no exercício de 2010
A seguir a análise sintética do acompanhamento do Plano de Ação 2010 de cada campus do
IFTM, bem como da Reitoria.
Tabela III - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 do Campus Ituiutaba
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Previsão criação de Elaboração
dos
Projetos
Atendida
Não houve previsão de criação de
novos cursos
Pedagógicos dos Cursos para
novos cursos em 2010, apenas para
2011
início de 2011.
2. Ampliação de quadro Ampliar o quadro de professores
Atendida
de docentes
atingindo 06 professores de cada
área específica (Agroindústria,
Informática e Química)
3. Ampliação do quadro Ampliação
do
quadro
de
Atendida
A disponibilidade reduzida de
de servidores técnico servidores em vários cargos
parcialmente vagas, códigos e concursos
administrativos
limitaram a obtenção de servidores
em todos os cargos e quantitativos
estipulados no PDI.
4. Investimentos em Adequação da infraestrutura dos
Atendida
infraestrutura física
laboratórios de química
Adequação da instalação elétrica
e hidráulica do refeitório
Pavimentação
de
circulação interna

via

de

Instalação de cerca.
5. Investimentos
equipamentos /
bibliografia

em

Atendida

Não atendida

A frustração na publicação do
pregão em tempo hábil, que foi
motivada por dificuldades com
obtenção do referido projeto e
orçamentos.

Atendida

Aquisição de acervo e assinatura
de revistas e periódicos com
recurso próprio

Atendida

Os livros e revistas estão sendo
entregues a partir de Jan/2011,
devido à aquisição no final do ano.

Aquisição de livros conforme
convênio com a prefeitura,
assinado à época da implantação
do campus.

Não atendida

A solicitação foi indeferida pela
comissão de gastos da prefeitura,
sendo reiterada a solicitação em
Jan/2011.

Instalação de iluminação externa;
Aquisição de veículo; instalação
de câmara fria; equipamentos para
refeitório; aquisição de moto;
equipamentos para laboratório de
eletrônica.

Atendida

Aquisição de mobiliário

Não atendida

Insuficiência

dos
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financeiros para investimento
FONTE: DG/DDE/DAP/Chefia de Gabinete

Tabela IV - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 do Campus Paracatu
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Previsão criação de novos Elaboração de PPC, processo
Primeiras turmas noturnas
cursos: Eletrônica, Comércio seletivo e vestibular em julho Atendida
iniciaram em fevereiro 2010.
e Informática (Noturno)
e dezembro.
Inicio do curso de comercio
em agosto de 2010.
Criação do curso superior
em
Análise
e
Desenvolvimento
de
Sistemas

Elaboração de PPC, aprovação
pela Reitoria e execução do
concurso
vestibular
em
dezembro.

Atendida

Início do curso em fevereiro
de 2011.

Criação de cursos na Área
Agrícola

Criação de Curso Técnico
Agrícola e Agronomia

Não atendida

2. Ampliação de quadro de
docentes

Concurso para professor de
Informática e nomeação de
professores de eletrônica,
português,
matemática
e
gestão dos concursos já
realizados.

Parcialmente
atendida

3. Ampliação do quadro de
servidores
técnico
administrativos

Concurso
para
técnico
administrativo e nomeação de
outros de concursos já
realizados

Parcialmente
atendida

4.
Investimentos
infraestrutura física

Construção do Gradil em volta
do Campus;
Iluminação
Externa;
Construção da rede de lógica;
Construção de curvas e
bolsões para contenção de
águas pluviais;
Plantio de 5.000 mudas
nativas;
Construção de cercas.

Atendida

Pesquisas demonstrando um
grande nº de escolas de
agronomia num raio de 500
km de Paracatu, num total de
17 sendo 08 federais, e o alto
custo de instalação indicaram
a necessidade de alteração
quanto à oferta desses cursos.
Ocorreram remoções para
outros campi ou pedidos de
exoneração. Alguns foram
nomeados e para os demais
professores
faltaram
os
códigos
de
vaga
ou
autorização de contratação.
Vários servidores pediram
remoção
ou
exoneração,
devido à dificuldade de se
estabelecer em Paracatu em
função do elevado custo de
vida. Alguns foram nomeados,
porém permanece a limitação
de servidores, principalmente
para o período noturno.
Devido às aulas noturnas, a
iluminação é essencial. A
segurança do campus ficou
melhor com o gradil. As
chuvas não poderiam causar
danos no entorno do prédio
localizado em área de grande
declividade e da mesma forma
o plantio de mudas irá auxiliar
na contenção de águas.

Construção de quadra de
esportes coberta;
Iluminação
das
quadras;
Construção de vestiários.

Parcialmente
atendida

em

O orçamento não permitiu a
totalidade deste investimento.
A quadra existe (de areia) e a
iluminação
já
está
funcionando.
Faltam
a
cobertura, piso e vestiário.
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5.
Investimentos
equipamentos /
bibliografia

em

6. Assistência ao aluno

Aquisição de equipamentos
para os laboratórios de
química, biologia e eletrônica.

Parcialmente
atendida

Para equipar os laboratórios de
eletrônica existe uma demanda
de 1,5 milhões de reais, e só
foram disponibilizados R$
495.000,00. Resta, também,
equipar os laboratórios de
telecomunicações
e
de
automação.

Aquisição de livros através de
licitações SRP e, ainda, de
periódicos e revistas.

Parcialmente
atendida

Aquisição de som e ar
condicionado para o auditório.

Atendida

Dotar o campus de uma
lanchonete e de refeitório para
almoço e, possivelmente,
jantar.

Parcialmente
atendida

Não foi possível realizar a
licitação para a concessão de
uso para o refeitório.

Conceder auxilio alimentação
e transporte aos discentes;
Realizar
consultas
para
atendimento nutricional.

Parcialmente
atendida

Não foi possível a instalação
do
refeitório,
portanto
somente o auxilio transporte
foi
contemplado
para
atendimento aos alunos. O
atendimento pela nutricionista
foi realizado.

Vários
livros
foram
parcialmente doados pela
prefeitura e por particulares. A
aquisição pelo campus ocorreu
no final do ano, havendo
dificuldade de adquirir os
periódicos por irregularidade
na
situação
fiscal
de
fornecedores.

FONTE: DG/DDE/DAP/Chefia de Gabinete

Tabela V - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 do Campus Avançado Patrocínio
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Previsão criação de novos 1.1. Criar os Cursos Técnicos Atendida
cursos
em Contabilidade e Eletrônica.

2. Ampliação de quadro de
docentes
3. Ampliação do quadro de
servidores
técnico
administrativos
4.
Investimentos
em
infraestrutura física

1.2. Criar o Curso Superior em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
2.1. Concurso público em
Julho de 2010
3.1. Concurso público em
Julho de 2010

Atendida

Atendida
parcialmente
Atendida
parcialmente

Liberação parcial de códigos
de vagas pelo MEC.
Liberação parcial de códigos
de vagas pelo MEC.

4.1. Separação da Rede
Elétrica, instalada em conjunto
com a Fundação Comunitária
Educacional de Patrocínio.

Não atendida

Indisponibilidade
orçamento.

de

4.2. Separação da Internet

Não atendida

Indisponibilidade
orçamento.

de

4.3. Segurança do Campus
com a instalação de grades nas
janelas
e
portas
dos
laboratórios e sistemas de

Não atendida

Indisponibilidade
orçamento.

de
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alarme;

5.
Investimentos
equipamentos /
bibliografia

em

Construção de prédio para
ampliação de salas de aula,
Refeitório,
e
demais
dependências para atender as
demandas dos Cursos já
existentes e do Curso de
Engenharia Civil previsto para
segundo semestre de 2011.
5.1. Aquisição de 01 veículo;
aquisição de computadores e
projetores de multimídia;
aquisição de computadores e
demais equipamentos para
equipar
laboratório
de
informática; aquisição de
equipamentos para laboratório
de eletrônica.

Não atendida

5.2. Bibliografia

Não atendida

Não foi liberado o crédito
orçamentário constante do
Certificado de Disponibilidade
Orçamentário – CDO, emitido
pelo MEC.

Atendida

Não foi liberado, pela
SETEC/MEC,
recurso
orçamentário para o Campus.

FONTE: DG

Tabela VI - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 do Campus Uberaba
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Previsão de criação de Não foi prevista a criação de
Disponibilidade de corpo
novos cursos
curso em 2010. Contudo, foi
docente e existência de
antecipada a criação de três
demanda.
novos cursos.
2. Ampliação de quadro de Foram admitidos professores, Atendida
Falta de liberação de vagas
docentes
porém há uma demanda não parcialmente
pelo MEC
atendida de cursos em processo
de implementação.
3. Ampliação do quadro de Foram admitidos servidores, Atendida
Falta de liberação de vagas
servidores
técnico- porém há uma demanda não parcialmente
pelo MEC
administrativos
atendida
no
processo
de
reorganização institucional.
4.
Investimentos
em Construção do anfiteatro e salas Não atendida
Limitação orçamentária.
infraestrutura física
para docentes.

5.
Investimentos
equipamentos /
bibliografia

em

Construção de 07 salas de aula.

Atendida

Readequação da iluminação
externa na Unidade II.

Atendida

Construção do campo de futebol
e vestiários.

Atendida

Construção de Bloco dos
laboratórios integrados.
Aquisição de livros e assinatura
de revistas técnicas.

Não atendida

Limitação orçamentária.

Parcialmente
atendida

Na
aquisição
de
bibliografias,
houve
problemas na licitação e na
entrega de exemplares pelas
editoras.

Aquisição
de
diversos
equipamentos,
tais
como:
carteiras escolares; notebook;

Atendida
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aparelho
multimídia;
computador;
estação
metereológica;
impressora;
mobiliário; ar condicionado;
equipamentos para laboratórios
diversos, para agroindústria,
fábrica de ração e suinocultura.
FONTE: DG/DDE/CGE/CGAF/Chefia de Gabinete

Tabela VII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 do Campus Uberlândia
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Previsão criação de novos a) Superior de Tecnologia em
Dos cursos propostos para 2010,
cursos
Logística
apenas o de Assistente em
b) Sistemas para Internet
Cozinha não foi viabilizado
c) Informática - Licenciatura
devido às dificuldades de
d) Segurança Alimentar Parcialmente
parceria com outras instituições
PROEJA
atendida
de ensino e também pela
e) Assistente em Cozinha –
necessidade e demanda de
PROEJA
tempo para consolidar os cursos
de Sistema para Internet e
Licenciatura em Computação.
2. Ampliação de quadro de Realização de concurso para
docentes
contratação de 32 docentes
Não foram liberadas vagas o
Parcialmente
para satisfazer as necessidades
suficiente
para
todas
as
atendida
dos cursos em andamento e
contratações necessárias.
em fase de implantação
3. Ampliação do quadro de Realização de concurso para
Não foram liberadas vagas o
servidores
técnico contratação
de
54 Parcialmente
suficiente
para
todas
as
administrativos
administrativos durante todo o atendida
contratações necessárias.
período de vigência do PDI.
4.
Investimentos
em Mini Auditórios
Não atendida
Recursos dos mini auditórios
infraestrutura física
Setor de Registros Escolares
foram
redirecionados
para
Laboratórios
reformas
visando
à
acessibilidade e à reparação
estrutural de parte dos prédios
da Instituição.
Com relação ao Setor de
Registros Escolares, não houve
tempo hábil para execução do
projeto. Com isso, recursos
foram
redirecionados
para
investimento em equipamentos.
Em relação aos laboratórios, não
houve dotação orçamentária,
uma vez que o Campus
Uberlândia cedeu parte dos
recursos para a construção da
Reitoria.
Reforma
do
suinocultura
Reforma
do
administrativo

5.
Investimentos
equipamentos /
bibliografia

em

setor

de

prédio

Previsão de aquisição de 500
exemplares

Atendida

Não atendida

Atendida

Frustrada a realização de
processo
licitatório,
não
havendo prazo hábil para
repetição.
Foram
adquiridos
805
exemplares, tendo em vista a
economia na licitação.

Aquisição
de
diversos Atendida
equipamentos para atender as
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áreas
de:
informática;
comunicação; topografia; setor
de
suinocultura;
ar
condicionado; transformador
de distribuição e estabilizador
de tensão; câmara fria; dentre
outros
necessários
para
equipar diversos laboratórios.
FONTE: DG/DDE/CGE/CGAF/Chefia de Gabinete

Tabela VIII - Metas e Ações propostas de acordo com o Plano de Ação 2010 da Reitoria
Metas 2010
Ações Propostas
Situação
Justificativa
1. Ampliação do quadro de Concurso
para
técnico
Atendida
A reduzida disponibilidade de
servidores
técnico administrativo e nomeação de parcialmente vagas limitou a contratação de
administrativos
outros
dos
concursos
já
servidores
técnicos
nos
realizados.
quantitativos
requeridos
e
necessários. Ressaltando que
foi dada prioridade a formação
do quadro de pessoal dos campi.
2. Investimentos em
Construção da sede da Reitoria Atendida
Iniciou-se em dezembro a
infraestrutura física
em terreno cedido pela Prefeitura
construção da reitoria, tendo em
Municipal de Uberaba.
vista o atendimento aos prazos
para elaboração dos projetos
básicos e executivos e a
realização de licitação para
contratação da obra.

3. Investimentos em
equipamentos /
bibliografia

Construção do Campus Avançado
de Tupaciguara – MG.

Não atendida

Não foi liberado o crédito
orçamentário
constante
do
Certificado de Disponibilidade
Orçamentário – CDO, emitido
pelo MEC.

Reforma do Qualicentro - Centro
de Qualificação de Professores
em Uberaba - MG .

Atendida

Iniciou-se em dezembro a
reforma do Qualicentro, tendo
em vista o atendimento aos
prazos para elaboração dos
projetos básicos e executivos e a
realização de licitação para
contratação, bem como a
liberação
do
crédito
orçamentário pelo MEC.

Construção
do
Centro
de
Treinamento em Aquicultura e
Pesca em Frutal – MG.

Atendida

Iniciou-se em dezembro a
construção do Centro de
Treinamento, tendo em vista
liberação dos créditos pelo
MCT e a realização de licitação
para contratação.

Aquisição
de
mobiliário;
equipamentos de informática e
comunicação e veículos para a
Reitoria.

Atendida

Aquisição de mobiliário e
equipamentos diversos para o
Centro de Treinamento em
Aquicultura e Pesca.

Atendida

Aquisição de equipamentos de

Atendida
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informática, veículo e mobiliário
para implantação do sistema
Universidade Aberta do Brasil –
UAB.
Aquisição de computadores e
aparelhos multimídia para os
pólos de ensino

Atendida

Aquisição de equipamentos e
mobiliário para implantação do
Núcleo de Inovação Tecnológica NIT

Atendida

FONTE: Pró-Reitoria de Administração

As principais dificuldades encontradas pelo Instituto para atingir seus objetivos, metas e
execução do plano de expansão do ensino concentraram-se, principalmente, na limitação
orçamentário-financeira e de pessoal. Parte das dificuldades, em alguns casos, foi minimizada pela
existência de parcerias com as prefeituras municipais, a exemplo do Campus Avançado de
Patrocínio e dos Campi Ituiutaba e Paracatu, que por meio de convênios disponibilizaram parte da
mão de obra mínima necessária.
Outro fator relevante, que impactou a gestão Institucional, foi à necessidade de treinamento
para os novos servidores, tanto na Reitoria quanto nos campi. Isso exigiu um tempo maior na
execução das tarefas, e consequentemente morosidade nos trâmites administrativos. Objetivando
sanar essas dificuldades, o Instituto investiu na qualificação/capacitação de seu quadro. No entanto,
mesmo com os treinamentos, boa parte dos procedimentos (licitação, compras dentre outros),
visando atender à padronização proposta pelo Instituto, sofreu alterações na execução exigindo
adaptação e reformulação dos setores administrativos e pedagógicos.
Foi imprescindível a revisão de determinadas metas a partir da compreensão mais
aprofundada da vivência regional, que permitiu uma análise da realidade socioeconômica local
conduzindo a alteração em cursos previstos no PDI, como exemplo a oferta de cursos da área
agrícola para os campi recém implantados – Ituiutaba e Paracatu. Ainda no primeiro semestre de
2011 será realizada a revisão do PDI 2009- 2013, em função dos novos cenários e oportunidades, a
fim de corrigir rumos, buscando-se o desenvolvimento e o atendimento pleno dos objetivos e metas
do Plano de Ação Institucional.
Tem-se que, embora não tenha sido possível concretizar todos os objetivos propostos no
PDI, os resultados obtidos de acordo com as metas institucionais prioritárias em 2010 são
considerados bastante positivos para o IFTM, conforme detalhamento dos dados institucionais
apresentados a seguir.
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2.2.2.1. Dados da Unidade
2.2.2.1.1. Ensino

O Instituto Federal do Triangulo Mineiro é composto pelos Campi Ituiutaba, Paracatu,
Uberaba e Uberlândia, pelos Campi Avançado Patrocínio e Avançado Uberlândia e por mais 08
Pólos Presenciais nas cidades de Araguari, Tupaciguara, Sacramento, Patos de Minas, Ibiá,
Conceição das Alagoas, Tapira, Campina Verde e Caxambu, ofertando cursos técnicos, ensino
médio, PROEJA, curso superior (licenciatura, bacharelado e tecnologia), Pós-Graduação Lato
Sensu, além de cursos de qualificação de trabalhadores. A Educação à Distância tem como pólo os
municípios de Arinos, Bonfinópolis, Carmo do Paranaíba, Jequitaí, Paracatu, Presidente Olegário,
São Geraldo, São Romão, Uberaba, Conceição das Alagoas e Campina Verde, todos no estado de
Minas Gerais.
O quadro abaixo apresenta os cursos ministrados em 2010, o quantitativo de vagas
ofertadas, duração do curso, local de funcionamento e turno de realização.
Tabela IX - Cursos Regulares
CURSO – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Nº de Duração
Campus/Local
Vagas (horas)
30
385
Campus Uberaba

Curso
Programas e Projetos Sociais
Gestão Ambiental

60

400

Gestão da aprendizagem escolar

120

360

Turno
Noturno

Campus Uberaba

Campus Uberaba
Campus Uberaba
Profissionais da educação - PROEJA
105
360
(Uberaba, Ituiutaba e
Paracatu)
CURSO SUPERIOR – TECNOLOGIA
Nº de Duração
Curso
Campus/Local
Vagas (horas)
Campus Avançado
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
30
2500
Patrocínio

Noturno
Multiperiódico
Multiperiódico

Turno
Noturno

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

60

2500

Campus Uberaba

Noturno

Alimentos

30

2720

Campus Uberaba

Alimentos

30

2870

Campus Uberlândia

Sistemas para Internet

30

2315

Campus Uberlândia

Noturno
Matutino
Vespertino
Matutino
Noturno

Curso
Zootecnia
Engenharia Agronômica

Curso
Química

CURSO SUPERIOR – BACHARELADO
Nº de Duração
Campus/Local
Vagas (horas)
30
4106
Campus Uberaba
30
4312
Campus Uberaba
CURSO SUPERIOR – LICENCIATURA
Nº de Duração
Campus/Local
Vagas (horas)
60
2940
Campus Uberaba

Turno
Diurno
Diurno

Turno
Noturno

Ciências Sociais

30

2742

Campus Uberaba

Noturno

Ciências Biológicas

30

3292

Campus Uberaba

Computação

30

2755

Campus Uberlândia

Noturno
Matutino
Noturno
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Curso
Informática

CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
Nº de Duração
Campus/Local
Vagas (horas)
30
1370
Campus Ituiutaba

Turno
Noturno

Informática

30

1370

Campus Ituiutaba

Vespertino

Agroindústria

30

1345

Campus Ituiutaba

Noturno

Química

30

1370

Campus Ituiutaba

Noturno

Informática - Integrado ao Ensino Médio

30

3639

Campus Ituiutaba

Diurno

Agroindústria - Integrado ao Ensino Médio

30

3846

Diurno

Agropecuária

30

1420

Informática

30

1195

Informática - Integrado ao Ensino Médio

70

4532

Campus Ituiutaba
Campus Ituiutaba
(Pólo Campina Verde)
Campus Ituiutaba
(Pólo Campina Verde)
Campus Paracatu

Eletrônica - Integrado ao Ensino Médio

35

1478

Campus Paracatu

Diurno

Informática

35

1195

Campus Paracatu

Noturno

Eletrônica

35

1470

Campus Paracatu

Noturno

Comércio

35

1090

Campus Paracatu

Noturno

Contabilidade

30

1135

Campus Avançado
Patrocínio

Noturno

Eletrônica

30

1500

Campus Avançado
Patrocínio

Noturno

Informática

30

1305

Campus Avançado
Patrocínio

Noturno

Informática

30

1305

Informática

30

1195

Informática

30

1195

Eletrotécnica

30

1365

Informática

30

1195

Nutrição e Dietética
Manutenção e Suporte em Informática - Integrado
ao Ensino Médio
Informática

30

1560

Campus Avançado
Patrocínio
Campus Avançado
Patrocínio
(Pólo Caxambu)
Campus Avançado
Patrocínio
(Pólo Ibiá)
Campus Avançado
Patrocínio
(Pólo Ibiá)
Campus Avançado
Patrocínio
(Pólo Tapira)
Campus Uberaba

60

3670

Campus Uberaba

Diurno

30

1342

Campus Uberaba

Noturno

Agricultura

90

1360

Campus Uberaba

Diurno

Zootecnia

90

1350

Diurno

Informática

30

1195

Informática

30

1195

Agropecuária
Manutenção e Suporte em Informática - Integrado
ao Ensino Médio
Agropecuária

80

3880

Campus Uberaba
Campus Uberaba
(Pólo Conceição das
Alagoas)
Campus Uberaba
(Pólo Sacramento)
Campus Uberlândia

40

3682

Campus Uberlândia

Diurno

80

1450

Campus Uberlândia

Matutino
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Vespertino
Agroindústria

30

1220

Campus Uberlândia

Matutino

Informática

40

1332

Matutino

Informática

30

1195

Informática

30

1195

Meio Ambiente

35

1172

Campus Uberlândia
Campus Uberlândia
(Pólo Araguari)
Campus Uberlândia
(Pólo Tupaciguara)
Campus Uberlândia

Campus/Local

Turno

Campus Paracatu

Diurno

Campus Uberaba

Diurno

Campus/Local

Turno

Campus Uberaba

Noturno

ENSINO MÉDIO
Nº de Duração
Vagas (horas)
134
2400

Curso
Ensino médio
Ensino Médio

60

2400

PROEJA
Nº de Duração
Vagas (horas)
30
1420

Curso
Agroindústria

Noturno
Noturno
Matutino

Contabilidade

30

940

Campus Uberaba

Noturno

Segurança na Manipulação de Alimentos

35

200

Campus Uberlândia

Noturno

FONTE: Pró-Reitoria de Ensino

Tabela X - Formação Inicial e Continuada
PROEJA - FIC
Nº de Duração
Curso
Campus/Local
Vagas (horas)
Auxiliar de Instalações Elétricas
48
200
Campus Ituiutaba
Formação de professores para atuação no Curso em
Campus Uberaba
Manutenção e Edificações – Auxiliar de Práticas de
30
200
(Uberaba)
Instalação Elétrica Urbana e Rural
Curso em Manutenção e Edificações – Auxiliar de
Campus Uberaba
145
200
Práticas de Instalação Elétrica Urbana e Rural
(Araguari e Uberaba)
Segurança na Manipulação de Alimentos
120
200
Campus Uberlândia

Turno
Noturno
Matutino
Vespertino
Noturno
Noturno

FONTE: Pró-Reitoria de Ensino

Tabela XI - Educação à Distância
EAD - PARCERIAS: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Nº de Duração
Curso
Campus/Local
Vagas (horas)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Arinos)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Bonfinópolis)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Carmo do Paranaíba)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Jequitaí)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Paracatu)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(Presidente Olegário)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(São Geraldo)
Campus Paracatu
Administração Empresarial – Técnico
40
1020
(São Romão)
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Administração Empresarial – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Secretariado – Técnico

40

1020

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Serviço Público – Técnico

40

960

Campus Paracatu
(Uberaba)
Campus Paracatu
(Arinos)
Campus Paracatu
(Bonfinópolis)
Campus Paracatu
(Carmo do Paranaíba)
Campus Paracatu
(Jequitaí)
Campus Paracatu
(Paracatu)
Campus Paracatu
(Presidente Olegário)
Campus Paracatu
(São Geraldo)
Campus Paracatu
(São Romão)
Campus Paracatu
(Uberaba)
Campus Paracatu
(Arinos)
Campus Paracatu
(Bonfinópolis)
Campus Paracatu
(Carmo do Paranaíba)
Campus Paracatu
(Jequitaí)
Campus Paracatu
(Paracatu)
Campus Paracatu
(Presidente Olegário)
Campus Paracatu
(São Geraldo)
Campus Paracatu
(São Romão)
Campus Paracatu
(Uberaba)

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

FONTE: Pró-Reitoria de Ensino

Em 2010 foram ofertados 21 (vinte e um) novos cursos, de acordo com a tabela a seguir.

Local
Campus Ituiutaba

Pólo Campina Verde

Local
Campus Avançado Patrocínio
Pólo Tapira
Local
Campus Paracatu

Tabela XII – Cursos abertos em 2010
CAMPUS ITUIUTABA
Cursos ofertados a partir de 2010
Técnico em Agroindústria Integrado
Técnico em Informática Integrado
Técnico em Química concomitante
Técnico em Agropecuária
Técnico em Informática
CAMPUS PATROCÍNIO
Cursos ofertados a partir de 2010
Técnico em Contabilidade Concomitante
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Técnico em Informática
CAMPUS PARACATU
Cursos ofertados a partir de 2010
Técnico em Eletrônica Integrado
Técnico em Informática Integrado
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Local
Campus Uberaba

Local
Campus Avançado Uberlândia
Pólo Araguari
Pólo Tupaciguara

Técnico em Administração (Ead)
Técnico em Secretariado (Ead)
Técnico em Serviço Público (Ead)
CAMPUS UBERABA
Cursos ofertados a partir de 2010
Proeja - Técnico em Contabilidade
Licenciatura em Ciências Biológicas
Pós-Gradução Lato Sensu em Gestão Ambiental
Pós-Gradução Lato Sensu em Gestão da aprendizagem escolar
CAMPUS UBERLÂNDIA
Cursos ofertados a partir de 2010
Tecnologia em Sistemas para a Internet
Licenciatura em Computação
Técnico em Informática
Técnico em Informática

FONTE: Pesquisadora Institucional

2.2.2.1.2. Pesquisa
O IFTM atuou na divulgação de editais incentivando pesquisadores a participarem da
seleção de projetos, e, em conseqüência, do desenvolvimento de novos conhecimentos, publicação
de artigos, bem como, da criação, do fortalecimento e consolidação de grupos de pesquisa que
obteve um incremento de 66,6% em relação a 2009.
Com maior ênfase na Grande Área de Ciências Agrárias (Engenharia Agrícola, Agronomia,
Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Medicina Veterinária) os projetos de pesquisa
distribuíram-se também nas Grandes Áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas,
Ciências Humanas, Ciências da saúde e Ciências Sociais Aplicadas, o que evidencia a amplitude
dos conhecimentos gerados dentro do Instituto.
Em gestão junto aos órgãos de apoio à pesquisa - FAPEMIG, CNPq, o próprio IFTM, dentre
outros - o quantitativo de bolsas de iniciação científica saltou de 23 para 127 bolsas, um
crescimento de 452% em relação ao ano de 2009. O que contribuiu com a iniciação científica,
gerando 116 trabalhos (um incremento de 78%), apresentados em Seminário de Iniciação Científica
e Mostra Científica do IFTM, ocorrido em concomitância ao Seminário Nacional de Ciência e
Tecnologia. A concessão de bolsas além de contribuir para a execução de projetos, no incentivo à
Iniciação Científica, na produção de conhecimento e na sua divulgação, contribui, ainda, para a
redução da evasão escolar e no incremento da renda familiar, gerando inclusão sociocultural e
científica.
Uma síntese das atividades de pesquisa e inovação é apresentada nas Tabelas abaixo.
Tabela XIII - Grupos de Pesquisa do CNPq certificados pelo IFTM
Campi

Total de Grupos de Pesquisa

Campus Uberaba

11

Campus Uberlândia

08

Campus Ituiutaba

01
Total

20

FONTE: CNPq (2010).
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Tabela XIV - Grupos de Pesquisa - Grande Área do Conhecimento
Grande área

Nº de grupos

Grupos de Pesquisa Ciências Agrárias

14

Grupos de Pesquisa Ciências Biológicas
Grupos de Pesquisa Ciências da Saúde

01

Grupos de Pesquisa Ciências Exatas e da Terra

01

Grupos de Pesquisa Ciências Humanas

02

Grupos de Pesquisa Ciências Sociais Aplicadas

01

01

Total

20

FONTE: CNPq (2010)

Tabela XV - Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica
Modalidades
Número de bolsas
PIBIC/IFTM

27

PIBIC/FAPEMIG

10

PIBIC/CNPq

03

PIBITI

15

BIC Jr/IFTM

12

BIC Jr/FAPEMIG

10

BIC Jr/CNPq

50
Total

127

FONTE: Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

Tabela XVI - Trabalhos de alunos apresentados em Seminário de Iniciação Científica do IFTM - Campus
Uberlândia
Nome do evento – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: III Semana Multidisciplinar; I Seminário de Iniciação
Científica; Mostra Científica e Tecnológica e Feira de Conhecimentos.
Período do evento - 18 a 22 de outubro/2010
Número de trabalhos - 68
Número de trabalhos apresentados: forma oral ( 18 )
Recursos – ( x ) interno ( ) externo
( ) misto

forma de pôster (50)

FONTE: Campus Uberlândia/Coordenação de Pesquisa.

Tabela XVII - Trabalhos de alunos apresentados em Seminário de Iniciação Científica do IFTM - Campus
Ituiutaba
Nome do evento – 6ª Jornada Científica da Faculdade Triângulo Mineiro.
Período do evento - 24 de novembro de 2010
Número de trabalhos - 01
Número de trabalhos apresentados: forma oral ( 01 )
forma de pôster ( )
Recursos – ( x ) interno ( ) externo
( ) misto
FONTE: Campus Ituiutaba/Coordenação de Pesquisa.

Tabela XVIII - Trabalhos de alunos apresentados em Seminário de Iniciação Científica do IFTM - Campus
Uberaba
Nome do evento – III Seminário de Iniciação Científica do IFTM – Campus Uberaba
Período do evento - 19 a 21 de outubro de 2010
Número de trabalhos - 88
Número de trabalhos apresentados: forma oral ( 26 )
forma de pôster ( 62 )
Recursos – ( ) interno ( ) externo
( x ) misto
FONTE: Campus Uberaba/Coordenação de pesquisa
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Tabela XIX - Projetos de pesquisa em andamento e em fase de liberação de recursos
Campus
Nº de projetos / 2010
Campus Uberaba
70
Campus Uberlândia
38
Campus Ituiutaba
10
Campus Paracatu
07
Campus Patrocínio
02
Total
127
FONTE: PROPI/Coordenação Geral de Pesquisa

Tabela XX - Projetos de infra-estrutura, pesquisa e inovação em andamento e em fase de liberação de recursos
de fomento externo
Projeto
Alterações das características físicas, químicas, na matéria orgânica e no
estoque de carbono dos solos no bioma cerrado, em áreas de colheita
mecânica e manual de cana-de-açúcar. No do processo: CAG - APQ00965-09 (Edital Universal da FAPEMIG de março/2009).

Agência de fomento

Valor

FAPEMIG

R$ 16.128,00

Desempenho do abacaxizeiro cultivar smooth cayenne submetido a
níveis de reposição de água.
No do processo: APQ-00248-09

FAPEMIG

R$ 25.252,50

Desenvolvimento de Produtos do Pescado de Cultivo Viáveis Para a
Merenda Escolar.
Ofício circular no 043/2010 - DPEPT/SETEC/MEC

SETEC/MEC

R$ 58.988,00

Eficiência de um Sistema de Produção de Peixes com Recirculação
Parcial de Água como Suporte para a Segurança Alimentar e Nutricional
de Comunidades Rurais Carentes.
Ofício circular no 043/2010 - DPEPT/SETEC/MEC

SETEC/MEC

R$ 41.083,68

EMBRAPA-Café

R$ 43.724,00

“Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal
do Triângulo Mineiro (NIT)”.

SETEC/MEC

R$ 68.150,00

Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro

FAPEMIG

R$ 80.197,61

Efeitos da Fertirrigação na Condução de Cultivares de Cafeeiro.

Total

R$ 333.523,29

FONTE: Campi/Coordenação de pesquisa

Tabela XXI - Projetos em andamento e em fase de liberação de recursos de fomento externo da pesquisa
interface com extensão
Projeto
Agência de fomento
Valor
Implantação do Núcleo de Estudos em Agroecologia do IF Triângulo.
O uso de armadilhas como recurso para controle do mosquito vetor da
dengue no Triângulo Mineiro.
Capacitação, adequação e implantação de Centro de Treinamento para
Aqüicultura e Pesca no Âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
Total

MEC/MAPA/MCT

R$ 26.750,00

MEC/SESU

R$ 39.547,28

MCT

R$ 6.000.000,00
R$ 6.066.297,28

FONTE: PROPI/Coordenação Geral de Pesquisa
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Tabela XXII - Projetos de pesquisa em andamento relativos aos Programas “Minter” (UFU/IFTM/CAPES) e
“Dinter” (Unesp/IFTM/ CAPES)
Nº de projetos
Campus
Agência de fomento
Campus Uberaba
CAPES/SETEC
30
Campus Uberlândia
CAPES/SETEC
05
Total
35
FONTE: PROPI/Coordenação Geral de Pós-graduação

2.2.2.1.3. Extensão
A Extensão, no âmbito do IFTM, é compreendida como o processo educativo, cultural e
científico, articulado ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, ampliando a relação
transformadora do Instituto em diversos segmentos sociais, promovendo o desenvolvimento local e
regional, a socialização da cultura e do conhecimento técnico-científico.
A Extensão possui diversos níveis de articulação e integração, de maneira a ofertar
visibilidade para todos os segmentos sociais, seja frente ao seu público alvo estudantil, em seu
universo cultural, das artes, quanto na ampliação de formas diferenciadas de educação e pesquisa
para a sociedade integrando-a ao mundo do trabalho e da produção.
As atividades de extensão são realizadas em cada Campus do IFTM de acordo com suas
demandas e realidades locais, seguindo as orientações do Regulamento de Atividades de Extensão
do IFTM. Ciências Biológicas, Linguística, Letras, Artes, Ciências Agrárias, Ciências Humanas,
Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Ciências da Saúde, Antropologia, Educação, Educação
Física, Ciências Ambientais, Ciência da Computação, Ciências Exatas e da Terra são as principais
áreas do conhecimento envolvidas nas atividades de extensão do IFTM.
O Campus Ituiutaba procurou desde o início de seu funcionamento estimular as atividades
de extensão, de modo a começar de forma mais equilibrada com as outras duas dimensões – ensino
e pesquisa.
Conhecedores de que a extensão constitui-se em um dos pilares para o desenvolvimento do
IFTM, o Campus Paracatu juntamente com a pesquisa e a educação, assume papel fundamental na
interação com a sociedade através do desenvolvimento de diversas atividades, que podem ocorrer
no ambiente interno e externo ao Campus.
As ações da Extensão do Campus Patrocínio estão pautadas na inclusão social, defesa do
meio ambiente, estimulo da produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento científico,
apoio a comunidade por meio de projetos que visem o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
O Campus Uberaba tem desenvolvido atividades de extensão pautadas nos objetivos
descritos nas Concepções e Diretrizes de criação dos Institutos Federais.
As atividades de extensão no Campus Uberlândia têm sua ação ampliada por meio do
desenvolvimento de atividades que enriquecem o ato pedagógico-educativo, além de constituir o
canal de interação com a sociedade.
As modalidades de atividades de Extensão realizadas pelo IFTM são:
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a) Acompanhamento de Egressos
Por acompanhamento de egressos, entende-se o conjunto de ações que visam acompanhar o
itinerário profissional do egresso, na perspectiva de se identificar cenários junto ao mundo
produtivo e retroalimentar o processo de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Atividades
Nº de egressos beneficiados

Tabela XXIII - Acompanhamento de Egressos
Acompanhamento de Egressos
Uberaba
Uberlândia
Encaminhamento de egresso para emprego na
Cadastramento de Egressos
área de formação
38

150

FONTE: Pró-Reitoria de Extensão

b) Cursos e Minicursos de Extensão
Por cursos e minicursos de Extensão, entende-se a ação pedagógica de caráter teórico e
prático, com critérios de avaliação definidos e oferta não regular que promova interesse técnico,
social, científico, esportivo, artístico e cultural favorecendo a participação da comunidade externa
e/ou interna.
Tabela XXIV - Cursos e Minicursos de Extensão
Curso e/ou Minicurso
Ituiutaba Paracatu Patrocínio Uberaba
09
07
10
16
Nº. de cursos e/ou minicursos
168
197
365
601
Nº de participantes
413
172
24
601
Carga horária total

Uberlândia
54
1330
1188

FONTE: Pró-Reitoria de Extensão

c) Programas e Projetos Sociais, Culturais, Artísticos e Esportivos
Por projetos sociais, culturais, artísticos e esportivos entendem-se os projetos que agregam
um conjunto de ações, técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na
interação com a comunidade, representando soluções para inclusão social, geração de oportunidades
e melhoria das condições de vida.
Tabela XXV - Programas e Projetos Sociais, Culturais, Artísticos e Esportivos
Programas e Projetos Sociais, Culturais, Artísticos e Esportivos
Ituiutaba Paracatu Patrocínio Uberaba Uberlândia
02
07
01
11
02
Nº. de programas e projetos
40
1280
39
1829
250
Nº de participantes
68
380
04
983
140
Carga horária total
FONTE: Pró-Reitoria de Extensão

d) Eventos
Por eventos, entende-se a ação extensionista que implica na apresentação e exibição pública
e livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pelo IFTM.
Tabela XXVI - Eventos

Nº. de eventos
Nº de participantes
Carga horária total

Ituiutaba
34
5017
366

Paracatu
03
45
46

Eventos
Patrocínio Uberaba
01
24
136
5470
08
341

Uberlândia
23
2277
176

FONTE: Pró-Reitoria de Extensão
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e) Estágio
Por estágio e emprego, entendem-se as atividades de prospecção de oportunidades de
estágio e emprego e a operacionalização administrativa do estágio (encaminhamento e
documentação).

Ituiutaba
Nº
de
empresas
conveniadas

13

Tabela XXVII - Estágio
Estágio
Paracatu
Patrocínio
Não foram realizados convênios
para concessão estágios obrigatórios
02
e/ou não obrigatórios.

Uberaba

Uberlândia

112

69

FONTE: Pró-Reitoria de Extensão

f) Visitas Técnicas
Por visitas técnicas, entende-se o conjunto de ações que promova a interação das áreas
educacionais do IFTM com o mundo do trabalho, visando à complementação dos conteúdos
ministrados.

Nº de visitas técnicas

Nº de participantes

Tabela XXVIII - Visitas Técnicas
Visitas Técnicas
Ituiutaba
Paracatu Patrocínio
Em
função
do
início
de
07
01
funcionamento do campus, da
estruturação dos cursos, da aquisição
de veículos, não foram realizadas
205
40
visitas técnicas em 2010.

Uberaba

Uberlândia

24

42

672

2.266

FONTE: Pró-Reitoria de Extensão

Diante do exposto, pode-se verificar que o trabalho educacional desenvolvido no IFTM está
de acordo com os objetivos norteadores da Educação Profissional e Tecnológica e segue os
princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Evidenciando, assim, a
relevância de seu papel no cumprimento das políticas de governo, bem como, de sua atuação no
cenário político-social em benefício da sociedade.
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2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
.3.1. Execução Física das ações realizadas pela Unidade

Ação

Tipo da Ação

Prioridade

Unidade de
medida

1062
1062
1062

2992
2994
6301

A
A
A

3
3
3

12

363

1062

1H10

P

3

12
12
12
12
12
12
12
12
09
12

363
128
122
301
365
331
306
301
272
363

1062
1067
1062
0750
0750
0750
0750
0750
0089
1062

8650
4572
09HB
2004
2010
2011
2012
20CW
0181
2E13

A
A
OP
A
A
A
A
A
OP
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Aluno matriculado
Aluno assistido
Volume disponibilizado
Unidade de ensino
implantada
Unidade reestruturada
Servidor capacitado
Pessoa beneficiada
Criança atendida
Servidor beneficiado
Servidor beneficiado
Servidor beneficiado
Pessoa beneficiada
Unidade modernizada

Meta a
realizar
em 2011

Programa

363
363
363

Meta
realizada

Sub-função

12
12
12

Execução Física
Meta
prevista

Função

Tabela XXIX - Relação das Ações realizadas pelo IFTM

4.440
890
950

4.568
1.047
1.638

5.412
1.361
1.420

04

05

02

03
364
909
42
194
349
203
136
01

03
612
1.091
92
367
566
0
145
0

04
364
1.539
98
330
558
503
0

FONTE: SIMEC e Pró-Reitoria de Administração

2.3.1.1. AÇÃO: Funcionamento da Educação Profissional (2992)
A meta física da ação Funcionamento da Educação Profissional atingiu o percentual de
103% sobre o previsto, demonstrando que esta Instituição superou seus objetivos.
Embora a meta física tenha sido superada, cabe ressaltar que em relação à meta financeira
aproximadamente 75% do orçamento desta ação foi destinado ao pagamento de pessoal, ficando
apenas 25% para o atendimento das despesas de funcionamento, o que levou esta Instituição a
enfrentar dificuldades no cumprimento de suas metas, necessitando inclusive, buscar convênios
junto à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC, na tentativa de sanar a
discrepância entre o necessário e o disponível.
Destacamos que para garantir o crescimento institucional, isto é, consolidar a implantação
dos cursos que já se encontram em andamento e permitir a abertura de novos cursos; aumentar a
oferta de vagas e ampliar o quadro de servidores docentes e administrativos é fundamental que os
recursos financeiros também sejam incrementados, uma vez que a qualidade do ensino, além de
pessoal, é impactada diretamente pela disponibilidade orçamentária e financeira.
2.3.1.2. AÇÃO: Assistência ao Educando da Educação Profissional (2994)
A meta física ultrapassou ao previsto em 18%. Esta ação tem como objetivo suprir as
necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor
desempenho na escola.
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Visando atingir a finalidade da ação e proporcionar melhores condições de desenvolvimento
intelectual, pessoal e profissional aos alunos, foi oferecido alojamento; alimentação; serviços
odontológicos, psicológicos, nutricionais e de enfermagem; bolsas para estudantes por meio do
Programa de Complementação Educacional e Demanda Social e do Programa de bolsas do IFTM;
como também, transporte, conforme relacionado abaixo.
Vale ressaltar que o IFTM subsidia parte do custo da refeição para seus alunos, como
também, concede a isenção total da taxa de alimentação a alunos carentes, que são selecionados por
meio de critérios sócio-econômicos.
Tabela XXX - Relação dos serviços de assistência ao educando
Descrição
Número de alunos que participaram do Programa de Bolsas de Complementação
Educacional e Demanda Social
Número de alunos atendidos pelo serviço odontológico
Número de alunos atendidos pelo serviço de psicologia
Número de alunos atendidos pelo serviço de enfermagem
Número de alunos atendidos pelo serviço de nutrição
Número de alunos internos

Quantidade
529
91
246
335
56
108

FONTE: Campus Ituiutaba/Paracatu/Uberaba/Uberlândia

2.3.1.3. AÇÃO: Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica (6301)
Esta ação se destina a ampliação do acervo bibliográfico e demonstra uma execução física
72,4% acima do previsto, motivada principalmente pela economia nos pregões.
Não obstante o alcance da meta, a aquisição de livros ocorreu com relativo atraso,
comprometendo a sua utilização no ano em curso. Dentre as dificuldades administrativas, que
ocasionaram tal disfunção, podemos citar: 1) livro solicitado com edição esgotada; 2) atrasos nos
procedimentos de aquisição, ocasionado pela grande diversidade de referências e reduzido número
de fornecedores; e 3) edições que se esgotaram após a confirmação da compra.
Em relação à assinatura de revistas técnicas e periódicos a grande dificuldade de contratação
ocorreu em virtude das editoras apresentarem pendências na documentação fiscal obrigatória.
2.3.1.4. AÇÃO: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (1H10)
Das metas constantes da ação de expansão foram realizadas a aquisição de equipamentos de
eletrônica e ar condicionado, serviço de iluminação externa e reestruturação do prédio do Campus
Paracatu. No Campus Ituiutaba, serviços de reestruturação e adaptação do prédio, iluminação
externa, bem como, a aquisição de veículos, mobiliários, moto e equipamentos de áudio e para
refeitório. Em relação ao Campus Uberaba foram adquiridos diversos equipamentos na área de
informática e para outros laboratórios, mobiliário, ar condicionado, além da construção de 07 salas
de aula. Já no Campus Uberlândia a execução se deu em equipamentos diversos para equipar
laboratórios e outros setores, reforma do setor de suinocultura e para elaboração de projetos. O
Campus Avançado Patrocínio foi contemplado com a aquisição de veículo, equipamentos de
informática e mobiliário. E, finalmente, a Reitoria adquiriu equipamentos de informática e
mobiliário.
Destacamos que, os créditos disponíveis nesta ação foram insuficientes para atender todas as
demandas requeridas e necessárias para esta instituição.
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2.3.1.5. AÇÃO: Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
(8650)
Esta ação propiciou o atendimento de algumas metas dos campi Uberaba e Uberlândia e,
também, da Reitoria.
Foram executados serviços de iluminação externa, aquisição de livros e construção do
campo de futebol e vestiários no Campus Uberaba. O Campus Uberlândia foi contemplado com a
aquisição de equipamentos de informática e comunicação. O investimento de maior impacto
realizado nesta ação é a construção da sede da Reitoria, que contou, também, com a aquisição de
veículos.
No entanto, voltamos a destacar que o crédito disponibilizado para investimento está aquém
das demandas e necessidades de modernização e recuperação da infra-estrutura deste IFTM, que
conta com os Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba (Unidades I e II), Uberlândia e os Avançados de
Patrocínio e Uberlândia, além da Reitoria e mantém cursos em áreas diversas, o que demanda,
também, laboratórios diversificados. Além disso, a área tecnológica demanda uma atualização
constante de equipamentos e infra-estrutura para acompanhar e se aproximar do que é praticado
pelo setor produtivo.
2.3.1.6. AÇÃO: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação (4572)
A meta estabelecida para a capacitação de servidores no ano de 2010 era de 364 servidores,
tendo sido atingido o número de 612 servidores capacitados, com percentual de execução de 168%.
Atribui-se esse resultado à expansão da rede federal de ensino e criação dos Institutos
Federais, Lei nº 11.892/2008, que impulsionou de maneira significativa o crescimento institucional
e, consequentemente, reflete na composição do quadro de servidores que praticamente dobrou.
O Plano de Capacitação foi resultado do levantamento de necessidades de capacitação
realizado junto ao IFTM, focado nos objetivos da Instituição, com vistas a garantir resultados mais
expressivos.
No tocante aos eventos voltados para a qualificação dos servidores foram oferecidos nos
campi e na Reitoria os seguintes:
Tabela XXXI - Eventos de capacitação realizados pela Reitoria e pelos Campi
Item

01

02
03
04
05

Curso/Palestra/Outros
Capacitação nas áreas de gestão orçamentária,
financeira e contábil, para os campi Uberaba,
Ituiutaba e Paracatu.
Capacitação em concessão de diárias e
passagens no SCDP para os campi Paracatu e
Ituiutaba.
Curso na área de licitações (art. 24, 25 e 26 da
Lei 8.666/93)
Capacitação: Controle de Veículos, para os
campi Paracatu e Ituiutaba.
Capacitação na área de almoxarifado para os
campi Uberlândia, Paracatu e Ituiutaba.

Realização

Local

Quantidade
de servidor
capacitado

Reitoria

Reitoria

10

Reitoria

Campus Uberaba

14

Reitoria

Campus Uberaba

23

Reitoria

Campus Uberaba

02

Reitoria

Campus Uberaba

06
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06
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Capacitação na área de patrimônio para os campi
Uberlândia, Paracatu e Ituiutaba.
Capacitação para implantação do sistema de
Protocolo para todos os campi.
Treinamento sobre módulo de Depreciação
Patrimonial do sistema de Patrimônio para os
campi de Uberaba, Paracatu e Ituiutaba.
Treinamento para operacionalização do sistema
de Patrimônio, incluindo o módulo de
depreciação para o campus Uberlândia.
Capacitação na área de registro de contratos no
SICON para os campi Paracatu e Ituiutaba.
Curso de SIAFI Operacional para a Reitoria e os
campi Uberaba, Ituiutaba, Paracatu e
Uberlândia.
Treinamento para operacionalização do sistema
CGU/PAD para os campi Uberlândia, Ituiutaba
e Paracatu.
Palestra: Alteração das Regras para Concessão
de Licenças Médicas para o campus Uberlândia
Treinamento na área de Recursos Humanos
Palestra: Alteração das Regras para Concessão
de Licenças Médicas para o campus Paracatu.
Palestra: Alteração das Regras para Concessão
de Licenças Médicas para o campus Ituiutaba.
Palestra: Alteração das Regras para Concessão
de Licenças e Perícias
I Fórum de Coordenadores de Curso e Equipes
Pedagógicas do IFTM
Treinamento para operacionalização do SISTEC
para os campi Uberaba e Avançado de
Patrocínio
Treinamento na área de TI
Palestra: Relações Interpessoais/Relação
Professor Aluno
Curso de Inglês Instrumental
Palestra: A questão didática na formação dos
docentes
Palestra: Avaliação e planejamento
Palestra: Os desafios e possibilidades do ensino
técnico profissionalizante
Curso: Proeja
Curso de Libras
Curso de Braile

Reitoria

Campus Uberaba

06

Reitoria

Campus Uberaba

25

Reitoria

Reitoria

06

Reitoria

Campus
Uberlândia

03

Reitoria

Reitoria

06

Reitoria /
CENTRESAF

Campus Uberaba

23

Reitoria

Campus Ituiutaba

05

Reitoria

Campus
Uberlândia
Campus Uberaba

Reitoria

Campus Paracatu

40

Reitoria

Campus Ituiutaba

48

Reitoria

Campus Uberaba

93

Reitoria

Campus Uberaba

49

Reitoria

Campus Uberaba

03

Reitoria

Reitoria

01

Campus Uberaba

Campus Uberaba

93

Campus Uberaba

Campus Uberaba

03

Campus Paracatu

Campus Paracatu

24

Campus Paracatu

Campus Paracatu

24

Campus Paracatu

Campus Paracatu

22

Campus Ituiutaba
Campus Ituiutaba
Campus Ituiutaba

Campus Ituiutaba
Campus Ituiutaba
Campus Ituiutaba

14
08
08

Reitoria

107
03

FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas e Campi

Além dos cursos, oferecidos nos campi e na Reitoria, foi possibilitada a participação de
diversos servidores em treinamentos oficiais programados, como também, em outros eventos de
capacitação, tais como cursos, congressos, simpósios, feiras, exposições, fórum, dentre outros.
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2.3.1.7. AÇÃO: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do
regime de previdência dos servidores públicos federais (09HB).
Não há previsão de meta física para esta ação por se tratar de Operações Especiais. A
Contribuição de que trata esta ação atende às exigências legais e as ocorrências independem da
coordenação.
2.3.1.8. AÇÃO: Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus
Dependentes (2004)
Totalizando 1.091 servidores e dependentes beneficiados com a Assistência Médica e
Odontológica, em sua grande maioria através de ressarcimento, nos termos do Decreto 4.978/2004,
a meta física relativa a esta ação atingiu o percentual de 120% do previsto.
O percentual de execução ficou acima da meta estabelecida devido à expansão da rede
federal de ensino, impulsionando de maneira significativa o crescimento institucional e,
consequentemente, refletindo na composição do quadro de servidores que praticamente dobrou.
O IFTM não firmou contrato com nenhuma operadora de plano de saúde no ano de 2010,
sendo que os servidores são indenizados em sua remuneração até os limites estabelecidos pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à exceção do Campus Uberlândia que possui
contrato com operadora específica. Por outro lado, essa forma de indenização torna o processo mais
democrático, pois os servidores podem escolher o plano de saúde que pretendem fazer uso, desde
que atendido os pressupostos da Portaria que disciplina o assunto.
2.3.1.9. AÇÃO: Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (2010)
O percentual de execução ficou acima da meta estabelecida devido à expansão da rede
federal de ensino, impulsionando de maneira significativa o crescimento institucional e,
conseqüentemente, refletindo na composição do quadro de servidores que praticamente dobrou.
Nesse contexto, foram beneficiados 92 dependentes de servidores com a Assistência Pré-Escolar,
nos termos do Decreto 977/93, ultrapassando a meta estabelecida em 119%.
Trata-se de outra ação que o IFTM tem pouca influência, pois, se o servidor possui os
requisitos para o recebimento, o benefício, obrigatoriamente, deve ser pago. É importante
considerar, ainda, que é uma ação que não se pode prever, pois a entrada de novos servidores que
possuem dependentes, bem como, o nascimento de filhos de servidores na ativa, influencia
diretamente na ação.
2.3.2.0. AÇÃO: Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados (2011)
Foram beneficiados 367 servidores com o Auxílio Transporte, nos termos do Decreto
2880/98. O percentual de execução ficou acima da meta estabelecida devido à expansão da rede
federal de ensino impulsionando de maneira significativa o crescimento institucional e,
consequentemente, refletindo na composição do quadro de servidores que praticamente dobrou.
De natureza indenizatória e pecuniária, esta ação destina-se ao custeio parcial das despesas
realizadas com transporte coletivo, que atende as exigências legais e as ocorrências independem da
coordenação. Desta forma, sempre é possível superar a meta estabelecida.
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2.3.2.1. AÇÃO: Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados (2012)
Foram beneficiados com o Auxílio Alimentação 566 servidores, nos termos do Decreto 3887/2001,
atingindo 162% da meta prevista.

Da mesma forma, as ações inerentes ao Programa de Apoio Administrativo, que
correspondem à concessão dos benefícios, atendem as exigências legais e as ocorrências
independem da coordenação, a exemplo de aposentadorias, afastamentos e admissões. Nesse
sentido, sempre é possível superar a meta física estabelecida, ou seja, o IFTM não tem influência sobre
a ação, pois, o único requisito para receber este benefício é ser servidor público.

2.3.2.2. AÇÃO: Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis (0181)
No ano de 2010 foram concedidas 05 aposentadorias voluntárias integral, representando
7,04% do total de servidores aposentados nesse tipo de aposentadoria no Instituto. Não houve
concessão de aposentadoria proporcional.
Ação com pouca influência do IFTM, pois, apenas procedemos à análise documental de
acordo com a legislação vigente e, caso cumprido os requisitos, a aposentadoria/pensão é
concedida, impactando a ação.

2.3.2.3. AÇÃO: Modernização e Recuperação da Infraestrutura Física de Instituições
Federais de Educação Profissional (2E13)
A meta física, bem como, a financeira estabelecida não foi atingida, uma vez que não foi
disponibilizado o limite para empenho relativo aos créditos incluídos no orçamento por meio de
emenda parlamentar. O objetivo da ação era a construção de campo de futebol na Unidade I do
Campus Uberaba.

2.3.2.4. AÇÃO: Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos
(20CW)
Em decorrência do aumento do quadro de servidores não foi possível executar a meta
prevista, tornando insuficientes os créditos inicialmente liberados e, também, por se encontrar em
elaboração o módulo SIASS de exames periódicos, em atendimento à legislação que trata da
matéria.

2.4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
2.4.1. Programação Orçamentária das Despesas
Tabela XXXII - Programação Orçamentária das Despesas
Código
Denominação das Unidades Orçamentárias
UO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
26413
Mineiro

SIAFI da UG
158099
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2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes
Tabela XXXIII - Programação das Despesas Correntes
Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

LOA

Dotação proposta pela UO

PLOA

CRÉDITOS

LOA
Suplementares

Grupos de Despesas Correntes
2 – Juros e
1 – Pessoal e Encargos
Encargos da
3- Outras Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
Exercícios
Exercícios
Exercícios
2009
2010
2009
2010
2009
2010
22.961.049

31.516.103

6.813.972

12.520.914

22.961.049

31.516.103

6.529.782

12.520.914

22.961.049

31.516.103

6.529.782

12.520.914

10.708.935

15.295.000

811.017

1.978.380

5.228

Abertos
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Especiais

Total

33.669.984

46.811.103

7.346.027

14.499.294

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital
Tabela XXXIV - Programação das Despesas de Capital
Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

650.000

6.813.488

PLOA

1.250.000

7.013.488

LOA

1.250.000

7.013.488

81.000

120.000

LOA

Dotação proposta pela UO

CRÉDITOS

Grupos de Despesa de Capital
5 – Inversões
6- Amortização da
4 – Investimentos
Financeiras
Dívida
Exercícios
Exercícios
Exercícios
2009
2010
2009
2010
2009
2010

Suplementares
Especiais
Extraordinários

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos
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207.000

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

1.124.000

7.133.488

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas
Tabela XXXV - Quadro Resumo da Programação de Despesas
Valores em R$ 1,00

Despesas Correntes

Origem dos Créditos
Orçamentários

CRÉDITOS

LOA

2009

Exercícios
2010

Despesas de Capital
Exercícios
2009
2010

Dotação proposta pela UO

29.775.021

44.037.017

650.000

6.813.488

PLOA

29.490.831

44.037.017

1.250.000

7.013.488

LOA

29.490.831

44.037.017

1.250.000

7.013.488

Suplementares

11.519.952

17.273.380

81.000

120.000

Especiais

Extraordinários

Abertos

9 – Reserva de
Contingência
Exercícios
2009
2010

5.228

Reabertos
Abertos
Reabertos
207.000

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

41.016.011

61.310.397

1.124.000

7.133.488

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

O IFTM é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e, como tal, sua
sustentabilidade financeira é viabilizada, majoritariamente, com recursos repassados pelo Tesouro
Nacional, por meio da LOA. Ou seja, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio,
investimentos, pessoal ativo, inativos e pensionistas são consignados anualmente no orçamento
desta Instituição, o que permite visualizar de forma clara os limites da gestão financeira.
O orçamento de custeio e capital - OCC oriundo do Tesouro Nacional é distribuído entre os
Institutos, pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC, com base numa matriz
parametrizada elaborada pelo Fórum de Planejamento e Gestão do Conselho de Reitores dos
Institutos Federais, tendo como parâmetro o limite orçamentário estabelecido pelo MEC.
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A elaboração do orçamento do IFTM está fundamentada no pressuposto de garantir os
recursos necessários às despesas correntes, sendo o “excedente” alocado em despesas de capital que
visam à recuperação, ampliação, modernização e atualização tecnológica.
Nesse contexto, ressaltamos que dada à insuficiência de recursos para efetivar os planos de
investimentos, no que se refere à expansão da infraestrutura, modernização e atualização
tecnológica de equipamentos, foi essencial um aporte de recursos por captação junto à
SETEC/MEC.
O acréscimo aproximado de 50%, no orçamento destinado a Outras Despesas Correntes, em
relação ao ano de 2009, é proveniente, em grande parte, pelo crescimento da Instituição em 2010.
Foram nomeados 215 (duzentos e quinze) servidores visando ampliar o quadro de pessoal dos
campi de Uberaba e Uberlândia, em funcionamento, bem como, da Reitoria, além de compor o
quadro dos campi Ituiutaba, Paracatu e dos Avançados Uberlândia e Patrocínio em implantação.
Outra razão é a oferta de 21 (vinte e um) cursos novos e ampliação de vagas de alguns já existentes;
dentre outros fatores.
O elevado acréscimo das Despesas de Capital se deu em decorrência da gestão da
SETEC/MEC, que a partir do exercício de 2010, passou a incluir na LOA dos Institutos os valores
relativos ao investimento, que anteriormente liberava por meio de Termo de Cooperação durante o
ano. Isto somado ao grande investimento em obras e material permanente que IFTM vem realizando
na implantação de seus campi justifica a elevação desse valor. No entanto, ressaltamos que o crédito
constante da LOA é insuficiente para atender as demandas de investimento deste Instituto.

2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Tabela XXXVI - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Valores em R$ 1,00

UG
conceden
te ou
recebedo
ra

Classificação da ação

Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos
Recebidos

170087
201002
150016
240101
150014
150016
150016
150016
154003

12363106229920031
09272008901810001
20665142686060001
19571112289780031
12122106722720001
12363106220AW0001
12363106263580001
12363106263800001
12128106184290001

Recebidos

153173

12306106187440001

33.928

Recebidos
Recebidos

153173
150016

12363106282520001
24128100868670001

286.962
27.800

Natureza da Movimentação de
Crédito

Movimentação
Interna
Movimentação
Externa

Despesas Correntes
2–
1 – Pessoal
Juros e
3 – Outras
e Encargos Encarg
Despesas
Sociais
os da
Correntes
Dívida

12.181,56
2.649
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Classificação da ação

Concedidos
Recebidos
Concedidos
Recebidos

240101

19571112289780001

1.999.993

Recebidos

240101

19571112289780031

3.500.000

Recebidos

150016

12363106263580001

Recebidos

150016

12363106263800001

Recebidos

150016

12363106286500001

Recebidos

154003

12128106184290001

Recebidos

153173

12128106184290001

153173

12363106282520001

Natureza da Movimentação de
Crédito

Movimentação
Interna
Movimentação
Externa

Despesas de Capital
5–
4–
Inversõ
6–
Investimen
es
Amortização
tos
Finance
da Dívida
iras

UG
conceden
te ou
recebedo
ra

1.887
1.745.025
329.000
242.236
84.900
38.124

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

No presente exercício, contamos com um orçamento originário da LOA, para o custeio e
investimento, aquém das necessidades desta Instituição, o que veio dificultar sobremaneira a gestão.
Visando atender suas reais necessidades o IFTM captou recursos junto à SETEC, CAPES e
FNDE, todas subordinadas ao MEC, e, também, junto ao MCT com intuito de subsidiar ações de
expansão e melhoria da educação profissional e tecnológica e para dar continuidade à implantação
dos Campi de Ituiutaba e Paracatu e do Avançado de Patrocínio.
É importante mencionar que, visando atender às políticas públicas voltadas para a Educação
de Jovens e Adultos, foi captado recurso para a execução de programas de formação inicial
continuada (FIC) e curso de Especialização Lato Sensu e ainda, para a concessão de bolsa aos
alunos do PROEJA.
Face ao exposto, asseguramos que os créditos recebidos contribuíram, sobremaneira, para o
cumprimento de diversas metas propostas para 2010.
2.4.2. Execução Orçamentária das Despesas
2.4.2.1. Execução Orçamentária de Créditos originários da Unidade
2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ
Tabela XXXVII - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos originários da UJ
Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação
Modalidade de Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão

Despesa Liquidada
2009
2010
3.262.953,00
6.412.619,00

Despesa paga
2009
3.171.218,00

2010
6.305.622,00

62.542

62.542
59.528
58.337
2.597.018
2.024.291
2.596.877
2.023.071
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Concurso
Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

603.393
1.271.353,00
1.003.267
268.086
36.616
36.616
33.695.409,00
33.550.621

4.328.800
1.423.450,00
1.198.661
224.789
14.781
14.781
49.825.936,00
49.281.360

511.799
1.265.195,00
997.109
268.086
36.616
36.616
33.695.409,00
33.550.621

4.224.214
1.375.337,00
1.182.261
193.076
14.781
14.781
49.825.936,00
49.281.360

144.788

544.576

144.788

544.576

285.035

684.213

552.309

877.046

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ
Tabela XXXVIII - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ
Valores em R$ 1,00

Grupos de
Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

2009
2010
2009
2010
1 – Despesas
32.710.444 46.277.600 32.710.444 46.277.600
de Pessoal

RP não processados
2009

2010

Valores Pagos
2009

2010

32.710.444 46.277.600

3.3190.11.00

19.328.620 30.120.003 19.328.620 30.120.003

19.328.620 30.120.003

3.3190.13.00

4.092.079

6.451.124

4.092.079

6.451.124

4.092.079

6.451.124

3.3190.01.00

5.803.214

6.386.871

5.803.214

6.386.871

5.803.214

6.386.871

3.486.531

3.319.602

3.486.531

3.319.602

3.486.531

3.319.602

7.190.850

14.133.236

6.097.236

10.532.953 5.998.529

3.600.281

1.093.611

10.378.790

3.3390.39.00

2.601.443

4.431.649

2.084.218

3.051.327

2.077.973

1.380.321

517.224

2.958.454

3.3390.30.00

1.426.404

2.971.439

1.031.338

1.032.222

942.528

1.939.217

395.065

1.031.274

3.3390.37.00

1.249.751

1.917.229

1.119.878

1.808.168

1.116.990

109.061

129.872

1.757.187

Demais
elementos do
grupo
2 – Juros e
Encargos da
Dívida
1º elemento
de despesa
2º elemento
de despesa
3º elemento
de despesa
Demais
elementos do
grupo
3 – Outras
Despesas
Correntes
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Demais
elementos do
grupo

1.913.252

4.812.919

1.861.802

4.641.236

1.861.038

171.682,

51.450

4.631.875

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

2.4.2.1.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ
Tabela XXXIX - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários da UJ
Valores em R$ 1,00

Despesa Empenhada
2009
2010

Despesa Liquidada
2009
2010

RP não processados
2009
2010

1.123.594

6.933.071

222.006

1.648.809

901.588

5.284.262

4490.51.00

195.460

4.810.580

378.418

195.460

4.432.162

4490.52.00

928.134

2.122.491

1.270.391

706.128

852.100

Grupos de
Despesa
4–
Investimentos

222.006

Valores Pagos
2009
2010
222.006

1.647.618
377.227

222.006

1.270.391

5 – Inversões
Financeiras

6–
Amortização
da Dívida

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

Com exceção da despesa de pessoal, percebe-se que a modalidade de contratação se deu
prioritariamente por meio de Registro de Preços, sendo algumas aquisições por adesão, contudo,
prevaleceram as contratações por meio dos registros de preços realizados pelo IFTM.
A significativa elevação dos gastos com diárias foi motivada pelos constantes
deslocamentos de servidores dos campi que iniciaram suas atividades em 2010, em função,
principalmente, de capacitações para execução de atividades administrativas, como também, dos
servidores da Reitoria para fins de acompanhamento da gestão.
Dentre as despesas correntes a que apresentou maior crescimento em relação ao ano de 2009
foi Material de Consumo, motivada pela implantação dos campi Ituiutaba e Paracatu e, também, dos
campi Avançado Patrocínio e Uberlândia que tiveram que abastecer seus almoxarifados para o
início das atividades.
Em relação às despesas de investimento, observa-se um relevante crescimento considerando
o ano anterior, sendo justificado pela expansão e reestruturação da rede federal de educação
profissional e tecnológica, com campi a serem implantados e outras unidades demandando
reestruturação e modernização da infraestrutura.
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Salientamos que o significativo montante relativo à despesa de investimento inscrito em
restos a pagar, decorreu da dificuldade para a realização de licitações compartilhadas para aquisição
de equipamentos e outros materiais permanentes para a Reitoria e todos os campi, e, sobretudo, da
morosidade do processo para licitação de obras, que vai desde a elaboração dos projetos básicos e
executivos até a conclusão dos procedimentos.
2.4.2.2. Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ
Tabela XL - Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos recebidos pela UJ
Valores em R$ 1,00

Despesa Liquidada
2009
2010
3.630.267
5.047.216

Modalidade de Contratação
Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal

419.087

4.810.580

1.378.657
2.075.915

2.211.180 236.636

219.234
71.320
147.914

17.872
17.872

316.240

209.659
65.182
144.477

1.172

17.872
17.872

1.172

1.172

1.172
153.569

Pagamento em Folha
Diárias
Outras

Despesa paga
2009
2010
3.454.572
316.240

2.649

153.569

2.649

2.649
2.649

153.569

153.569
297.630

297.630

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ
Tabela XLI - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ
Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa
1 – Despesas de Pessoal
3391.01.00
2 – Juros e Encargos da
Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do
grupo
3- Outras Despesas
Correntes
3.3390.39.00
3.3390.30.00
3.3390.14.00
Demais elementos do
grupo

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2.649
2.649
2.649
2.649

2.875.60411.149.937 1.267.205

548.178

1.902.659 435.043
434.295 72.642
293.105 162.529
169.575 60.628
127.027 133.335 127.027
133.335
552.813 419.030

536.308 281.573

1.608.398

Valores Pagos
2009
2010
2.649
2.649

601.759

1.123.130 522.260

1.468.364 362.401
123.529 101.901

310.431 72.642
167.619 57.308
127.027 133.335

16.505 137.457

518.053 258.975

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração
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2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ
Tabela XLII - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos recebidos pela UJ
Valores em R$ 1,00

Grupos de
Despesa
4 - Investimentos
3.4490.51.00
3.4490.52.00
5 - Inversões
Financeiras
1º elemento de
despesa
2º elemento de
despesa
3º elemento de
despesa
Demais elementos
do grupo
6 - Amortização
da Dívida
1º elemento de
despesa
2º elemento de
despesa
3º elemento de
despesa
Demais elementos
do grupo

Despesa Empenhada
2009
2010
6.376.437 7.941.167
533.352
5.157.837
5.843.085 2.783.330

Despesa Liquidada
2009
2010
2.826.362 172.878
393.527
2.432.835 172.878

RP não processados
2009
2010
3.550.073 7.768.289
139.824
5.157.837
3.410.249 2.610.452

Valores Pagos
2009
2010
2.545.963 172.878
393.527
2.152.436 172.878

FONTE: PROAD /Diretoria de Administração

Observa-se que ao contrário dos recursos originários da UJ a modalidade de contratação se
deu prioritariamente por meio de Concorrência, tendo em vista que grande parte dos créditos foi
recebida para atender as despesas com obras.
Os créditos orçamentários relativos a outras despesas correntes foram descentralizados para
fins de subsidiar programas de expansão e melhoria da educação profissional e tecnológica.
Em relação às despesas com investimento, percebe-se a elevação da despesa com obras em
relação à com equipamentos e material permanente, motivada pela reforma do Qualicentro - Centro
de Qualificação de Professores, em prédio doado pela Prefeitura Municipal de Uberaba, e da
construção do Centro de Treinamento em Aquicultura e Pesca em Frutal.
Cabe salientar que o expressivo valor inscrito em restos a pagar, referente às despesas de
investimento, decorre de liberações orçamentárias realizadas ao final do exercício de 2010.
Reforçamos, novamente, que os créditos recebidos contribuíram, sobremaneira, para o
cumprimento de diversas metas propostas para 2010.
2.4.3. Indicadores Institucionais
Em atendimento ao Acórdão nº. 2.267/2005 do Tribunal de Contas da União apresentamos, a
seguir, os indicadores de efetividade, eficácia e eficiência utilizados para avaliar o desempenho da
gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro em 2010.
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A utilidade dos indicadores pode ser evidenciada quando permite:
1. Analisar e compreender o processo de desenvolvimento que envolve a prática educativa,
percebendo dificuldades e avanços;
2. Fortalecer as potencialidades encontradas;
3. Trabalhar as dificuldades, promovendo ações de superação e de envolvimento coletivo;
4. Avaliar a ação pedagógica e os projetos pedagógicos de cursos, procurando aprimorar a
organização curricular e o processo de ensino-aprendizagem e;
5. Implementar ações de formação continuada dos envolvidos no processo.
Nessa perspectiva, os indicadores contribuem para a avaliação da Instituição, proporcionando
uma reflexão a respeito das falhas e possibilidades de melhoria do processo ensino-aprendizagem,
permitindo, assim, o planejamento de estratégias de intervenção na solução das disfunções detectadas.

2.4.3.1. Relação Concluinte / Ingressante por Curso
Objetivo: Quantificar a eficiência da Instituição
Índice =

Nº. de Concluintes
__
Nº. Ingressos ocorridos por período equivalente

x 100

Concluintes: número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau
Ingressos: número de alunos ingressos por período equivalente, por meio de vestibular,
processos seletivos e outras formas de ingresso.
Tabela XLIII - Relação Concluinte / Ingressante por Curso
2008
2009
Ingressantes

Concluintes

Índice (%)

Ingressantes

Concluintes

Índice (%)

Ingressantes

Concluintes

Índice (%)

2010

-

-

-

-

-

-

388

84

21,65

UBERABA

1005

244

29,4

610

206

46,1

472

223

47,24

UBERLÂNDIA

290

108

37,24

319

181

56,74

202

161

79,70

ITUIUTABA

-

-

-

-

-

-

46

38

82,60

AVANÇADO PATROCÍNIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.295

352

27,18

929

387

41,66

1.108

506

45,67

Campus

PARACATU

TOTAL
FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi

CAMPUS PARACATU
Somente 12 alunos de 89 (relativos ao período equivalente) do curso técnico em informática
concluíram todas as obrigações, inclusive estágio, no ano de 2010. Os concluintes dos cursos
técnicos deixarão a escola a partir do momento em que cumprirem as obrigações relativas ao
estágio obrigatório. Portanto, temos ainda um número de concluinte muito reduzido em relação aos
ingressantes. Em relação ao Ensino Médio, ressalta-se que o IFTM - Campus Paracatu recebeu, no
ano de 2010, noventa e nove alunos no 3o ano e trinta e seis alunos no 2o ano, advindos da Escola
Estadual Virgílio de Melo Franco. Os alunos cursaram os cursos Técnicos na UNED - Paracatu,
subordinada ao antigo CEFET Uberaba.
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O índice foi calculado com base nos ingressantes equivalentes aos alunos ingressantes do 3 o
ano do ensino médio. Houve, ao final do ano, várias transferências o que interferiu diretamente no
índice em questão. Para minorar esse tipo de situação, plano de ação é relatado nos itens 2.4.3.6 e
2.4.3.7 à frente.
CAMPUS UBERABA
No ano de 2010, as matrículas informadas referem-se ao total de alunos do curso, diferindo
das informações dos anos de 2008 e 2009, nos quais foram cadastrados números relativos aos
ingressantes no primeiro ano, ocorrendo grande diferença nos índices de conclusão.
O número reduzido de concluintes em alguns cursos profissionalizantes se deve a não
efetivação do estágio supervisionado, trabalho de conclusão de cursos, e em alguns casos
reprovações e opções por cursos de outras áreas, além de evasão.
No que se refere ao estágio, a promulgação da Lei nº 11.788/2008, causou impacto na
relação escola-empresa, o que dificultou a realização desta atividade.
Quanto às reprovações, a Diretoria de Ensino disponibilizou a oferta de disciplinas em
caráter especial aumentando o índice de concluintes, os quais deverão impactar o índice de 2011.
CAMPUS UBERLÂNDIA
Nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio não houve ingressantes nem concluintes
em 2008 devido a oferta dos citados cursos ter se iniciado apenas em 2009. Como o tempo mínimo
para integralização é de 3 (três) anos, haverá concluintes apenas em 2011.
Os cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio deixaram de ser ofertados pela
Instituição a partir de 2009, em razão de terem sido substituídos pela oferta na modalidade
integrados ao ensino médio. Dessa forma, explica-se a ausência de ingressantes nos anos de 2009 e
2010, respectivamente.
Nos cursos técnicos em Agroindústria, Informática e Meio Ambiente a organização da
matriz curricular é semestral. Assim, os ingressos obedecem ao itinerário próprio do curso e são
alternados de acordo com a referida organização.
Os cursos de graduação Tecnologia em Sistemas para Internet e Licenciatura em
Computação têm ingressantes apenas a partir de 2010 por terem se iniciado no 1º e 2º semestres de
2010, respectivamente.
CAMPUS ITUIUTABA
Em 2010 o Campus Ituiutaba não teve concluintes nos cursos regulares, uma vez que a
turma 2009.1 do curso técnico em informática ainda estava com a pendência de realização do
estágio.
A Coordenação de estágio tomou medidas em 2010 juntos aos alunos para agilizar a
inserção dos mesmos no estágio, contudo não obteve resultados, com os alunos sendo
encaminhados para o estágio com finalização prevista para início de 2011.
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Para o ano de 2011, será intensificado o trabalho da coordenação de estágio para melhorar
este indicador, com os alunos concluindo o curso em tempo mais curto em relação à finalização das
disciplinas.
Por outro lado, o campus teve um resultado excelente com o curso ofertado no Proeja-FIC,
em parceria com a prefeitura, que ficou com o componente do ensino fundamental, obtendo um
índice considerado muito elevado para o público de EJA.
2.4.3.2. Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita
Objetivo: Auferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil
sócio-econômico de ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica.

Índice =

Nº. de alunos matriculados por renda familiar per capita
Nº total de alunos matriculados

x 100

RFP: Renda Familiar Per capita
SM: Salário Mínimo
Tabela XLIV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS PARACATU
2008
2009
2010
RPF
Quantidade
Quantidade
Quantidade de
Índice (%)
Índice (%)
Índice (%)
de Alunos
de Alunos
Alunos
RFP < 0,5 SM
25
2,3
0,5 SM < RFP < 1 SM

128

11,8

1 SM < RFP < 1,5 SM

275

25,3

1,5 SM < RFP < 2,5 SM

253

23,3

2,5 SM < RFP < 3 SM

218

20,01

RFP > 3 SM

187

17,2

1086

100

TOTAL
FONTE: Pesquisadora Institucional do IFTM

O levantamento que dispomos sobre a Renda Familiar Per Capta de nossos estudantes
representou uma amostra significativa do universo, representando, portanto, um número bem
confiável.
Pelo que podemos observar, aproximadamente, 80% da renda familiar dos alunos é de
menos de três salários mínimos. Somente 2,3% , 25 alunos pesquisados, possuem renda familiar per
capta menor que 0,5 Salário Mínimo. Acreditamos que se nos mantivermos nestes patamares,
estaremos cumprindo nossa função social que é a de atender as camadas mais pobres de nossa
população, embora uma “renda familiar per capta” de 02 salários mínimos seja uma renda
considerável nos moldes do Brasil e desta região.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Relatório de Gestão - 2010

48

Tabela XLV - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERABA
2008
2009
2010
RPF
Quantidade
Quantidade
Índice (%) Quantidade de Alunos Índice (%)
Índice (%)
de Alunos
de Alunos
RFP < 0,5 SM

47

3,6

41

2,6

57

3,0

0,5 SM < RFP < 1 SM

98

7,6

129

8,3

132

6,9

1 SM < RFP < 1,5 SM

183

14,2

234

15,1

309

16,1

1,5 SM < RFP < 2,5 SM

324

25,1

414

26,7

470

24,5

2,5 SM < RFP < 3 SM

281

21,8

304

19,6

383

20,0

RFP > 3 SM
TOTAL

358

27,7

428

27,6

564

29,5

1.291

100,0

1550

100,0

1.915

100,0

FONTE: Coordenação de Registro e Controle Acadêmico/Pesquisadora Institucional

Os resultados demonstram a importância da Instituição no contexto da inclusão social no
decorrer dos anos, local e regional, contemplando discentes principalmente oriundos de famílias
com renda familiar per capita inferior a 03 salários mínimos. Os presentes dados comprovam a
responsabilidade social da Instituição, possibilitando a uma parcela da população, que
provavelmente não continuaria seus estudos, o acesso a uma educação de qualidade, permitindolhes acreditar em novas perspectivas de futuro e de mudanças na sua realidade econômica, social e
cultural.
Tabela XLVI - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS UBERLÂNDIA
2008
2009
2010
RPF
Quantidade
Quantidade
Quantidade
Índice (%)
Índice (%)
Índice (%)
de Alunos
de Alunos
de Alunos
RFP < 0,5 SM

31

10,69

27

6,60

27

2,9

0,5 SM < RFP < 1 SM

103

35,52

159

38,88

125

13,4

1 SM < RFP < 1,5 SM

63

21,72

37

9,05

243

26,1

1,5 SM < RFP < 2,5 SM

39

13,45

69

16,87

180

19,4

2,5 SM < RFP < 3 SM

19

6,55

67

16,38

161

17,3

RFP > 3 SM
TOTAL

35

12,07

50

12,22

194

20,9

290

100

409

100

930

100

FONTE: Coordenação de Pesquisa Institucional

Conforme se pode observar, a maioria dos estudantes do Campus Uberlândia é oriunda das
camadas sociais de menor renda. Tal realidade deve ser considerada na medida em que os
estudantes dependem quase unicamente da Instituição para ter acesso a fontes de informação extraclasse. Nesse sentido, há que se aparelhar cada vez melhor para ofertar a educação de qualidade em
igualdade de condições para todos.
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Tabela XLVII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS ITUIUTABA
2008
2009
2010
Quantidade
Quantidade
de
Quantidade
RPF
Índice (%)
Índice (%)
Índice (%)
de Alunos
Alunos
de Alunos
RFP < 0,5 SM

-

-

-

-

4

1,1

0,5 SM < RFP < 1 SM

-

-

-

-

34

9,3

1 SM < RFP < 1,5 SM

-

-

-

-

74

20,2

1,5 SM < RFP < 2,5 SM
2,5 SM < RFP < 3 SM

-

-

-

-

88

24,0

-

-

-

-

75

20,5

RFP > 3 SM

-

-

-

-

91

24,9

-

-

-

-

366

100,0

TOTAL

FONTE: Coordenação de Registro e Controle Acadêmico

No ano 2009 os alunos eram matriculados no Campus Uberaba, por isto não temos os
indicadores para fazer a comparação com o ano anterior.
Analisando os resultados, observa-se que a maioria das famílias possui uma condição
socioeconômica baixa, com 75% dos alunos com renda familiar per capita abaixo de 03 SM. Estes
dados demonstram a contribuição do IFTM para a inclusão e mobilidade social.
Tabela XLVIII - Alunos matriculados por Renda Familiar Per Capita – CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
2008
2009
2010
RPF
Quantidade
Quantidade
Índice (%) Quantidade de Alunos Índice (%)
Índice (%)
de Alunos
de Alunos
RFP < 0,5 SM
9
3,3
0,5 SM < RFP < 1 SM

-

-

-

-

44

16,2

1 SM < RFP < 1,5 SM

-

-

-

-

60

22,1

1,5 SM < RFP < 2,5 SM

-

-

-

-

70

25,8

2,5 SM < RFP < 3 SM

-

-

-

-

52

19,2

RFP > 3 SM
TOTAL

-

-

-

-

36

13,3

-

-

-

-

271

100,0

FONTE: Coordenação de Registro e Controle Acadêmico e Pesquisadora Institucional

O resultado nos mostra que a maioria das famílias possui uma condição socioeconômica
baixa, com, aproximadamente, 86% dos alunos com renda familiar per capita abaixo de 03 SM.
Estes dados demonstram a contribuição do IFTM para a inclusão e mobilidade social.
2.4.3.3. Relação Concluintes/Alunos Matriculados
Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos
Indicador =

Concluintes
Alunos matriculados

x 100

Concluintes: Número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau
Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas
no mesmo ano (matrículas do período anterior + ingressos + matrículas reativadas).
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Tabela XLIX - Relação Concluintes / alunos matriculados

Índice (%)

Matriculados

Concluintes

Índice (%)

Matriculados

Concluintes

Índice (%)

PARACATU
UBERABA
UBERLÂNDIA
ITUIUTABA
AVANÇADO PATROCÍNIO
TOTAL

2010

Concluintes

CAMPUS

2009

Matriculados

2008

3.392
633
4.025

244
108
352

7,19
17,06
8,75

3.941
783
4.724

206
181
387

5,23
23,12
8,19

1.086
1.915
930
366
271
4568

84
223
161
38
0
506

7,73
11,64
17,31
9,74
0
11,08

FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi

CAMPUS PARACATU
Somente 12 alunos do curso técnico em informática e 01 do curso técnico de eletrônica
concluíram todas as obrigações, inclusive estágio, no ano de 2010. Os concluintes dos cursos
técnicos deixarão a escola a partir do momento em que cumprirem as obrigações relativas ao
estágio obrigatório. Portanto, temos ainda um número de concluinte muito reduzido em relação aos
matriculados. Em relação ao Ensino Médio, ressalta-se que o IFTM - Campus Paracatu recebeu, no
ano de 2010, noventa e nove alunos no 3o ano e trinta e seis alunos no 2o ano, advindos da Escola
Estadual Virgílio de Melo Franco. Os alunos cursaram os cursos Técnicos na UNED - Paracatu,
subordinada ao CEFET Uberaba. Houve, ao final do ano, várias transferências o que interferiu
diretamente no índice em questão. Para minorar esse tipo de situação, plano de ação é relatado nos
itens 2.4.3.6 e 2.4.3.7. Ainda não temos concluintes dos cursos técnicos. Os cursos de EAD
iniciaram-se no segundo semestre de 2010, não tendo, portanto, concluintes.
CAMPUS UBERABA
No ano de 2010, a matrícula informada, refere-se ao total de alunos do curso, diferindo das
informações dos anos de 2008 e de 2009, uma vez que foram cadastrados números relativos aos
ingressantes no primeiro ano, ocorrendo grande diferença nos índices de conclusão.
O número reduzido de concluintes em alguns cursos profissionalizantes se deve a não
efetivação do estágio supervisionado, trabalho de conclusão de cursos, e em alguns casos
reprovações e opções por cursos de outras áreas, além de evasão.
No que se refere ao estágio, a promulgação da Lei nº. 11.788/2008 causou impacto na
relação escola-empresa, o que dificultou a realização desta atividade.
Quanto às reprovações, a Diretoria de Ensino disponibilizou a oferta de disciplinas em
caráter especial aumentando o índice de concluintes, os quais deverão concluir em 2011.
CAMPUS UBERLÂNDIA
O número de estudantes matriculados nos cursos técnicos em Agropecuária e em
Informática na modalidade concomitante ao Ensino Médio considera a distribuição de vagas anuais
nas três séries, para o ano de 2008, nas 2ªs e 3ªs séries, para o ano de 2009 e apenas nas 3ªs séries,
para o ano de 2010. O motivo é a extinção gradual dessa modalidade de oferta.
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As turmas dos cursos “Técnico em Agropecuária” e “Técnico em Manutenção e Suporte em
Informática” apresentaram discrepância entre o número de matriculados e o de concluintes. Essa
situação se configurou devido à mudança da modalidade (de concomitante para integrado) ter se
iniciado em 2009. Assim, os estudantes ingressantes neste ano concluirão em 2011 os respectivos
cursos.
Devido a organização dos períodos letivos (três semestres) os cursos técnicos subsequentes
ao Ensino Médio em Agroindústria, Informática e Meio ambiente apresentam índices de concluintes
inerentes às especificidades de oferta dos cursos.
O curso Proeja-Fic iniciou-se no 1º semestre de 2010 e haverá concluintes em 2011.
Os cursos de graduação Tecnologia em Sistemas para Internet e Licenciatura em
Computação começaram a ser ofertados no 1º e 2º semestres de 2010, respectivamente.
CAMPUS ITUIUTABA
No ano de 2009 os alunos estavam matriculados no Campus Uberaba, por isto não temos os
indicadores para fazer a comparação com anos anteriores.
Em 2010 o Campus Ituiutaba não teve concluintes nos cursos regulares, sendo verificado que
ocorreram dificuldades dos alunos do técnico em informática concomitante (turma 2009.1) para
conseguir estágio, o que levou ao curso não ter concluintes em 2010.
Contudo, a taxa de concluintes/alunos matriculados do Proeja-FIC foi excelente, pois não
houve dificuldades na conclusão dos alunos do mesmo, com 82,6% os alunos que se matricularam
concluíram o curso.

2.4.3.4 Relação Candidato /Vaga
Objetivo: Identificar a relação candidato por vaga ofertada

Indicador =

Inscrições
Vagas ofertadas

.

Inscrições: Número de inscrições para vestibular e processos seletivos
Vagas ofertadas: Número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio de
vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.
Tabela L - Relação Candidato / vaga

PARACATU
UBERABA
UBERLÂNDIA
ITUIUTABA
AVANÇADO PATROCÍNIO
TOTAL

1118 3641
295
963
1.413 4.604

3,26
3,26
3,26

1278 3680
335 1077
1.613 4.757

2,88
3,21
2,95

Índice (%)

Candidatos

Vagas

2010
Índice (%)

Candidatos

Vagas

2009
Índice (%)

CAMPUS

Candidatos

Vagas

2008

1280 1491 1,16
810
9005 11,12
595
2960 4,97
300
744
2,48
150
327
2,18
3.135 14.527 4,63

FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi
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CAMPUS PARACATU
Houve um aumento no número de inscrições para os processos seletivos dos cursos
presenciais, devido a vários fatores como: a inauguração oficial em fevereiro com a presença de
vários segmentos da sociedade local e regional, a mudança de sede passando a funcionar em
instalações próprias, a chegada de professores qualificados com mestrado e doutorado, e a própria
divulgação efetuada pelos alunos ao detectarem a diferença de ensino, de instalações e de
possibilidades futuras.
Nos cursos de EAD, o não preenchimento de algumas vagas em algumas cidades se deve ao
não engajamento completo das prefeituras no processo, talvez ainda com um olhar cético para o
sistema de ensino novo e, portanto, desconhecido, que naquele momento estava sendo ofertado.
CAMPUS UBERABA
Dentre os índices apresentados destacam-se os cursos de graduação, que utilizou o resultado
do Sistema de Seleção Unificado – SISU, para o qual o IFTM – Campus Uberaba disponibilizou
50% das vagas. Embora a relação tenha sido alta, estes estudantes não efetivaram a matrícula,
resultando num baixo índice de ingressantes e disponibilizando um aumento nas vagas
remanescentes para o semestre subsequente, o que não ocorria em anos anteriores, quando inexistia
o SISU.
CAMPUS UBERLÂNDIA
A ausência de candidato/vaga para os cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio nos
anos de 2009 e 2010 é devida à mudança da modalidade (de concomitância para integrado), que se
iniciou no 1º semestre de 2009. As vagas iniciais que eram ofertadas na modalidade concomitante
continuam sendo ofertadas na modalidade integrada ao Ensino Médio.
Há cursos ofertados na modalidade subseqüente ao Ensino Médio que apresentam
discrepância entre a oferta de vagas e candidatos. Isso se deve, em parte, ao sombreamento
decorrente da abertura de cursos de graduação, na mesma área, no âmbito do Campus. Por outro
lado, acredita-se que a própria ampliação da oferta de vagas decorrente da expansão da rede federal
de ensino resultou em diluição do número de candidatos, pois muitos passaram a contar com várias
opções de cursos, inclusive em outros institutos e/ou Campi.
Várias estratégias para intensificar a divulgação dos cursos ofertados estão sendo
implementadas com vistas a reverter o atual quadro.
As vagas na modalidade Proeja e Proeja-Fic foram ofertadas por processo seletivo
simplificado, atendendo a demanda das Instituições parceiras (Escola Estadual Frei Egídio Parisi e
Escola Municipal Professor Eurico Silva).
CAMPUS ITUIUTABA
Em 2010 foram ofertadas 210 vagas nos cursos técnicos regulares com 697 inscritos, numa
relação candidato/vaga de 3,32. Este valor representa uma procura satisfatória para os cursos
ofertados.
No caso do Proeja-FIC, foram disponibilizadas no plano de trabalho 90 vagas, mas equívocos
na definição dos alunos por parte da entidade parceira e dificuldades de documentação, só
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possibilitaram o cadastramento de 48 alunos. Este problema foi constatado pela coordenação do
programa, sendo objeto de ações preventivas para 2011 na elaboração de novos planos, de modo a
evitar a ociosidade na turma.
CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
O Campus Avançado Patrocínio foi inaugurado em dezembro de 2009, começando
efetivamente suas atividades em 2010. Com isso, observa-se nesse quadro que, apesar de ser uma
escola nova na cidade e região, o índice demonstra que de certa maneiro foi positivo. Para melhorar,
tal índice, nosso Campus juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, desenvolveu um
programa de marketing, fornecendo panfletos, horários de divulgação nas rádios locais, visando
divulgar o IFTM Campus Avançado Patrocínio no município e região. Conseguimos também a
liberação de diversas escolas públicas e privadas para poder distribuir panfletos e apresentando a
historio da criação dos Institutos Federais.
2.4.3.5. Relação Ingressos/Alunos Matriculados
Objetivo: Quantificar a taxa de ingressos em relação ao total de alunos

Indicador =

Números de Ingressos
Alunos matriculados

x 100

Ingressos: Número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas
de ingresso.
Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas
no mesmo ano (matrículas do período anterior + ingressos + matrículas reativadas).
Quadro X - Relação Ingressos/Alunos Matriculados

783
4.724

Índice %

45,81
32,00

Ingressos

3.941

290
1.300

Matrículas

-

1.010

29,45

Índice %

633
4.062

-

2010

Ingressos

3.429

UBERLÂNDIA
ITUIUTABA
AVANÇADO PATROCÍNIO
TOTAL

Matrículas

UBERABA

PARACATU

Índice %

-

CAMPUS

2009

Ingressos

Matrículas

2008

-

1.086

1.035

95,30

1.191

30,22

1.915

781

42,61

328
1.519

41,89
32,15

930
366
271
4.568

567
287
162
2.832

60,97
78,42
59,58
62,00

FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi

CAMPUS PARACATU
Considerando a relação de vagas oferecidas e de matrículas, dos alunos ingressantes
atingimos 95% das matriculas dos mesmos. A dificuldade que percebemos é na permanência, ou
seja, a continuidade de alguns alunos que finalizam um período letivo, mas não se matriculam para
o próximo.
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Destaca-se que em atendimento aos arranjos produtivos locais e regionais e à política
educacional do país, os projetos pedagógicos dos cursos são anualmente reavaliados, e caso
necessário reestruturado ou até mesmo substituído.
CAMPUS UBERABA
Destaca-se neste parâmetro, que vários cursos iniciaram em 2007 e 2008, e ainda, não
apresentam concluintes, o que diretamente interfere na percentagem final cujos resultados somente
serão percebidos quando houver a conclusão das primeiras turmas com a consequente estabilidade
no número de alunos matriculados nos respectivos cursos. Logo, a percentagem final de alunos
concluintes em relação ao total de alunos matriculados está comprometida.
Por outro lado, consideramos que as medidas adotadas no ano 2010 para o indicador de
eficácia contribuirão decisivamente para a melhoria nos percentuais deste indicador, como aulas de
monitoria, oferta de disciplinas com alto índice de reprovações e de disciplinas em caráter especial,
além de ampliação no período de recuperação nas disciplinas que apresentam maiores dificuldades.
CAMPUS UBERLÂNDIA
Nos cursos técnicos na modalidade concomitante ao Ensino Médio, a ausência de
ingressantes em 2009 e 2010 se justifica pela mudança da modalidade da oferta (de concomitante
para integrado). Mantém-se, na prática, o mesmo número de ingressantes só que para um curso
ofertado em modalidade diferente da que vinha sendo ofertada até 2008.
Observa-se no ensino técnico subseqüente ao ensino médio discrepâncias no número de
ingressantes. A organização temporal dos cursos nessa modalidade é de três semestres e novas
vagas são ofertadas à medida que há turmas concluintes.
Há um aumento no número de ingressos e de matrículas nos cursos tecnológicos devido ao
início do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet em 2010.
O curso na modalidade Proeja e Licenciatura iniciaram-se no 1º e 2º semestres de 2010,
respectivamente.
CAMPUS ITUIUTABA
No ano de 2009 os alunos estavam matriculados no Campus Uberaba, por isto não temos os
indicadores para fazer a comparação com anos anteriores.
Este índice representa a taxa de reposição de alunos no curso/campus. Os valores tendem a
ser elevados devido aos cursos estarem em fase de implantação/implementação, com novas turmas
iniciando sem o curso estar com todas as turmas em funcionamento.
No caso do Proeja-FIC, por ser um programa de qualificação com terminalidade dentro do
mesmo período letivo, obteve-se 100% devido aos alunos ingressantes serem os mesmos
matriculados.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Relatório de Gestão - 2010

55

CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
Nesse quadro não é possível analisar a “Relação Ingressos/Alunos Matriculados”, uma vez
que não há ocorrência anterior, não permitindo fazer equivalência.
2.4.3.6. Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.
Índice =

Alunos retidos (reprovação + trancamento)
Alunos matriculados

x 100.

Retenção: Número de alunos que trancaram o curso ou foram reprovados (retenção escolar)
Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas
no mesmo ano.

3.941
783
4.724

2,77
5,75
3,26

78
77
80
30
33
298

Índice %

Nº de alunos
(reprovados+
trancamentos)

109
45
154

2010
Nº de alunos
matriculado

Índice %

Índice %

3.392 4,27
633 7,10
4.025 4,72

Nº de alunos
matriculado

145
45
190

Nº de alunos
(reprovados+
trancamentos)

PARACATU
UBERABA
UBERLÂNDIA
ITUIUTABA
AVANÇADO PATROCÍNIO
TOTAL

Nº de alunos
matriculado

CAMPUS

Nº de alunos
(reprovados+
trancamentos)

Tabela LI - Relação Reprovação + Trancamento / Alunos matriculados
2008
2009

1086 7,18
1.915 4,02
930 8,60
366 8,20
271 12,18
4.568 6,52

FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi

CAMPUS PARACATU
Observa-se um número de alunos retidos no curso técnico integrado de eletrônica e no curso
técnico integrado de informática muito elevado (31,43% e 27,14% respectivamente).
Porém, diante da sua responsabilidade e compromisso social, o IFTM, campus Paracatu, ao
longo do ano de 2010, preocupado com seus índices de evasão e de concluintes nos diferentes
cursos, levantou as principais causas determinante da situação constatada, as quais, de forma
resumida, encontram-se a seguir e servirão de parâmetros e subsídios quanto às medidas a serem
adotadas, visando o efetivo sucesso escolar dos discentes.
Principais causas relacionadas às perdas (evasão, repetência, etc.):
a) Carência sócio-financeira com a consequente necessidade de inserção no mercado de
trabalho e dificuldade em conciliar trabalho e estudo;
b) Problemas familiares, tais como mudança de cidade e problemas de saúde;
c) Falta de pré-requisitos com a conseqüente dificuldade em unidades curriculares
específicas;
d) Em alguns cursos, a exigência do estudante em tempo integral na Instituição,
dificultando o desenvolvimento das atividades extra-classe solicitadas e necessárias à
efetiva aprendizagem;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Dificuldade do mercado em absorver o total de estagiários;
Mudança de curso na própria Instituição;
Baixa motivação;
Imaturidade por parte de alguns alunos;
Indecisão quanto à escolha do curso;
O contato com as disciplinas profissionalizantes, de forma geral, inicia a partir da
metade do tempo previsto para a conclusão do curso;
Falta de acervo bibliográfico necessários ao desenvolvimento dos conteúdos das
unidades curriculares específicas de alguns cursos;
Dificuldade em cursar disciplinas em dependência, pela dificuldade em compatibilizar
os horários destinados às mesmas;
Reduzido número de docentes, necessário ao pleno acompanhamento e orientação dos
trabalhos de conclusão de curso (TCCs) e/ou estágios,
Devido ao acúmulo de atividades e/ou reduzido número de docentes das áreas
específicas de cada curso.
CAMPUS UBERABA

Entre os índices, pode-se relevar o curso de informática, que é ministrado no período
vespertino, o qual a grande maioria é formada por estudantes que fazem ensino médio com
concomitância externa, e no 3º ano trancam matrícula, para conclusão do ensino médio e preparação
para o vestibular.
Ocorre, também, a evasão em função dos estudantes de maior idade ingressar no mercado de
trabalho. Outro fator relevante é o fato de muitas vezes o curso não corresponder às expectativas
dos estudantes e possuir na grade curricular conteúdos que exigem maior tempo de estudo,
ocorrendo reprovação ou trancamento. Os cursos de Química e de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas também apresentaram índice elevado, sendo justificável a não afinidade dos estudantes
com a área.
CAMPUS UBERLÂNDIA
Observa-se que nos cursos de maior duração (Integrados e Concomitantes) há um índice
maior de estudantes reprovados ou em situação de trancamento. Nos cursos subseqüentes (duração
de três semestres), o índice de retenção escolar é menor, o que pode demonstrar que cursos mais
rápidos propiciam maior eficiência por possibilitarem ingresso no mercado de trabalho num tempo
relativamente curto.
CAMPUS ITUIUTABA
No ano de 2009 os alunos estavam matriculados no Campus Uberaba, por isto não temos os
indicadores para fazer a comparação com anos anteriores.
O índice geral do campus é considerado baixo, menor que 10%, estando dentro dos
parâmetros estabelecidos no termo de metas. Mesmo assim, foi realizado estudo de identificação
dos motivos, com verificação de trancamentos devido a trabalho, estudos no ensino superior e pósgraduação em outras instituições. Com relação à reprovação, a área pedagógica está sistematizando
trabalho a ser realizado junto a professores e alunos para minimizar ocorrência desta natureza.
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CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
Não é possível analisar se houve equivalência por não ter ocorrências nos anos anteriores.
2.4.3.7. Índice de Evasão
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos.
Índice =

Alunos evadidos
Alunos matriculados

x 100.

Evasão: Número de alunos que evadiram
Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas
no mesmo ano.

Tabela LII - Relação evasão / matrículas

0

0

Índice %

0

3.941
783
4.724

Nº de alunos
matriculads

-

Índice %

-

2010
Nº de alunos
evadidos

0

Nº de alunos
matriculads

3.392
633
4.025

Nº de alunos
evadidos

-

2009
Índice %

PARACATU
UBERABA
UBERLÂNDIA
ITUIUTABA
AVANÇADO PATROCÍNIO
TOTAL

Nº de alunos
matriculads

CAMPUS

Nº de alunos
evadidos

2008

157
142
151
62
74
586

1086
1915
1081
366
271
4.719

14,46
7,42
13,96
16,94
27,30
12,42

FONTE: Pesquisador Institucional do IFTM/Campi

CAMPUS PARACATU
O grupo de análise formado pelos alunos ingressantes nos cursos técnicos integrados ao
ensino médio em 2010 apresentou números de evasão média de 10,71%. Essa evasão pode ser
atribuída a:
a) dificuldade em acompanhar as disciplinas de maior exigência como algoritmo e circuitos
elétricos, disciplinas consideradas básicas para adquirirem bom desempenho durante o
curso;
b) o aluno do curso integrado ao ensino médio que tem como consequência a não
disponibilidade de tempo para o estudo, causando desestimulo;
c) aluno indeciso quanto à escolha de seu curso, porque não conhece o curso que escolhe,
logo apresentam expectativas que não são correspondidas durante a sua permanência na
Instituição;
d) condição financeira discente, obrigando-os a se inserirem no mercado trabalho antes do
término do curso, provocando a desistência;
A grande preocupação com esse grupo é o alto índice de repetência em algumas disciplinas
técnicas que pode ocasionar um aumento do número de evadidos. Para tanto, algumas ações devem
ser colocadas em prática:
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a) Estudo e análise de viabilidade de curso técnico integrado ao ensino médio com duração
de 04 anos, para futuros ingressos;
b) Construção de instrumentos automatizados que permitam o acompanhamento do
desempenho acadêmico dos alunos matriculados e assim, permitir interferência no
processo de evasão antes que ele se concretize;
c) Ações de acompanhamento e integração do aluno à vida acadêmica, visando diminuir
dificuldade de adaptação às exigências e aos professores;
d) Reavaliar e reelaborar o questionário sócio-econômico que o aluno responde quando se
candidata ao Instituto e considerar estas informações para que a Instituição planeje
ações para receber e lidar com a diversidade dos alunos que hoje recebe;
e) Divulgação do curso por meio de produção de materiais de divulgação junto à
comunidade e de desenvolvimento de programas de intercâmbio junto às escolas,
principalmente as públicas, visando oferecer esclarecimento quanto à opção profissional
de seus alunos;
f) Melhor infra-estrutura de laboratórios para aulas práticas, principalmente os laboratórios
de eletrônica;
g) Realização de estudos sistemáticos sobre evasão; institucionalizar-se um mecanismo de
acompanhamento da evasão, registrando os diversos casos, agrupando e analisando
subgrupos, ou diferentes situações (cancelamento, trancamento, transferência,
desistência, por exemplo) e, a partir daí, buscar formas de combater a evasão com
fundamento nos resultados;
h) Criação de programas de formação artístico-cultural e esportiva;
i) Serviço de orientação profissional;
j) Reavaliação constante da prática pedagógica e dos conteúdos curriculares visando
aprendizagem significativa e melhor desempenho dos alunos;
k) Sistematização de programas de nivelamento, de monitoria e oferta de disciplinas
especiais de recuperação;
l) Incentivo às atividades de extensão e pesquisa;
m) Os projetos de bolsa permanência em troca o estudante deve trabalhar em atividades
relacionadas ao seu curso;
n) Programas de integração docentes/discentes/comunidade acadêmica.
o) Acompanhar de perto os alunos reprovados no último período e propiciar uma boa
recuperação das disciplinas faltantes;
p) Aumentar parcerias com mais empresas e fortalecer o relacionamento institucional para
possibilitar maiores quantidades de vagas para estágio.
Outro grupo de análise, e o mais preocupante de todos, é o formado pelos cursos técnicos na
modalidade concomitante, todos no período noturno. O curso com maior índice de evasão até o
momento é o de técnico em eletrônica, tanto a turma ingressa no primeiro semestre como a turma
ingressa no segundo semestre, com 26% de evasão até dezembro, número extremamente alto. Causa
preocupação também o fato de termos índices de evasão extremamente elevados em todos os cursos
técnicos com ingressantes no segundo semestre de 2010, com 17% para o curso de comércio, 18%
para o curso de informática e 26% para o curso de eletrônica. Dentre os motivos, podemos citar:
a) O aluno trabalhador estudante que tem como consequência a não disponibilidade de
tempo para o estudo;
b) Dificuldade em acompanhar as disciplinas de maior exigência como algoritmo e
circuitos elétricos, disciplinas consideradas básicas para adquirirem bom desempenho
durante o curso;
c) Mudança de cidade;
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d) Aluno indeciso quanto à escolha de seu curso, porque não conhece o curso que escolhe,
logo apresentam expectativas que não são correspondidas durante a sua permanência na
Instituição;
e) Condição sócio-econômica, impossibilitando em alguns casos até o gasto com transporte
para o IFTM.
Os alunos desse grupo de cursos merecem uma atenção especial, pois esses cursos é que irão
definir a média do índice de evasão do IFTM - Campus Paracatu, pois a quantidade de turmas da
modalidade concomitante noturno tende a se consolidar como maior em relação à quantidade de
turma da modalidade integrada. Algumas ações tornam-se necessárias para tentar evitar um maior
número de evasões:
a) Observar e cuidar da infraestrutura dos cursos noturnos - todos os setores deverão
funcionar: extensão, pesquisa, ensino e acompanhamento ao aluno. Os setores sociais da
escola devem ser reforçados – assistência ao educando, informática, psicólogo e outros.
b) Reforçar a bibliografia técnica da biblioteca e criar o banco de livros;
c) Indicar um professor, para cada curso técnico, com carga horária semanal específica,
para orientação de Estágio, Iniciação Cientifica e Monitoria;
d) Prestigiar a realização de palestras, minicursos, grupos de estudo e demais atividades
extracurriculares, para que os alunos participem fora de horário de aulas,
complementando sua formação.
e) Implantar o nivelamento acadêmico sob a coordenação de professores das disciplinas
afins.
f) Facilitar o acesso a escola – pois é um dos fatores impeditivos da liberdade de ir e vir, o
que é altamente desestimulante. O transporte precisa ser mais eficiente;
g) Bolsa para aluno carente;
h) Acompanhamento mais de perto da prática pedagógica dos professores, procurando
alternativas de estímulo e motivação dentro da sala de aula;
i) Divulgação dos resultados obtidos de imediato para o aluno e de forma clara: provas,
trabalhos e outros;
j) Criar espaços alternativos para atendimento ao estudante pelo professor;
k) Estabelecer o contato, por meio da secretaria ou núcleo de apoio ao estudante para
investigar faltas injustificadas;
l) Realizar registros de contatos, esclarecimentos com alunos em vias de evasão escolar;
m) Motivar todos os professores em um objetivo único: "Combater a Evasão Escolar".
O combate à evasão tem que ser permanente e temos que colocar nosso objetivo muito claro
para toda a Instituição, que é termos um índice inferior a 25%. Para divulgar estes procedimentos,
num primeiro momento, devemos realizar um encontro reunindo equipe diretiva, professores e
outros com objetivo específico de enfatizar a importância de combater a evasão escolar.
Em termos de procedimento, quando algum professor observar a ausência continuada de
algum aluno, comunicar a Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica, e realizar
imediatamente um contato direto com o aluno.
No caso do contato coordenação-aluno não surtir efeito, os pais e/ou responsáveis do aluno
em processo de evasão escolar devem ser convocados para, em reunião, tratar do caso específico do
referido aluno.
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No caso dos cursos de EAD, as razões para evasão são outras. O grande responsável pela
manutenção do sistema de aprendizagem em andamento é o tutor presencial. A presença de um
tutor qualificado e entusiasmado faz a diferença no entusiasmo e no desenvolvimento das turmas.
Como as aulas são noturnas, em telessalas localizadas em escolas do município ou prefeituras, o
acesso na maioria das vezes é fácil. A faixa etária dos alunos é mais elevada, pois muitas vezes
trata-se de um retorno à escola. Temos alunos que vêm da Zona rural toda semana para assistir aula
via satélite. A manutenção dos cursos, a assistência presencial dos servidores nos pólos e o
envolvimento dos tutores são os pontos chaves no sucesso desta modalidade de ensino.
CAMPUS UBERABA
Os maiores índices de evasão ocorreram nos cursos de licenciatura em Química e em
Ciências Sociais, seguidos pela área de Informática e Alimentos. Quanto à Licenciatura em
Química, e aos cursos na área de Informática e de Alimentos, o grau de dificuldade dos conteúdos é
apontado pelos estudantes como um fator de desestímulo e consequente evasão.
Nos cursos do Proeja, foram relacionadas como causas de evasão: localização distante da
Instituição; cansaço físico pelo trabalho; dificuldade em disciplinas específicas; problemas
familiares.
Os demais cursos apresentam índices previsíveis de evasão, de acordo com dados nacionais
da rede de Educação Profissional Pública.
CAMPUS UBERLÂNDIA
O indicador de evasão calculado com base no numero de alunos que deixaram de frequentar
a Instituição para o ano de 2010 foi de 13,96%; para os anos de 2008 e 2009, não foi possível
calcular, uma vez que os dados se encontram em programas que estão sendo substituídos por outros.
Os programas de gerenciamento anteriores não apresentam os relatórios necessários para este
cálculo. Como são programas que não recebem mais manutenção, não é possível gerar as
informações necessárias.
CAMPUS ITUIUTABA
No ano de 2009 os alunos estavam matriculados no Campus Uberaba, por isto não temos os
indicadores para fazer a comparação com anos anteriores.
O índice geral do campus é considerado razoável, mas requer atenção. No estudo de
identificação dos motivos da evasão, identificaram-se como causas, o trabalho, a obtenção de uma
vaga no mercado de trabalho no mesmo turno do curso, a reprovação, o aluno não se identificou
com o curso, falta de motivação, aprovação em processo de vestibular ou curso de pós-graduação,
entre outros. Nos cursos técnicos integrados ao ensino médio a evasão foi considerada muito baixa
(01 aluno em cada turma).
Analisando os resultados, observa-se que a taxa de evasão é grande quando se trata do curso
de informática concomitante, devido às turmas 2009.1 e 2009.2, com constatação de evasão devido
à carência da infra-estrutura para o funcionamento do curso em função de ter iniciado as aulas em
espaço cedido pela Prefeitura de Ituiutaba, enquanto ocorria a construção das instalações do
campus.
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Para o ano de 2011, a equipe pedagógica está sistematizando procedimento de
acompanhamento deste índice, com os motivos e medidas para evitar esta evasão. Dentre as
medidas, também, estaremos realizando a Feira de Profissões e a COPESE estará promovendo um
trabalho de melhor esclarecimento dos cursos aos candidatos, junto aos procedimentos de
divulgação dos processos seletivos, evitando o ingresso de estudantes que não tenham afinidade
com o curso.
CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
Constata-se que em 2010, tivemos alguns entraves burocráticos para aquisição de
equipamentos de eletrônica, devido à implantação do Campus e não disponibilização, pela
SETEC/MEC, do orçamento programado para 2010, provocando com isso evasões no curso de
Técnico de Eletrônica.
Medidas foram tomadas no final do ano de 2010, por intermédio de um novo plano de
trabalho apresentado ao SETEC/MEC, e liberação do recurso e conseqüentemente a compras de
equipamentos/kits/bancadas da área de eletrônica. Porém, ainda não é possível analisar se houve
equivalência com anos anteriores.
2.4.3.8. Relação Alunos Matriculados/Docente em Tempo Integral
Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral
Indicador =

alunos matriculados
Docentes em tempo integral

.

Alunos matriculados: O nº de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no
mesmo ano.
Docentes em tempo integral: Professor efetivo e em contrato temporário que presta
atividades acadêmicas exclusivamente em sala de aula, em regime de trabalho de 40 horas
semanais. Docentes em regime de trabalho com menos de 40 horas semanais serão computados
proporcionalmente à carga horária (cada docente com 40 h de trabalho e DE multiplica-se por 1 e
com 20 h de trabalho multiplica-se por 0,5).
CAMPUS PARACATU

Docente

Tabela LIII - Docentes por Regime de Trabalho – Campus Paracatu
2008
2009
Equiva
Equiva
20 h
40/DE
20 h
40/DE
20 h
lência
lência

2010
40/DE

Equivalê
ncia

Quadro permanente

-

-

-

-

-

-

-

27

-

Substituto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

TOTAL
FONTE: Gabinete / RH

Tabela LIV - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – Campus Paracatu
Ano
2008
2009
Nº alunos matriculados
Nº docente em tempo integral
ÍNDICE
-

2010
528
27
19,56

FONTE: Campus Paracatu
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O campus Paracatu contou com quadro efetivo de docentes apenas no inicio de 2010.
Conforme edital, todos tem jornada de trabalho de 40 horas, foi cedida o regime de trabalho de
dedicação exclusiva para 25 professores e 02 permaneceram com 40 h.
Nesse item destaca-se a necessidade do envolvimento simultâneo do docente com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso,
de Estágio e participações em comissões designadas pela Direção Geral e cargos administrativos na
Instituição, o que diretamente implica na redução do tempo docente destinado exclusivamente a
atividades de ensino em sala de aula.
CAMPUS UBERABA
Tabela LV - Docentes por Regime de Trabalho – Campus Uberaba
2008
2009
Docente
Quadro permanente
Substituto
TOTAL

20 h
01
01
02

40/DE Equivalência
83
11
94

20 h
0
05
05

83,5
11,5
95

2010

40/DE Equivalência 20 h
97
18
115

0
03
03

97
20,5
117,5

40/DE

Equivalên
cia

104
02
106

104
3,5
107,5

FONTE: Dados da Diretoria de Ensino e Pesquisadora Institucional

Tabela LVI - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – Campus Uberaba
Ano
2008
2009
Nº alunos matriculados
3.429
3.941
Nº docente em tempo integral
95
117,5
ÍNDICE
36,09
33,54

2010
1915
107,5
17,81

FONTE: Dados da Diretoria de Ensino e Pesquisadora Institucional

O decréscimo do indicador da relação aluno matriculado/docente em 2010, decorreu da
reorganização dos Campi do IFTM, considerando que nos anos anteriores todos os alunos estavam
cadastrados no Campus Uberaba.
A efetivação de professores do quadro permanente, para atender os cursos novos em
processo de implantação e que serão integralizados nos próximos anos, colaborou para este
indicador em comparação aos anos anteriores.
CAMPUS UBERLÂNDIA

40/DE

Equivalência

20 h

40/DE

Equivalência

20 h

40/DE

Equivalência

2010

20 h

Tabela LVII - Docentes por Regime de Trabalho – Campus Uberlândia
2008
2009

Quadro permanente

-

29

29

-

29

29

-

70

70

Substituto

5

5

7,5

5

5

7,5

3

6

7,5

5

34

36,5

5

34

36,5

3

76

77,5

Docente

TOTAL

FONTE: Coordenação de Ensino/Coordenação de Gestão de Pessoas
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Tabela LVIII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – Campus Uberlândia
Ano
2008
2009
633
783
Nº alunos matriculados
36,5
36,5
Nº docente em tempo integral
17,34
22,41
ÍNDICE

2010
930
77,5
12,00

FONTE: Coordenação de Ensino e Coordenação de Gestão de Pessoas.

Observa-se de 2008 para 2009 houve discreta elevação do índice, expressando aumento do
número de alunos por professor. O ano de 2010 foi marcado pela contratação de um número
significativo de professores, com vistas ao atendimento das necessidades de ampliação da oferta de
vagas. O índice deverá se elevar em 2011, ano em que entrarão em funcionamento cursos como o
de Tecnologia em Logística e de Engenharia Agronômica, cuja maior parte de professores foi
contratada em 2010.
CAMPUS ITUIUTABA
Tabela LIX - Docentes por Regime de Trabalho – Campus Ituiutaba
2008
2009
Docente

2010

20 h

40/DE

Equiva
lência

20 h

40/DE

Equiva
lência

20 h

40/DE

Equiva
lência

Quadro permanente

-

-

-

-

-

-

0

30

30

Substituto

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

30

30

TOTAL
FONTE: Setor de Gestão de Pessoas

Tabela LX - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – Campus Ituiutaba
Ano
2008
2009
2010
Nº de alunos matriculados Ituiutaba e
366
Campina Verde
Nº de docentes em tempo integral
ÍNDICE

-

-

30

-

-

12,20

FONTE: Coordenação de Registro e Controle Acadêmico

No ano de 2009 os alunos estavam matriculados no Campus Uberaba e as atividades nos
cursos começaram com professores contratados pela Prefeitura de Ituiutaba, não sendo possível
estabelecer dados anteriores a 2010.
O ano de 2010 contou com a chegada dos professores para os primeiros cursos
(agroindústria, informática e química), embora somente o curso de informática concomitante
atingisse as quatro turmas. Os demais cursos estavam com turmas incompletas, como: Química – 02
turmas de um total de 04 turmas; Agroindústria – 03 turmas de um total de 04 turmas; Informática
Integrado – 01 turma de um total de 03 turmas; Agroindústria Integrado – 01 turma de um total de
03 turmas.
Com a estabilização de todas as turmas dos cursos, o número de alunos aumentará esta
relação por manter quase o mesmo número de professores. Além disso, em 2011 está previsto a
construção de salas de aulas e a entrada de novas turmas o que provocará o aumento da relação
número de alunos por docente em tempo integral.
E, considerando o PDI, demandaremos a contratação de novos professores para a oferta dos
cursos previstos para 2011 em diante.
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CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO

20 h

40/DE

Equivalência

20 h

40/DE

Equivalência

20 h

40/DE

Equivalência

Tabela LXI - Docentes por Regime de Trabalho – Campus Avançado Patrocínio
2008
2009
2010

Quadro permanente

-

-

-

-

-

-

-

09

09

Substituto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

09

Docente

TOTAL
FONTE: Campus Patrocínio

Tabela LXII - Relação Alunos/Docente em Tempo Integral – Campus Avançado Patrocínio
Ano
2008
2009
2010
Nº alunos matriculados
271
Nº docente em tempo integral
09
ÍNDICE
30,12
FONTE: Campus Patrocínio

Nos quadros acima, vale observar que o quantitativo de alunos é muito grande em relação à
quantidade de professores efetivos. Porém, lembramos que a parceria com a Prefeitura Municipal de
Patrocínio disponibilizou 25 (vinte e cinco) professores para atuar nos cursos técnicos.
Não temos condições de fazer uma análise comparativa por não ter anos anteriores.
2.4.3.9 Índice de Titulação do Corpo Docente
Objetivo: Quantificar o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos
Índice =

Gx1 + Ax2 + Ex3 + Mx4 + Dx5
G + A + E+ M + D

Onde, G = graduado, A = aperfeiçoado, E = especializado, M = mestre, D = doutor.

CAMPUS PARACATU
Tabela LXIII - Quantitativo de docentes e Titulação – Campus Paracatu
2008
2009
Discriminação
Total
Total
Graduação
Aperfeiçoamento
Especialização
Mestrado
Doutorado
Pós-Doutorado
TOTAL
ÍNDICE
-

2010
Total
03
07
16
01
27
3,44

FONTE: Gabinete/RH
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Como se apresenta o quadro acima, contamos atualmente com 27 professores, sendo 03
graduados, 07 especialistas, 16 mestres, 01 doutor. Observa-se que o elevado índice de mestres tem
sido fator determinante para a qualidade do ensino do IFTM - campus Paracatu, fazendo deste
campus uma referencia da educação na cidade de Paracatu.
Para a promoção da qualidade do ensino aprendizagem, a instituição tem como objetivo da
continuidade a qualificação de seus docentes.

CAMPUS UBERABA
Tabela LXIV - Quantitativo de docentes e Titulação – Campus Uberaba
2008
2009
Discriminação
Total
Total
Graduação
6
7
Aperfeiçoamento
1
1
Especialização
27
32
Mestrado
43
50
Doutorado
19
30
Pós-Doutorado
0
0
TOTAL
96
120
ÍNDICE
3,71
3,71

2010
Total
1
32
56
34
4
127
3,99

FONTE: Dados da Diretoria de Ensino e Pesquisadora Institucional

Ocorreu aumento do quantitativo de docentes efetivos, alterando o número de substitutos
para atender ao processo de expansão por meio da implantação e implementação de novos cursos;
além disso, pode-se observar uma melhoria no que se refere à titulação destes professores. Essa
expansão encontra-se em processo, necessitando ainda de docentes qualificados em áreas
especificas de educação profissional.

CAMPUS UBERLÂNDIA
Tabela LXV - Quantitativo de docentes e Titulação – Campus Uberlândia
2008
2009
Discriminação
Total
Total
Graduação
2
2
Aperfeiçoamento
0
0
Especialização
7
7
Mestrado
26
26
Doutorado
12
12
Pós-Doutorado
1
1
TOTAL
48
48
ÍNDICE
4
4

2010
Total
1
0
12
47
18
1
79
4,05

FONTE: Coordenação de Ensino e Coordenação de Gestão de Pessoas
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CAMPUS ITUIUTABA
Tabela LXVI - Quantitativo de docentes e Titulação – Campus Ituiutaba
Discriminação
2008
2009
Graduação
Aperfeiçoamento
Especialização
Mestrado
Doutorado
TOTAL
INDICE
-

2010
01
0
06
18
05
31
3,87

FONTE: Setor de Gestão de Pessoas – Dez/2010.

Com a chegada dos professores no final de 2009 e início de 2010, não temos dados para
comparar com ano anterior. Em termos percentuais, 60% dos professores com mestrado e 16,7%
com doutorado, constata-se que o campus iniciou seus cursos com bom nível de titulação do quadro
docente, que somada a política de estimular a qualificação dos professores tende a melhorar nos
próximos anos.
CAMPUS AVANÇADO PATROCÍNIO
Tabela LXVII - Quantitativo de docentes e Titulação – Campus Avançado Patrocínio
2008
2009
2010
Discriminação
Total
Total
Total
Graduação
2
Aperfeiçoamento
Especialização
4
Mestrado
3
Doutorado
Pós-Doutorado
TOTAL
9
ÍNDICE
2,89
FONTE: Campus Patrocínio

O índice de titulação do corpo docente da Instituição tende a uma elevação a cada ano,
resultado do forte estímulo Institucional à capacitação e à qualificação, o que diretamente reflete na
qualidade dos cursos oferecidos e na ampliação das ofertas e em especial do curso superior
(Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas). A Instituição busca uma maior e melhor
integração entre ensino, pesquisa e extensão, acreditando que a contribuição institucional será cada
vez mais expressiva para o desenvolvimento científico, profissional e tecnológico da região.
Cumpre destacar que este Instituto tem liberado, mesmo que parcialmente, readequando as
40 h de trabalho, docentes para cursarem programas de pós-graduação.
Cumpre destacar que este IFTM tem liberado, mesmo que parcialmente, seus docentes para
cursarem programas de pós-graduação, bem como, mantém parceria com a UNESP de Jaboticabal
que ministra o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em “Ciências do Solo”, doutorado
interinstitucional, e com a Universidade Federal de Uberlândia que ministra o curso de PósGraduação Stricto Sensu em Engenharia Elétrica – ênfase em Processamento da Informação,
mestrado interinstitucional, ambos destinados aos servidores do IFTM e realizados no Campus
Uberaba. Nesse sentido, a perspectiva é de melhoria significativa deste índice nos próximos anos.
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2.4.3.10. Percentual de Gastos com Pessoal
Objetivo: Quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais
Indicador =

Gastos com Pessoal
Gastos totais

x 100

Gastos com pessoal: Total de gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças
judiciais e precatórios.
Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
Tabela LXVIII - Relação Gastos com Pessoal / Gastos Totais
Período

Gastos com Pessoal

Gastos Totais

Índice (%)

2008

24.127.886

42.883.158

56,26

2009

32.710.445

49.841.187

65,63

2010

49.499.915

76.801.892

64,45

FONTE: PROAD/Diretoria de Administração

O percentual de gastos com pessoal em relação aos gastos totais, no período de 2008 a 2010,
apresenta uma elevação de 14,6%, embora a despesa de pessoal tenha crescido em torno de 136%.
Essa elevação do índice é motivada pela elevação dos gastos com pessoal, em índices altamente
superiores, embutidos nos gastos totais, em função, especialmente, das nomeações de pessoal para
composição dos quadros da Reitoria, dos campi de Ituiutaba, Paracatu, Avançados de Patrocínio e
Uberlândia implantados em 2010 e, ainda, dos campi Uberaba e Uberlândia já em funcionamento.
Ressaltamos que, os gastos com pessoal atendem as exigências legais e as ocorrências
independem da intervenção desta Instituição.
2.4.3.11. Percentual de Gastos com Outros Custeios
Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com outros custeios em relação aos gastos totais
Indicador =

Gastos com Outros Custeios
Gastos totais

x 100

Gastos com Outros Custeios: Gastos totais de outros custeios menos (-) benefícios, Pasep,
investimentos e inversões financeiras.
Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
Tabela LXIX - Relação Gastos com Outros Custeios / Gastos Totais
Período

Outros Custeios

Gastos Totais

Índice (%)

2008

7.217.029

42.883.158

16,83

2009

9.827.027

49.841.187

19,72

2010

12.415.883

76.801.892

16,17

FONTE: PROAD/Diretoria de Administração

A redução do índice de outros custeios em relação aos gastos totais (2008 a 2010) demonstra
que este IFTM tem otimizado a execução dos recursos para atender as demandas e obrigações desta
Instituição relativas ao ensino, pesquisa e extensão.
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Reforçamos que, apesar da despesa com outros custeios ter se elevado em relação a 2009,
foi preponderante o investimento na Instituição, valor este embutido nos gastos totais.
2.4.3.12 Percentual de Gastos com Investimentos
Objetivo: Quantificar o percentual dos gastos em investimento e inversões financeiras em
relação aos gastos totais.
Indicador =

Gastos com Investimentos/inv.financeiras
Gastos totais

x 100

Investimentos: Despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as
relacionadas à aquisição de imóveis considerados necessários a realização de obras, bem como, a
programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.
Inversões financeiras: Despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização
e também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer
espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição ou
aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros,
inclusive operações bancárias ou de seguros.
Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
Tabela LXX - Relação Gastos com Investimentos / Gastos Totais
Período

Investimentos

Gastos Totais

Índice (%)

2008

9.753.254

42.883.158

22,74

2009

7.064.283

49.841.187

14,17

2010

14.874.240

76.801.892

19,37

FONTE: PROAD/Diretoria de Administração

O percentual dos gastos com investimento diante dos gastos totais apresentou um
crescimento com relação ao exercício de 2009, motivado, principalmente, pela construção da sede
da Reitoria, reestruturação da infraestrutura dos Campi Uberaba e Uberlândia e, também, pela
construção do Centro de Treinamento em Aqüicultura e Pesca em Frutal.
A despesa para a reestruturação dos Campi Uberaba e Uberlândia, a implantação da
Reitoria na cidade de Uberaba e a construção do Centro de Treinamento representa em torno de
80% do total do investimento desta Instituição.
É importante ressaltar que, foi imprescindível a captação de recursos junto à SETEC-MEC e
MCT para realizar as ações de modernização e recuperação da infraestrutura e novas obras neste
IFTM, uma vez que, o valor para investimento previsto no orçamento para 2010 foi de apenas R$
6.813.488,00.
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2.4.3.13 Gastos correntes por aluno
Objetivo: Quantificar os gastos por aluno
Indicador =

Total de gastos correntes
Alunos matriculados

.

Gastos correntes: todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e
pensionistas.
Alunos matriculados: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas
no mesmo ano.
Tabela LXXI - Gastos correntes por aluno
Período

Despesas Correntes

Alunos Matriculados

Gasto/aluno

2008

27.483.217

4.062

6.765,93

2009

36.218.479

4.724

7.666,91

2010

54.452.365

4.568

11.920,40

FONTE: PROAD/Diretoria de Administração

Comparando o valor obtido no período de 2008 a 2010, observa-se uma elevação de 76% do
custo aluno, enquanto, o crescimento de alunos matriculados ficou no patamar de 12%.
O custo aluno foi impactado, principalmente, pela despesa de pessoal com a nomeação de
novos servidores; pela execução de diversos serviços para finalizar a implantação dos campi de
Ituiutaba e Paracatu e pela manutenção dos campi que iniciaram suas atividades em 2010, incluído
o campus Avançado Patrocínio e Uberlândia. Os campi novos mesmo em funcionamento não estão
com a sua capacidade de oferta totalmente preenchida, porém as despesas com a manutenção, tais
como contratos de vigilância, limpeza, telefonia, internet, água e esgoto, energia elétrica, ocorrem
independente da quantidade de alunos matriculados.
Não podemos deixar de destacar a oferta de 21 novos cursos; manutenção de laboratórios
instalados para atender aos novos cursos; capacitação de professores e técnicos para atender as
novas demandas; ampliação do número de bolsas concedidas aos alunos; desenvolvimento de novos
projetos de pesquisas e atividades de extensão; dentre outras ações de fortalecimento do ensino,
pesquisa e extensão.
Concluindo, ressaltamos que este Instituto prima pelos princípios da economicidade,
moralidade, legalidade, eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos, visando atingir os
objetivos institucionais.
OBSERVAÇÃO:
1 – Considerando que o pagamento de todos os servidores do IFTM se encontra centralizado na
UPAG da Reitoria não foi possível o cálculo dos indicadores financeiros por campi.
2 - Consta no presente Relatório de Gestão a quantidade total de 4.568 alunos matriculados, este
número foi informado nos sistemas do governo (SISTEC/SIMEC/SIGPLAN), no entanto, esta
instituição declara que houve um equivoco na interpretação dos dados que foram lançados nos
referidos sistema, pois 4.568 é o número de matrículas registrado em dezembro de 2010 deduzidas
as evasões ocorridas no exercício, engano percebido posteriormente ao envio dos dados. Sendo
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assim, o total de alunos matriculados em 2010 é 5.171, conforme abaixo, ressaltando que foi
utilizado o número oficial (4.568) para o cálculo dos indicadores e para a meta da Ação
Funcionamento da Educação Profissional.
Tabela LXXII - Relação de alunos matriculados por Campus
Campus
Alunos Matriculados
Ituiutaba
366
Paracatu
1.086
Patrocínio
271
Uberaba
2.450
Uberlândia
998
TOTAL

5.171
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3.
MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
Tabela LXXIII - Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores
Valores em R$ 1,00

Ano de Inscrição
2009
2008
2007
Ano de Inscrição
2009
2008
2007
Observações:

Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
293.647
4.769
269.784
62.308
0
0
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Montante Inscrito
acumulados
6.567.522
12.828
10.289.268
83.133
0
0

Pagamentos
acumulados
239.752
207.428
0

Saldo a Pagar em
31/12/2010
49.078
48
0

Pagamentos
acumulados
6.283.220
10.145.284
0

Saldo a Pagar em
31/12/2010
271.474
60.851
0

FONTE: PROAD/Diretoria de Administração

Com o intuito de executar todos os valores inscritos em Restos a Pagar o IFTM procura
envidar todos os esforços junto às empresas, para que as mesmas realizem a entrega dos bens e
serviços empenhados. Motivando, assim, a manutenção dos saldos enquanto a legislação permitir.
Durante o exercício de 2010 com a transferência dos saldos das Unidades Gestoras (UG) do
CEFET - Uberaba e da EAF – Uberlândia para as Unidades Gestoras do IFTM, a execução
financeira ficou muito complexa, uma vez que a própria CCONT/MEC teve dificuldades em
orientar os procedimentos de liquidação e pagamentos. Em decorrência dessa transferência os
empenhos emitidos em 2008 e 2009 receberam uma nova numeração, dificultando, sobremaneira, a
identificação e classificação dos mesmos.
Ressaltamos que, em virtude da determinação do Decreto nº. 7.418, de 31.12.2010, no
sentido de prorrogar o prazo de validade dos restos a pagar não-processados, inscritos nos
exercícios de 2007, 2008 e 2009, até 30.04.2011, esta Instituição está procedendo à apuração dos
saldos para as providências cabíveis.
Acreditamos que o valor seria bem menor caso os recursos solicitados, para atender as
necessidades desta Instituição, fossem liberados ao longo do exercício, não deixando grandes somas
para o último trimestre do ano, o que dificulta muito a operacionalização das compras/serviços na
Instituição.
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4. COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
4.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
Tabela LXXIV - Composição do Quadro de Servidores Ativos – Situação apurada em 31/12/2010
Lotação
Ingressos
Egressos em
Tipologias dos Cargos
em 2010
2010
Autorizada
Efetiva
1
Provimento de cargo efetivo
260 (*)
430
215
48
1.1
Membros de poder e agentes políticos
1.2
Servidores de Carreira
388
204
24
384
201
24
1.2.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
1.2.2
Servidor de carreira em exercício
descentralizado
1
1
1.2.3
Servidor de carreira em exercício provisório
2
1
1.2.4
Servidor requisitado de outros órgãos e esferas
1
1
1.2.5 Servidor excedente à lotação
1.3
Servidores com Contratos Temporários
19
10
24
1.4
Servidores Cedidos ou em Licença
23
1
4
1.4.1
Cedidos
1.4.2
Removidos
4
1.4.3
Licença remunerada
2
1.4.4
Licença não remunerada
13
1
1.4.5 Afastamento para pós graduação strict sensu
2
Provimento de cargo em comissão
147
2.1
Cargos Natureza Especial
2.2
Grupo Direção e Assessoramento superior
45
44
2.2.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
2.2.2
Servidor de carreira em exercício
1
descentralizado
2.2.3
Servidor de outros órgãos e esferas
2.2.4
Sem vínculo
2.2.5
Aposentado
2.3
Funções gratificadas
102
101
2.3.1
Servidor de carreira vinculada ao órgão
2.3.2
Servidor de carreira em exercício
1
descentralizado
2.3.3
Servidor de outros órgãos e esferas
3
Total
260
577
215
48
FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

(*) Foram autorizados 156 provimentos em 2010 dos quais apenas 97 foram efetivados, sendo que
os restantes dos provimentos ocorridos no ano advêm do saldo das autorizações de 2009.
Tabela LXXV - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em
31/12/2010
Faixa Etária (anos)
Tipologias do Cargo
Acima de
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
60
1. Provimento de cargo efetivo
110
140
107
57
17
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
106
126
95
54
17
1.3. Servidores com Contratos Temporários
04
11
04
00
00
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença
00
03
08
03
00
2. Provimento de cargo em comissão
15
39
59
32
02
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
00
10
20
15
00
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro
Relatório de Gestão - 2010

73

Superior
2.3. Funções gratificadas

15

29

39

17

02

FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

Tabela LXXVI - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - Situação apurada em
31/12/2010
Nível de Escolaridade
Tipologias do Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Provimento de cargo efetivo
00
04
04
10
70
98
77
114
40
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
00
04
04
10
70
89
72
109
40
1.3. Servidores com Contratos Temporários
00
00
00
00
00
09
05
05
00
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença
00
00
00
00
01
00
05
08
00
2. Provimento de cargo em comissão
00
01
00
02
16
25
52
33
18
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
00
00
00
00
03
02
16
15
09
Superior
2.3. Funções gratificadas
00
01
00
02
13
23
36
18
09
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10
- Não Classificada.
FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

4.2. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
Tabela LXXVII - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2010
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
1
Integral
1.1
Voluntária
1.2
Compulsório
1.3
Invalidez Permanente
1.4
Outras
2
Proporcional
2.1
Voluntária
2.2
Compulsório
2.3
Invalidez Permanente
2.4
Outras

Quantitativo de
Servidores

Aposentadorias em
2010

80
71
01
08
00
37
28
03
06
00

05
05
00
00
00
00
00
00
00
00

FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

Tabela LXXVIII - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2010
Quantitativo de
Pensões concedidas em
Regime de proventos originário do servidor
Beneficiários
2010
25
00
1. Integral
02
00
2. Proporcional
FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas
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4.3. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Nível de
escolaridade
Nível superior
Área Fim
Área
Meio
Nível Médio
Área Fim
Área
Meio

Tabela LXXIX - Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
01
01
04
05
-

Custo do exercício
(Valores em R$ 1,00)
15.353
-

01

01

04

05

15.353

00
-

00
-

00
-

00
-

00
-

-

-

-

-

-

FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

4.4. QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
Tabela LXXX - Quadro de Custos de Recursos Humanos nos Exercícios de 2008, 2009 e 2010
Valores em R$ 1,00
Despesas Variáveis
Tipologias
/Exercícios

Vencimentos
e vantagens
fixas

Retribuições

Gratificações

Membros de poder e agentes políticos
2008
2009
2010
Servidores de carreira que não ocupam cargo em comissão
2008
7.854.675
972.559
2009
9.020.771
1.034.282
2010
15.502.071
1.786.938
Servidores com contratos temporários
2008
230.952
28.099
2009
720.814
93.561
2010
503.648
62.167
Servidores cedidos com ôus ou em licença
2008
285.360
4.980
32.203
2009
1.124.817
1.032
94.772
2010
1.288.512
3.821
145.516
Servidores ocupantes de cargos de natureza especial
2008
2009
2010
Servidores ocupantes de cargo do grupo de direção
2008
1.226.980
484.492
469.517
2009
1.990.232
1.018.009
662.672
2010
3.103.500
1.665.587
892.587
Servidores ocupantes de função gratificada
2008
2.431.204
205.279
553.228
2009
3.106.061
267.943
709.077
2010
4.406.274
537.641
899.918
FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

Adicion
ais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais
e
previdenciár
ios

-

-

-

-

-

500.201
487.186
720.594

73.065
139.870
391.045

41.501
242.572
492.676

-

9.692.858
11.120.48
18.564.782

6.190
10.557
20.135

-

-

-

265.243
824.932
585.951

1.615
32.232
48.823

-

15.060
18.381

-

324.159
1.267.915
1.505.055

-

-

-

-

-

107.436
152.883
209.262

52.214
198.612
327.542

32.739
70.968
136.463

-

2.373.380
4.093.379
6.334.943

166.932
192.679
254.729

28.209
81.760
180.839

19.612
80.053
162.879

-

3.404.468
4.437.576
6.442.282

Demais
despesas
variáveis

Total
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4.5. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA
Tabela LXXXI - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus
Paracatu
Unidade Contratante
Nome:Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Paracatu
UG/Gestão: 158309/26413
CNPJ: 10.695.891/0002-82
Informações sobre os contratos
Empresa Período contratual Nível de Escolaridade exigido
dos trabalhadores
de execução das
Identificaç Contratad
Ano do
contratados
atividades
Área
Nat.
ão do
a
Sit.
contrato
contratadas
Contrato
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P
C
P
C
P C
07.834.205
2010
V
O
0004/2010
04/08/10 03/08/11 08 08 ----A
/0001-11
05.119.366
2010
L
O
0006/2010
01/11/10 31/10/11 13 13 ----A
/000-06
Observação:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
FONTE: Campus Paracatu

Tabela LXXXII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus
Uberaba
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
UG/Gestão: 158310/26413
CNPJ: 10.695.891/0003-63
Informações sobre os contratos
Nível de Escolaridade
Período contratual
Empresa
exigido dos trabalhadores
de execução das
Identifica
Ano do
Contratada
contratados
atividades
Área Nat.
ção do
Sit.
contrato
(CNPJ)
contratadas
Contrato
F
M
S
Início
Fim
P C
P
C P C
08.605.317/
2009
L
O
40/2009
11/08/09 10/08/11 02 04
P
0001-63
03.108.004/
2009
V
O
37/2009
20/07/09 19/07/11 04 04
P
0001-86
07.544.068/
2010
L
O
19/2010
01/11/10 30/10/11 16 16
A
0001-80
06.090.065/
2005
L
O
19/2005
01/11/05 31/10/10 15 15
E
0001-51
Observação:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
FONTE: Campus Uberaba
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Tabela LXXXIII - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Campus
Uberlândia
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLÂNDIA
UG/Gestão: 158312/26413
CNPJ: 10.695.891/0005-25
Informações sobre os contratos
Nível de Escolaridade
Empresa
exigido dos
Período contratual de
Contratada
trabalhadores
execução
das
Ano do
Identificação
Área Nat.
Sit.
contratados
atividades contratadas
contrato
do Contrato
F
M
S
(CNPJ)
Início
Fim
P C P C P
C
2008
L
2009
V
2010
V
Observação:

O
O
O

10/2008
07/2009
13/2010

07.544.068/0001-80 20/11/2008 31/12/2010 0 17
05.296.914/0001-65 02/06/2009 31/12/2010 0 0
09.656.865/0001-85 05/10/2010 31/12/2010 4 1

0
4
0

0
4
3

0
0
0

0
0
0

P
P
P

LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
FONTE: Campus Uberlândia

Tabela LXXXIV - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberaba
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
UG/Gestão: 158310/26413
CNPJ: 10.695.891/0003-63
Informações sobre os contratos
Nível de Escolaridade
exigido dos
Período contratual de
Empresa
trabalhadores
execução das atividades
Ano do
Identificação
Área Nat.
Contratada
contratados
contratadas
contrato
do Contrato
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P C P C P C
2007
01
O
21/2007
66.343.518/0001-36 01/06/2007 31/05/2011
02 02
2010
07
O
19/2010
07.544.068/0001-80 01/11/2010 30/10/2011 01 01 01 01
2010
07
O
14/2010
04.552.404/0001-49 09/08/2010 08/08/2011 06 07
2009
07
O
39/2009
02.590.700/0001-09 29/07/2009 28/07/2011 01 01
2006
07
O
20/2006
97.481.220/0001-16 01/01/2007 31/03/2011 16 16
2007
03
O
33/2007
97.481.220/0001-16 17/10/2007 16/10/2011 02 02
2008
07
O
27/2008
97.481.220/0001-16 01/12/2008 30/11/2011 03 03
2008
04
O
27/2008
97.481.220/0001-16 01/12/2008 30/11/2011 03 03
2009
01
O
40/2009
08.605.317/0001-63 11/08/2009 10/08/2011
02 03
2009
07
O
40/2009
08.605.317/0001-63 11/08/2009 10/08/2011 03 03 04 04
2009
03
O
40/2009
08.605.317/0001-63 11/08/2009 10/08/2011 01 01
2009
04
O
40/2009
08.605.317/0001-63 11/08/2009 10/08/2011 01 01
2006
01
O
16/2006
06.090.065/0001-51 01/12/2006 30/11/2011
04 04
2006
07
O
16/2006
06.090.065/0001-51 01/12/2006 30/11/2011 02 02 01 01
Observação:

Sit.

P
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha;
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4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Outras.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
FONTE: Campus Uberaba

Tabela LXXXV - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Campus Uberlândia
Unidade Contratante
Nome: INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS UBERLÂNDIA
UG/Gestão: 158312/26413
CNPJ: 10.695.891/0005-25
Informações sobre os contratos
Nível de Escolaridade
Período contratual
Empresa
exigido dos
de execução das
Contratada
trabalhadores
Ano do
Identificação
atividades
Área Nat.
Sit.
contratados
contrato
do Contrato
contratadas
(CNPJ)
F
M
S
Início
Fim
P C P C P C
2008
7
O
12/2008
08.529.665/0001-07 20/11/08 31/12/10 17 11 0 6 0 0 P
2008
3
O
06/2008
07.544.068/0001-80 01/05/08 31/12/10 0 8
0 5 0 0 P
Observação:

LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis;
5. Serviços de Brigada de Incêndio;
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
7. Outras.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
FONTE: Campus Uberlândia

Tabela LXXXVI - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de
mão de obra - IFTM
Identificação do
Área
Qtd.
Unidade Administrativa
Contrato
8
04/2010
8
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Paracatu
7
06/2010
13
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Paracatu
7
40/2009
4
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
1
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
40/2009
3
9
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
40/2009
7
3
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
40/2009
1
4
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
40/2009
1
1
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
16/2006
4
9
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
16/2006
3
9
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
27/2008
3
4
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
27/2008
3
3
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
33/2007
2
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20/2006
37/2009
39/2009
14/2010
19/2010
19/2010
21/2007
19/2005

9
8
9
9
9
7
1
7
3
7
9
8
8

16
4
1
7
2
16
2
15

06/2008
13
10/2008
17
12/2008
17
07/2009
4
13/2010
4
LEGENDA
Área:
1. Apoio Administrativo Técnico e
Operacional;
2. Manutenção e Conservação de Bens
Imóveis;
3. Serviços de Copa e Cozinha;
4. Manutenção e conservação de Bens
Móveis;

Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberaba
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia
Instituto Federal do Triangulo Mineiro – Campus Uberlândia

5.
6.
7.
8.
9.

Serviços de Brigada de Incêndio;
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes;
Higiene e Limpeza;
Vigilância Ostensiva;
Outras.

FONTE: Campi Paracatu, Uberaba e Uberlândia

4.6. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS
No exercício de 2009 não foi possível o estabelecimento de indicadores gerenciais sobre
Recursos Humanos.
Em 2010, mensuramos alguns dados relacionados a acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, rotatividade, educação continuada e disciplina. Os demais índices não tiveram
ocorrência ou não foram mensurados no ano em referência.
Para os próximos anos será realizada análise criteriosa da evolução dos índices para
identificarmos avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança,
bem como estabelecer novos indicadores para o alcance das metas institucionais.
Tabela LXXXVII - Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos
Indicador

Acidentes de Trabalho e doenças ocupacionais

Objetivo

Preservação da saúde ocupacional dos servidores

Meta

Eliminar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais

Fórmula do indicador

(nº dias afastamento decorrente de acidente de trabalho / total dias efetivos) x 100

Resultado 2010

Análise

Nenhum servidor afastado em decorrência de doença ocupacional.
01 registro de acidente de trabalho com 08 dias de afastamento.
A Área de Gestão de Pessoas do IFTM está estruturando a equipe de Segurança
do Trabalho para promover a preservação da integridade física e mental dos
servidores, através dos programas de prevenção visando à eliminação dos riscos
ambientais.
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Indicador

Rotatividade

Objetivo

Minimizar impactos relacionados à produtividade

Meta

Manter a rotatividade abaixo de 15%

Fórmula do indicador

(entradas + saídas /2 ) / total de servidores x 100

Resultado 2010

((197 + 24) / 2) / 566 x 100 = 19,52 %
Em decorrência da expansão do quadro de servidores, o número de entradas foi
bem superior ao número de saídas.
As saídas se deram em sua maioria pela aprovação em concurso dos servidores
em outras instituições, redistribuições e aposentadorias concedidas, fatores esses
que não há como intervir.

Análise

Com relação à movimentação interna de servidores entre os campi, não foi
possível mensurar o quantitativo.
Indicador

Educação Continuada

Objetivo

Desenvolver competências

Meta

364 servidores capacitados até dezembro/2010

Fórmula do indicador

(Nº servidores capacitados / total servidores) x 100

Resultado 2010

(612 / 566) x 100 = 108,12%
É importante considerar que o resultado atingido não implica que todos servidores
foram capacitados, uma vez que temos que alguns servidores participam de vários
treinamentos.
A área de gestão de pessoas pretende atuar junto aos Campi e Reitoria do IFTM
para que os servidores que não participaram de treinamento sejam incentivados a
participar em 2011.

Análise

Deve-se considerar ainda a expansão da rede federal de ensino e pela Lei
11.892/2008 que criou os Institutos Federais impulsionando de maneira
significativa o crescimento Institucional e, consequentemente, refletindo na
composição do quadro de servidores que praticamente dobrou.
Indicador

Disciplina
Houve a instauração de três PAD’s no ano de 2010, porém, sem aplicação de
penalidade aos servidores envolvidos.

Análise

Indicador

Titulação do Corpo Docente e Técnicos Administrativos

Carreira/Formação acadêmica
Docentes em Tempo Integral
Docentes sem graduação
Docentes Graduados
Docentes Aperfeiçoados
Docentes Especialistas
Docentes Mestres
Docentes Doutores
Técnicos Administrativos sem graduação
Técnicos Administrativos Graduados
Técnicos Administrativos Aperfeiçoados
Técnicos Administrativos Especialistas

2009
142
0
3
1
31
70
42
98
41
0
43

2010
267
0
29
0
57
135
58
107
96
1
76
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12
0

Técnicos Administrativos Mestres
Técnicos Administrativos Doutores

19
0

Percebe-se claramente a evolução do nº de servidores tanto do quadro Docente
quanto dos Técnicos Administrativos que buscaram aumentar a formação escolar,
incentivados pelos benefícios das Carreiras e também pelo apoio do IFTM.

Análise

FONTE: PRODIN/Diretoria de Gestão de Pessoas

4.7. ANÁLISE DA FORÇA DE TRABALHO
Tabela LXXXVIII - Análise da Força de Trabalho
Dados Gerais
Atividade
• Identificar, analisar e quantificar a força de trabalho necessária ao cumprimento das
metas institucionais, considerando a proporção entre quantitativos de quadros da
carreira e usuários; inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho;
• Estabelecer a matriz de alocação de cargos (fórmula matemática de distribuição);
• descrever as atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais, cargos
existentes, força de trabalho, sua composição etária e de saúde;
• analisar processos de trabalho, apontando as necessidade de melhoria;
• identificar a necessidade de redefinição da estrutura organizacional;
• estabelecer a real necessidade de força de trabalho por unidade;
• comparar quadro real com a necessidade para: promover ajustes de distribuição de
pessoal (remanejamento, readaptações, redistribuições e abertura de vagas para
provimento).

Tipo
Finalidade

Descrição

Fonte: PRODIN/DGP

CLASSE

ITUIUTABA

E
D
C
B
A
PEBTT

TOTAL TAE
CLASSE

PARACATU

E
D
C
B
A
PEBTT

TOTAL TAE
CLASSE

PATROCÍNIO

TOTAL TAE

E
D
C
B
A
PEBTT

Tabela LXXXIX - Força de trabalho existente e demanda
RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11
dif/ideal/real
EBTT
11
13
2
12
15
4
2
14
13
0
4
4
0
0
0
32
46
14
511
15,97
4,03
25
46
23
21
RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11
dif/ideal/real
EBTT
11
16
5
13
17
5
1
11
11
0
2
2
0
0
0
28
46
14
1221
43,61
-23,61
25
46
23
21
RREAL IDEAL DEMANDA Alunos/11
dif/ideal/real
EBTT
2
5
3
3
4
1
0
5
5
0
1
1
0
0
0
12
34
22
267
22,25
-2,25
5
15
10
10

Defasagem %

30,43
50,00
Defasagem %

30,43
50,00
Defasagem %
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66,67
81

CLASSE REAL IDEAL DEMANDA Alunos/11

UBERABA

E
D
C
B
A
PEBTT

TOTAL TAE

24
44
7
3
0
110
78

24
52
23
9
0
120
108

4
11
19
8
0
10
42

1807

CLASSE REAL IDEAL DEMANDA Alunos/11

UBERLÂNDIA

E
D
C
B
A
PEBTT

TOTAL TAE

18
30
12
8
0
77
68

18
37
22
27
0
82
104

1
1
2
12
0
3
16

930

CLASSE REAL IDEAL DEMANDA Alunos/11

TOTAL TAE

26
27
2
0
0
20
55

37
43
4
0
0
20
84

11
16
3
0
0
0
30

GERAL TAE
GERAL PEBTT

256
279

403
348

144
63

REITORIA

E
D
C
B
A
PEBTT

4736

Rdif/ideal/real
EBTT

16,43

3,57
30

Rdif/ideal/real
EBTT

12,08

8,33
38,89
Defasagem %

7,92
36

Rdif/ideal/real
EBTT

110,3

Defasagem %

3,66
15,38
Defasagem %

29

0,00
35,71

147
69

35,73
18,10

Fonte: PRODIN/DGP

O advento da Lei 11.892/2008 e conseqüente criação dos Institutos Federais aliada à
expansão da rede federal de ensino promoveram uma significativa mudança na estrutura e
organização das autarquias que deram origem aos mesmos.
Decorrente desse processo houve logo no início praticamente a duplicação da composição
do quadro de servidores na maioria dos segmentos, chegando a triplicar se considerarmos os dados
do final de 2010 e inicio de 2011.
Contudo, o crescimento generalizado implica no ajuste da força de trabalho, principalmente
daquelas com atuação estratégica, atividade que demanda planejamento, elaboração e
implementação de Programa de Dimensionamento, tarefa que se mostra árdua, mas essencial.
Desta forma iniciamos os trabalhos de diagnóstico e mapeamento da força de trabalho
existente (Tabela LXXXIX – Força de trabalho existente e demanda), onde se encontra
demonstrado o quadro REAL relativo ao primeiro trimestre de 2011, o IDEAL fixado a partir de um
prognóstico de partida e a DEMANDA apurada.
Com a seqüência dos trabalhos pretendemos estabelecer uma matriz de alocação de cargos
capaz de demonstrar os serviços oferecidos, seus processos e tecnologias usadas, de forma que
consigamos mensurar e dimensionar de maneira adequada a estrutura e composição do quadro do
IFTM, permitindo para os próximos anos a criteriosa análise da evolução da força de trabalho por
unidade administrativa, sua recomposição e adequação ao atendimento das metas.
Como resultado desse prognóstico observamos uma defasagem de 35,71% para os cargos de
técnico-administrativo em educação e de 18,10% para o cargo de professor de ensino básico,
técnico e tecnológico, sendo que essa diferença entre o ideal e real tem se constituindo em
dificuldades no gerenciamento e condução das atividades que também foram impactadas pelo
crescimento proporcionado pela expansão da rede.
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5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO
EXERCÍCIO
5.1. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO
Tabela XC - Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010
Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba
CNPJ: 10.695.891/0003-63

UG/GESTÃO: 158310/26413
Informações sobre as transferências
Valores
Vigência
Valores Repassados
Pactuados
Nº do
Modalidade instrumen Beneficiário
Sit
No
Contra
Acumulado
to
Global
exercí
partida
até exercício
Início
Fim
cio
19.061.464/00
01-36
Fundação de
32.406
1
556171
Ensino
35.314
2.558
01/04/06 31/05/10 4
Técnico
Intensivo
LEGENDA
Modalidade:
Situação da Transferência:
1 - Convênio
1 - Adimplente
2 - Contrato de Repasse
2 - Inadimplente
3 - Termo de Parceria
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Termo de Cooperação
4 - Concluído
5 - Termo de Compromisso
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado
FONTE: Campus Uberaba

Tabela XCI - Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos
exercícios
Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba
CNPJ: 10.695.891/0003-63
UG/GESTÃO: 158310/26413
Quantidade de instrumentos
Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
celebrados
em
cada
exercício
Modalidade
2008
2009
2010
2008
2009
2010
8.209
9.012
2.558
Convênio
0
0
0
Contrato de Repasse
0
0
0
Termo de Parceria
0
0
0
Termo de Cooperação
0
0
0
Termo de Compromisso
0
0
0
8.209
9.012
2.558
Totais
0
0
0
FONTE: Campus Uberaba
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Tabela XCII - Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011
e seguintes
Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba
CNPJ: 10.695.891/0003-63
UG/GESTÃO: 158310/26413
Qtd. de
Valores (R$ 1,00)
instrumentos
Modalidade
com vigência
Repassados Previstos para
Contratados
em 2011 e
até 2010
2011
seguintes
0
32.406
Convênio
0
Contrato de Repasse
0
Termo de Parceria
0
Termo de Cooperação
0
Termo de Compromisso
0
32.406
Totais

% do Valor
global repassado
até o final do
exercício de 2010
92%
0%
0%
0%
0%
0%

FONTE: Campus Uberaba

Tabela XCIII - Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse
Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente
Nome: Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba
CNPJ: 10.695.891/0003-63
UG/GESTÃO: 158310/26413
Exercício da
prestação de
contas

Quantitativos e montante repassados

Ainda no prazo de Quantidade
prestação de
Montante Repassado
contas
Contas
2010
Com prazo de
prestadas
prestação de
Contas NÃO
contas vencido
prestadas
Quantidade
Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
2009
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
2008
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
Quantidade
Anteriores a
Contas NÃO prestadas
2008
Montante Repassado (R$)

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Contratos de
Convênios
Repasse
0
0
0
1
2.558
0
0
1
9.012
0
0
1
8.209
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FONTE: Campus Uberaba
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Tabela XCIV - Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse
Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Uberaba
CNPJ: 10.695.891/0003-63
UG/GESTÃO: 158310/26413
Exercício da
prestação de
contas

2010

2009

2008

Exercícios
anteriores a
2008

Quantitativos e montantes repassados
Quantidade de contas prestadas
Com prazo de
Quantidade
análise ainda não
Montante repassado (R$)
vencido
Quantidade Aprovada
Contas
Quantidade Reprovada
analisadas
Com prazo de
Quantidade de TCE
análise vencido
Contas NÃO Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado
Contas NÃO
analisadas

Instrumentos
Contratos de
Convênios
Repasse
1
0
0

0

0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantidade

0

0

Montante repassado

0

0

FONTE: Campus Uberaba

O convênio de mútua cooperação, vigente no início do exercício de 2010, foi assinado junto
à Fundação de Ensino Técnico Intensivo, autarquia municipal, inscrita sobre o CNPJ
19.061.464/0001-36, visando assegurar ao adolescente o trabalho educativo e a profissionalização,
oportunizando, assim, o primeiro emprego. Porém, por motivo de ajustes e modificações no sistema
de registro do Governo Federal não foi possível à referida autarquia se adequar às exigências legais,
provocando a finalização do ajuste.
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6. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV
Tabela XCV - Declaração do Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO
Denominação completa (UJ)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS ITUIUTABA.

Código da UG
158311

Declaro, para fins de direito, que as informações referentes a contratos estão disponíveis e
atualizadas no SIASG, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, e que este Campus
não possui convênios.

Servidor
Responsável

Gustavo Goulart Martins

Cargo ou
Função

Coordenador
Compras.

Tabela XCVI - Declaração do Campus Paracatu
DECLARAÇÃO
Denominação completa (UJ)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU.

de

Licitações,

Contratos

e

Código da UG
158309

Atestamos para os devidos fins que as informações referentes aos contratos do ano de 2010
estão disponíveis, atualizado e cronometrado no Sistema de Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG,
conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 e que este Campus não possui convênios.
Servidor
Responsável

Luciane Vianna da Silva

Cargo ou
Função

Assistente em Administração.

Tabela XCVII - Declaração do Campus Uberaba
DECLARAÇÃO
Denominação completa (UJ)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERABA.

Código da UG
158310

Declaro para os devidos fins e direitos que as informações referentes a contratos e convênios ou
outros instrumentos congêneres estão disponíveis, respectivamente, no SIASG e no SICONV, conforme estabelece o
§ 3º do art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010.

Servidor
Responsável

Abadio dos Reis Silva Leite

Cargo ou
Função

Diretor do Departamento de Administração e
Planejamento
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Tabela XCVIII - Declaração do Campus Uberlândia
DECLARAÇÃO
Denominação completa (UJ)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS UBERLÂNDIA.

Código da UG
158312

Atestamos para os devidos fins que as informações referentes aos contratos do ano de 2010
estão disponíveis, atualizado e cronometrado no Sistema de Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG,
conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, e que este Campus não possui convênios.
Servidor
Responsável

Edinalva Ponciano

Cargo ou
Função

Coordenadora Geral de Administração e
Finanças

Tabela XCIX - Declaração - Reitoria
DECLARAÇÃO
Denominação completa (UJ)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO.

Código da UG
158099

Declaramos, para os devidos fins, que as informações referentes aos contratos do ano de 2010
estão disponíveis no Sistema de Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o § 3º
do art. 19 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, e que esta Reitoria não possui convênios.
.
Servidor
Responsável

Marlúcia da Silva

Cargo ou
Função

Coordenadora de Licitações e Contratos
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7. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA
Esta Instituição vem cumprindo as obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de
novembro de 1993, relacionadas à entrega e no tratamento das declarações de bens e renda pelos
ocupantes de Cargo de Direção e Função Gratificada, encontrando-se as declarações à disposição
das autoridades competentes.
Responsável pela informação: Inamara Gomes de Araújo Leal
Cargo ou função: Diretora de Gestão de Pessoas do IFTM
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8. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Tabela C - Informações sobre o sistema de controle interno
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das
instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados
pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de
ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle.
Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em

1

Avaliação
2
3
4

5
X

X
X
X
X
X

X
X
X
1

2

3

4

5
X

X
X

X
X
X
X
X
X
1

2

3

4

5
X

X
X
X
1

2

3

4

5
X
X

X
X
X
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todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
1
2
3
4
5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
X
validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
X
avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
X
desempenho.
Considerações gerais:
A Reitoria tomando por base a avaliação apresentada pelos campi, procedeu a uma análise crítica e chegou aos
resultados apresentados.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.
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9. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS,
MATERIAIS DE TI E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS
Tabela CI - Sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, materiais de ti e na contratação de serviços ou
obras
Aspectos sobre a gestão ambiental
Avaliação
Licitações Sustentáveis
1
2
3 4
5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
X
matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
X
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
X
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
X
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
X
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
X
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
X
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
X
qualidade de tais bens/produtos.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
X
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
X
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
X
servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais: Os quesitos acima foram respondidos pelos campi de Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia
e pela Reitoria. A Reitoria a partir das respostas apresentadas realizou a consolidação.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente não aplicado no contexto da UJ.
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(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do
fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente aplicado no contexto da UJ.

Em relação aos questionamentos acima quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro, como um todo, tem realizado aquisições de bens como veículos
bicombustíveis, papel reciclado, cartuchos recicláveis para impressoras, lâmpadas econômicas,
pincel recicláveis, entre outros, por meio de processos de licitações conjuntas.
Na maioria dos campi são feitas campanhas de coleta seletiva de lixo, divulgadas por meio
de palestras, folders, banners e e-mail institucional. São feitas também campanhas de
conscientização quanto à economia de água, energia elétrica, papel, entre outros, por meio de
cartazes e e-mail institucional, envolvendo toda a comunidade escolar.
Outros projetos merecem destaque, como, a construção de uma composteira, o plantio de
mudas nativas em área de recuperação de um lixão, as ações no sentido de minimizar a degradação
do solo e erosão com a construção de curvas de nível e bolsões, devido à alta declividade do
terreno, todos realizados pelo IFTM - Campus Paracatu.
Ainda dentro desse contexto, várias atividades voltadas à sustentabilidade ambiental são
realizadas pelo IFTM - Campus Ituiutaba durante acontecimento de evento denominado “Semana
do Meio Ambiente”.
No tocante às obras sustentáveis, o IFTM tem tomado várias iniciativas, tais como:
a) Aquisição de torneiras semi-automáticas visando evitar o desperdício de água, bem
como formas de reaproveitamento de água de chuva;
b) Construções com pé direito alto aliadas à aquisição de telhas do tipo “sanduíche” e boa
ventilação, visando à obtenção de conforto termo-acústico evitando-se a utilização de
aparelhos condicionadores de ar;
c) Instalação de amplas janelas de vidro reduzindo a iluminação através de energia elétrica,
entre outras.
É importante frisar que não foi possível comprovar a economia de água com a utilização de
torneiras semi-automáticas, em função da utilização de poços artesianos nos campi, dificultando
esse controle.
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10. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
10.1. GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
Tabela CII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO 2010
UF – MINAS GERAIS
28
30
UBERABA
02
02
BRASIL
UBERLÂNDIA
26
26
PARACATU
01
ITUIUTABA
01
Subtotal Brasil
28
30
EXTERIOR
Subtotal Exterior
0
0
Total (Brasil + Exterior)
28
30
FONTE: PROAD/Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia.

Tabela CIII - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
EXERCÍCIO 2009
EXERCÍCIO 2010
UF MINAS GERAIS
01
01
BRASIL
UBERABA
01
01
Subtotal Brasil
01
01
EXTERIOR
PAÍS
Subtotal Exterior
0
0
Total (Brasil + Exterior)
01
01
FONTE: Pró-Reitoria de Administração

Tabela CIV - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
Despesa com
Estad
Valor do Imóvel
Manutenção no
o de
Regi
exercício
UG
RIP
Conse
me
rvaçã
Valor
Data da
Valor
Instalaçõe
Imóvel
o
Histórico
Avaliação
Reavaliado
s
158310 5401 00013.500-4
21
3
1.709.823,99 28/08/2006 8.740.212,75
374.992
157.950
158310

5401 00006.500-6

21

3

263.527,19

09/10/2000
5.839.076,70 05/10/2006
17/02/2004
44.317,47

158312

5403 00004.500-1

21

3

158312

5403 00353.500-0

21

3

158312

5403 00354.500-5

21

3

76.970,58

158312

5403 00355.500-0

21

3

158312

5403 00356.500-6

21

158312

5403 00357.500-1

158312

1.128.588,57
7.899.534,67

133.235
33.012

-

44.399,98

-

-

20/12/2006

77.073,72

-

-

54.292,67

02/03/2004

54.391,68

-

-

3

54.300,35

03/03/2004

54.399,36

-

-

21

3

63.476,11

03/03/2004

63.599,88

-

-

5403 00358.500-7

21

3

57.895,24

03/03/2004

58.000,44

-

-

158312

5403 00359.500-2

21

3

57.895,24

03/03/2004

58.000,44

-

158312

5403 00360.500-8

21

3

45.117,27

03/03/2004

45.199,78

-

-

158312

5403 00361.500-3

21

3

30.344,58

04/03/2004

30.400,27

-

-
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158312

5403 00362.500-9

21

3

29.946,07

04/03/2004

29.999,70

-

-

158312

5403 00363 500-4

21

3

30.743,99

04/03/2004

30.799,68

-

-

158312

5403 00364.500-0

21

3

33.937,83

04/03/2004

33.999,71

-

-

158312

5403 00365.500-5

21

3

29.146,57

04/03/2004

29.200,20

-

-

158312

5403 00366.500-0

21

3

43.921,51

04/03/2004

43.999,89

-

-

158312

5403 00367.500-6

21

3

32.740,16

04/03/2004

32.799,98

-

-

158312

5403 00368.500-1

21

3

57.096,35

04/03/2004

57.199,49

-

-

158312

5403 00369.500-7

21

3

40.725,97

04/03/2004

40.800,23

-

-

158312

5403 00370.500-2

21

3

47.912,92

04/03/2004

47.999,56

-

-

158312

5403 00371.500-8

21

3

52.705,37

04/03/2004

52.800,26

-

-

158312

5403 00372.500-3

21

3

36.733,89

04/03/2004

36.799,90

-

-

158312

5403 00376.500-5

21

3

36.538,07

05/03/2004

36.599,95

-

-

158312

5403 00377.500-0

21

3

49.859,68

05/03/2004

49.999,95

-

-

158312

5403 00378.500-6

21

3

33.938,54

05/03/2004

34.000,42

-

-

158312

5403 00379.500-1

21

3

39.755,02

05/03/2004

40.000,49

-

-

158312

5403 00380.500-7

21

3

32.799,81

-

-

158309

4939 00031.500-6

21

3

05/03/2004
32.739,99
1.259.250,00
-

-

768.938

-

158311

4683 00017.500-8

21

1

-

267.223

-

1.577.400

157.950

665.000,00

Total

-

FONTE: PROAD/Campi Ituiutaba, Paracatu, Uberaba e Uberlândia.

Em função da criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro o patrimônio da antiga autarquia CEFET - Uberaba, já registrado no SPIUNET teve que ser
desmembrado para a criação dos campi Ituiutaba e Paracatu, o que ocorreu, somente, em
31.08.2010, após a regularização dos imóveis junto aos cartórios competentes e criação, por
solicitação do MEC, das Unidades Gestoras no SPIUNET. Da mesma forma, a transferência dos
imóveis da antiga autarquia EAF - Uberlândia ocorreu naquela data.
É importante mencionar que, constam, ainda, do patrimônio deste IFTM três terrenos, dois
localizados no município de Ituiutaba e um em Paracatu, no estado de Minas Gerais, relacionados
abaixo, que já se encontram registrados no cartório competente e foram incluídos no SPIUNET em
2011.
a) Terreno situado a sudoeste da cidade de Ituiutaba/MG, com área de 384.647 m² e valor
estipulado em R$165.000,00;
b) Terreno situado a sudoeste da cidade de Ituiutaba/MG, com área de 1.386.885 m² e valor
estipulado em R$570.000,00;
c) Terreno situado Fazenda Frutuoso na cidade de Paracatu/MG, com área de 800.000 m² e
valor estipulado em R$399.893,78.
Encontram-se em andamento, junto aos cartórios de registro, os imóveis doados para
instalação dos campi Avançado de Uberlândia, Patrocínio e Tupaciguara, como também dois
terreno doados pelo município de Uberaba, todos no estado de Minas Gerais, conforme relação a
seguir, que após regularização serão registrados no SPIUNET.
a) Prédio situado na Rua Blanche Galassi, 150 - Uberlândia/MG, com área construída de
2.226 m² e valor estipulado em R$477.499,26;
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b) Prédio situado na Rua Artur Botelho – Patrocínio/MG, com área construída de 1.475,56
m² e valor estipulado em R$740.000,00;
c) Terreno situado na Rua João Batista de Oliveira – Tupaciguara/MG, com área de
16.908,80 m² e valor estipulado em R$400.000,00;
d) Terreno situado na Rua Braz Gonçalves Coelho de Rezende – Uberaba/MG, com área de
1.440 m² e valor estipulado em R$88.395,84;
e) Terreno situado na Rua Jonas de Carvalho – Uberaba/MG, com área de 5.436,44 m² e
valor estipulado em R$333.721,31.
Concluindo, o IFTM é cessionário de dois terrenos e um prédio no município de Uberaba e
um terreno no município de Frutal, conforme dados a seguir:
a) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 14.080 m²
para instalação da sede da Reitoria;
b) Terreno situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com área de 12.136,79
m² para instalação da Unidade II do Campus Uberaba;
c) Prédio situado no Parque Tecnológico da cidade de Uberaba/MG, com terreno totalizando
35.883,86 m² para instalação do Centro de Qualificação de Professores - Qualicentro;
d) Terreno situado na Fazenda Frutal e Chácara Sabiá na cidade de Frutal/MG, com área de
10.000 m² para instalação do Centro de Treinamento em Aqüicultura e Pesca.
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11. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tabela CV - Gestão de tecnologia da informação
Quesitos a serem avaliados

1

Avaliação
2 3 4

Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

5

X
X
X
23

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
X
com segurança da informação.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
X
mediante documento específico.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
X
necessidades da UJ.
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
X
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
X
oferecidas aos seus clientes.
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
8%
desenvolvimento interno da própria UJ.
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
X
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
X
gestão de contratos de bens e serviços de TI.
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a
X
produtos e serviços de TI terceirizados?
Considerações Gerais: Os quesitos acima foram respondidos em grupo, envolvendo todos os Coordenadores de TI dos
campi de Ituiutaba, Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Patrocínio e da Reitoria. O Departamento de Tecnologia da
Informação e Comunicação da Reitoria confrontou todas as respostas e realizou a consolidação.
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em
sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
FONTE: PRODIN/Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
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12. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO
FEDERAL
Tabela CVI - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador – Campus Uberaba
Código da UG: 158310

Limite de Utilização da UG: R$ 150.000
Valor
Limite
CPF
Total
Individual Saque Fatura

Portador
FRANCISCO FRANSUI ANDRADE DUARTE

350.570.174-20

50.000

2.085 8.914 11.000

SIVALDO SILVA DE SOUSA

509.053.766-68

50.000

2.106

920

3.027

HARRIS BROWN VILAS BOAS

123.704.366-20

50.000

-

754

754

4.192 10.589 14.781

Total utilizado pela UG
FONTE: Campus Uberaba

Tabela CVII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) – Campus Uberaba
Saque
Fatura
Exercício
Total
(a+b)
Qtde.
Valor (a)
Qtde.
Valor (b)
2008

16

3.384

32

16.716

20.100

2009

27

2.921

43

33.785

36.707

2010

21

4.192

14

10.589

14.781

FONTE: Campus Uberaba

Tabela CVIII - Despesa com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) – Campus Uberlândia
Saque
Fatura
Exercício
Total
(a+b)
Quantidade
Valor (a)
Quantidade
Valor (b)
2008

1

88

06

813

902

2009

-

-

05

960

960

2010

-

-

-

-

-

FONTE: Campus Uberlândia
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13. RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO
A Auditoria Interna tem pautado sua atuação na transparência e relacionamentos
institucionais com todos os envolvidos na prática da boa gestão dos recursos públicos destinados ao
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Triangulo Mineiro. A confiança dos entes auditados
no trabalho desempenhado pela auditoria interna deste Instituto corrobora para a melhor consecução
das atividades na medida em que aqueles que recebem a auditoria tenderão sempre a atuar em
consonância com as necessidades levantadas, procurando sempre atender, apesar de alguns atrasos
nas respostas às recomendações, de maneira responsável e prestativa, contribuindo para a conclusão
dos trabalhos conforme relatos constantes nos relatórios de atividades anuais, exercício 2010.
No decorrer do exercício 2010 foram realizadas auditorias de avaliação e acompanhamento
da gestão de suprimento de bens e serviços, nas modalidades de dispensa e inexigibilidade,
incluindo os registros de preços; e ainda, referente à gestão orçamentária, financeira, contábil,
patrimonial e de pessoal. Também pautamos nossos exames sobre os controles existentes na
Instituição.
Concluindo, todas as recomendações exaradas pelas Auditorias Internas foram acatadas,
com justificativas expressas dos envolvidos.
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro obteve um
desempenho satisfatório, evidenciado pelos resultados a seguir: ampliação de cursos oferecidos, 21
(vinte e um) novos cursos foram abertos; aumento do número de alunos matriculados, em torno de
27,30% considerando o período de 2008 a 2010; avanços nos projetos de pesquisa e atividades de
extensão; início das atividades dos campi Ituiutaba e Paracatu e autorização para abertura dos
Campi Avançado de Patrocínio e Uberlândia, dentro outros que serão mencionados. Este resultado
foi alcançado apesar das dificuldades enfrentadas com relação à gestão multicampi descentralizada,
bem como, com a insuficiência orçamentário-financeira e de pessoal para atender todas as
demandas.
Não se pode deixar de mencionar a conquista institucional com a aprovação pela CAPES,
ainda em 2010, do projeto do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu do IFTM, o Mestrado
Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, a iniciar em 2011.
A qualidade do ensino foi destaque da Instituição que ficou classificada em 8o lugar, entre
todos os Centros Universitários do País, segundo o Índice Geral dos Cursos – IGC 2009, divulgado
pelo Ministério da Educação no início deste ano. O IGC criado em 2007 é um indicador de
qualidade das instituições de ensino superior, que considera para sua composição a qualidade dos
cursos de graduação e pós-graduação. O IFTM se encontra na faixa 04, a qual varia entre 01 e 05,
sendo que do total de centros universitários avaliados apenas 15 receberam esse conceito.
As ações desenvolvidas no sentido de captar recursos junto à SETEC/MEC e Ministério da
Ciência e Tecnologia para o atendimento das demandas prioritárias de reestruturação e
modernização da infraestrutura física, e também da expansão do IFTM contribuíram para amenizar
a insuficiência de recursos financeiros. No entanto, reforçamos que os recursos disponibilizados
pelo Tesouro Nacional, através do MEC, somado aos captados da SETEC/MEC e MCT foram
insuficientes para atender às demandas apresentadas pela sociedade e garantir a expansão e
modernização desta Instituição.
É importante enfatizar que, a amplitude e expansão da atuação deste Instituto Federal no
contexto regional representam a realização de um trabalho pedagógico-administrativo, voltado para
a melhoria do desempenho institucional e pautado nos princípios básicos da economicidade, da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, e da probidade administrativa.
É fato que, as ações desencadeadas neste ano contribuíram para a melhoria do contexto
acadêmico, que busca além da formação técnico-profissional a do cidadão como pessoa humana,
com autonomia intelectual e pensamento crítico, promovendo, também, a compreensão dos
fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Dessa forma, o Instituto Federal
do Triângulo Mineiro responde às exigências do mundo do trabalho, aos anseios da comunidade e
cumpre o seu papel de relevância estratégica para o desenvolvimento da região.
Concluindo, afirmamos que este relatório permite uma reflexão sobre a realidade,
contribuindo para mudança de rumos e garantindo, dessa forma, o engrandecimento da Instituição e
a oferta de Ensino Público de qualidade.
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ANEXOS
I - Declaração do contador responsável pelo Campus Paracatu
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de
1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Paracatu MG
Mariléia da Cunha Soares

Data

28.02.2011

CRC nº.

074427/0-0

II - Declaração do contador responsável pelo Campus Ituiutaba
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus
Ituiutaba

Código da UG
158311

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de
17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada
que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Ituiutaba - MG
Anivaldo Franco de Paula

Data

31/12/10

CRC nº

76714

III - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberaba
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de
1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Uberaba – MG
Marcos Antônio Marcacine Pereira

Data

10.02.2011

CRC nº

61763
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IV - Declaração do contador responsável pelo Campus Uberlândia
DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro-IF TM – Campus
Uberlândia

Código da UG
158312

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de
1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Uberlândia, MG.
Rafael Borges Ribeiro

Data

21 de Janeiro de 2011.

CRC nº

087202/O-8

V - Declaração do contador responsável pelo IFTM
Denominação completa (UJ)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM

Código da UG
158099

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de
1964) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador
Responsável

Uberaba MG
Célia Aparecida Almeida Estevam

Data

09.03.2011

CRC nº

60.591/0
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Consolidação:
Pró-Reitora de Administração

Colaboração:
Campus Ituiutaba
Campus Paracatu
Campus Uberaba
Campus Uberlândia
Campus Avançado Patrocínio
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
Pró-Reitoria de Ensino
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
Diretoria de Administração
Diretora de Gestão de Pessoas
Coordenação Geral de Planejamento
Pesquisadora Institucional
Diretoria de Tecnologia de Informação
Auditoria Interna
Coordenação de Serviços de Engenharia
Coordenação de Licitações e Contratos
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