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II. REFERÊNCIAS:

2.1. Coletânea de Entendimentos - CGU (Gestão de Recursos das Instituições Fede-

rais de Ensino Superior e dos Institutos que compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica) 

2.2. Constituição da República Federativa do Brasil

2.3. Decreto 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal)

2.4. Decreto nº 6.170/2007 (Transferências de Recursos da União) 

2.5. Decreto nº 7.423/2010 (Relações entre as IFES e as Fundações de Apoio) 

2.6. Decreto nº 8.241/2014 (Aquisição de Bens e a Contratação de Obras e Serviços 

pelas Fundações de Apoio)

2.7. Decreto-lei Federal nº 200/1967 (Organização da Administração Federal) 

2.8. Instrução Normativa SEAD N° 1/2021 (Estrutura Organizacional da Superinten-

dência de Educação a Distância – SEAD e seu novo organograma)

2.9. Instrução Normativa TCU N°71/2012 (Processos de Tomada de Contas Especial)

2.10. Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (Normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal) 

I. OBJETIVO GERAL:

Descrever as atividades desenvolvidas pelo Setor Financeiro da SEAD/UFES, ser-

vindo como suporte para o perfeito desenvolvimento das atividades, de maneira 

padronizada.

• Principais funções:

• Orientar servidores envolvidos;

• Proporcionar métodos que possibilitem a execução uniforme das tarefas;

• Auxiliar no controle e no acompanhamento das atividades que serão executadas.

https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2022/07/Coletanea-de-Entedimentos-CGU.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7423.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8241.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2021/08/sead_instrucoes-normativas_2021.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-71-de-28-de-novembro-de-2012-20235428
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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2.22. Orientações a Coordenadores de Contratos com Fundação de Apoio

2.23. Orientações a Fiscais de Contratos com Fundação de Apoio

2.24. Portaria Interministerial nº 424/2016 (Transferências de Recursos da União)

2.25. Planejamento Estratégico SEAD (2021-2030) 

2.25. Resolução CONSUNI nº 04/2012 (Aprovação de Contratos e Convênios) 

2.26. Resolução CONSUNI nº 14/2021 (Regimento Interno da SEAD/UFES) 

2.27. Resolução CONSUNI nº 46/2019 (Normas financeiras e administrativas para 

projetos que envolvam contratação de fundação de apoio)

2.28. Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação (SIMEC)

2.29. Sistema de Informação da Universidade Aberta do Brasil - SISUAB

2.30. Sistema de Informação para o Ensino da UFES (SIE)

2.11. Lei nº 4.320/1964 (Orçamentos e Balanços) 

2.12. Lei n° 8.027/1990 (Normas de Conduta dos Servidores Públicos Civis da União, 

das Autarquias e das Fundações Públicas)

2.13. Lei nº. 8.666/1993 (Licitações e Contratos da Administração Pública) 

2.14. Lei nº 8.958/1994 (Relações entre as instituições federais de ensino superior 

e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio)

2.15. Lei nº 13.243/2016 (Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica) 

2.16. Manual de Elaboração e Modificação de Contratos com Fundações de Apoio

2.17. Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos com Fundações de Apoio

2.18. Manual de Prestação de Contas de Contratos com Fundações de Apoio

2.19. Memorando Circular nº 002/2016 Proad/UFES (Orientação aos Coordenadores 

de Projetos)

2.20. Memorando Circular nº 004/2015 Proad/UFES (Responsabilidade dos Fiscais 

de Contrato)

2.21. Memorando Circular nº 009/2015 Proad/UFES (Informações a Fiscais e Gesto-

res de Contratos e Instrumentos Congêneres) 

https://contratos.ufes.br/orientacoes-coordenadores-de-contratos-com-fundacao-de-apoio
https://contratos.ufes.br/orientacoes-fiscais-de-contratos-com-fundacao-de-apoio
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2022/07/sead_planejamento-estrategico_2021-2030.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_04.2012.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_14.2021-cun_-regimento_interno_da_sead_0.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
http://simec.mec.gov.br/login.php
http://simec.mec.gov.br/login.php
https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
https://npd.ufes.br/sistema-de-informa%C3%A7%C3%A3o-para-o-ensino-sie
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8027.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/memorando_circular_002-2016.pdf
https://contratos.ufes.br/memorando_circular0042015
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/memo_proad.pdf
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I. Convênio – instrumento que disciplina a transferência de recursos finan-

ceiros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta ou 

indireta, para órgãos ou entidades da Administração Pública estadual, distri-

tal ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos ou, ainda, entidades 

privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto ou atividade de 

interesse recíproco em regime de mútua cooperação;

II. Convênio de Receita - ajuste em que órgãos e entidades federais figuram 

como convenentes, recebendo recursos para executar programas estaduais 

ou municipais, ou aqueles em que os órgãos da administração direta recebem 

recursos para executar programas a cargo da entidade da administração indi-

reta, sob regime de mútua cooperação, na forma do § 3o, do art. 1 o do Decreto 

no . 6.170, de 25 de julho de 2007;

III. Termo de Execução Descentralizada (TED) – instrumento por meio do qual 

é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal para outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia, 

fundação pública ou empresa estatal dependente.

IV. Acordo de Cooperação – instrumento cuja execução não envolve a trans-

ferência de recursos entre os partícipes.

V. Receita Própria – são arrecadadas pelas entidades públicas em razão de sua 

atuação econômica no mercado. Estas receitas são aplicadas pelas próprias 

unidades geradoras.

III. BREVE HISTÓRICO

As atividades financeiras são executadas desde a criação do Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância - ne@ad. Este órgão passou por diversas modificações estru-

turais, transformou-se na Superintendência de Educação a Distância – SEAD e em 

recente processo de reestruturação organizacional do órgão manteve no seu orga-

nograma o setor Financeiro que conta com a cooperação da seção Apoio Financeiro.

IV. ATIVIDADES

4.1. Projeção dos Custos Financeiros de 
Projetos de Cursos 

Um dos grandes desafios das instituições públicas brasileiras de ensino, de for-

ma generalizada, é a captação de recursos financeiros extraorçamentários. Os 

convênios e os termos de cooperação técnica são os principais instrumentos que 

possibilitam a captação desses recursos, a partir dos projetos idealizados por seu 

corpo docente e por seus pesquisadores. Assim, a obtenção desses recursos ocor-

re por meio do financiamento externo, que não está vinculado ao orçamento da 

Instituição. Por esta razão é importante conhecer alguns conceitos das principais 

formas de ingresso dos referidos recursos, de acordo com a Portaria Interminis-

terial nº 424, de 30 de dezembro de 2016:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016-20457287
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f. Acesse na Rede de Dados o endereço “\\arq-sead4\Diretoria Administrativa\

Cursos - Projetos com documentação em tramitação”; abra uma Pasta com o 

título no seguinte formato “ANO – NOME DO CURSO”; salve a cópia do Projeto 

Pedagógico e da Planilha Financeira que foi calculada.

g. Encaminhe uma cópia da Planilha Financeira ao solicitante.

4.1.2. Plano de Trabalho e Termo de Referência

O Plano de Trabalho é uma ferramenta que permite ordenar e sistematizar infor-

mação considerada relevante para realizar uma tarefa. As principais informações 

que devem estar contidas no Plano de Trabalho são: identificação do objeto a ser 

executado; metas a serem atingidas; etapas ou fases de execução; plano de aplica-

ção dos recursos financeiros; cronograma de desembolso; previsão de início e fim 

da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas; 

se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 

recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 

assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade 

ou órgão descentralizador (Lei nº 8.666/1993, art. 116, §1º).

O Termo de Referência é o documento em que o requisitante detalha/esclarece 

aquilo que realmente precisa, trazendo a definição do objeto e os demais elemen-

tos necessários à sua perfeita contratação e execução.

Na elaboração de projetos, uma das maiores dificuldades de professores e pes-

quisadores diz respeito ao cálculo do custo financeiro. A SEAD/UFES, como parte 

interessada nos projetos (Ensino, Extensão, Desenvolvimento Institucional, De-

senvolvimento Científico, Tecnológico e Estímulo à Inovação), efetua o cálculo da 

projeção dos custos financeiros dos projetos quando eles, de alguma forma, estão 

vinculados e/ou serão implementados através da SEAD. 

4.1.1. Cálculo das Planilhas Financeiras

a. Receba a demanda do Diretor Pedagógico da SEAD ou do Responsável pela 

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso.

b. Solicite uma cópia do Projeto Pedagógico do Curso para subsidiar as infor-

mações necessárias para alimentar a inclusão dos dados na planilha financeira.

c. Acesse o endereço “\\arq-sead4\Diretoria Administrativa\Cursos - Modelos 

de Planilha” na Rede de Dados e escolha o modelo de planilha adequado (tipo 

de curso) para as características básicas apresentadas pelo Projeto.

d. Na escolha da planilha considere, também, os aspectos que dizem respeito, 

especificamente, a fonte dos recursos que financiarão o projeto: Programa do 

Governo Federal (UAB) ou Outras Fontes (Governo Federal, Estadual, Municipal, 

parcerias com fundações, cursos customizados, etc).

e. Preencha todos os dados da planilha, conforme solicitado, e no final faça a 

crítica do resultado obtido.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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b. Solicite à autoridade demandante uma cópia do documento de aprovação da 

oferta dos cursos pela CAPES, o qual deve conter o número de vagas aprovadas 

para cada curso, em quais polos cada curso será ofertado, a quantidade de vagas 

por curso em cada polo e o custo aluno/ano aprovado para aquele Edital/Chamada;

c. Solicite à autoridade demandante os modelos de formulários de Plano de 

Trabalho e Termo de Referência, enviados pela CAPES. Esses modelos de for-

mulários são disponibilizados juntamente com o documento de aprovação da 

oferta dos cursos e são específicos para cada Edital/Chamada, por esse motivo 

não é recomendado o uso de modelos de Editais e/ou Chamadas anteriores. 

d. Acesse na Rede de Dados o endereço “\\arq-sead4\Diretoria Administrativa\

Cursos - Projetos com documentação em tramitação”; abra uma Pasta com o tí-

tulo no seguinte formato “ANO – UAB EDITAL (Número da chamada de oferta dos 

cursos)”; salve o documento contendo as informações de aprovação da oferta 

dos cursos pela CAPES juntamente com os modelos de Plano de Trabalho e 

Termo de Referência.

4.1.2.1.1. Elaboração do Plano de Trabalho

O formulário de Plano de Trabalho disponibilizado para o Edital/Chamada já vem 

previamente preenchido com algumas informações das diretrizes do Programa ao 

qual ele se vincula na CAPES. Porém, o seu texto necessita de adaptação à reali-

dade da SEAD/UFES e, para isso, o Técnico Administrativo utilizará as informações 

colhidas nos passos anteriores, aplicando-as conforme a ordem estabelecida no 

referido documento, seguindo os seguintes passos:

4.1.2.1. Atividades Específicas para Projetos de Cursos 
Custeados pelo MEC/CAPES (Programa Universidade 
Aberta do Brasil – UAB)

Desde 2006 a UFES credenciou-se e integra o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB. A base de sustentação deste Programa é a parceria tripartite entre 

o Governo Federal, Instituições Públicas de Ensino Superior e Prefeituras Muni-

cipais (onde estão localizados os polos de apoio presencial). Periodicamente a 

CAPES lança os editais de chamada pública para articulação de cursos superiores 

na modalidade de EaD no âmbito do Programa. Quando a SEAD participa da cha-

mada propondo a oferta de curso(s) e tendo sido aprovada sua proposta, o Setor 

Financeiro, demandado pela Diretoria, providenciará a elaboração do Plano de 

Trabalho, do Termo de Referência e a inclusão no Sistema Integrado de Monitora-

mento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC).

O Plano de Trabalho e o Termo de Referência são os documentos necessários para 

a formalização do Termo de Execução Descentralizada (TED) que é o instrumento 

através do qual a CAPES descentraliza os recursos financeiros para a SEAD/UFES 

com a finalidade de custear a oferta dos cursos aprovados na Chamada Pública/

Edital. É necessário estabelecer uma comunicação eficiente com a Coordenação 

UAB, na SEAD/UFES, que demandará o Setor Financeiro para formalizar o Plano 

de Trabalho e o Termo de Referência. Os passos preliminares são os seguintes:

a. Receba a demanda da Coordenação UAB da SEAD/UFES, responsável pela 

articulação da oferta dos cursos junto a CAPES;
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f. Após conclusão da edição do texto do Plano de Trabalho, salvar o arquivo, na 

pasta “ANO – UAB EDITAL (Número da chamada de oferta dos cursos)”, com o nome 

“plano de trabalho UAB Edital Nº (XXX)” caso seja mais que um curso, ou “plano 

de trabalho UAB - Nome do Curso”, caso refira-se a oferta de um único curso.

4.1.2.1.2. Elaboração do Termo de Referência

O modelo de formulário do Termo de Referência também já vem previamente pre-

enchido e necessita que sejam incluídas algumas informações na SEAD/UFES, que 

o Técnico Administrativo buscará na documentação fornecida pela Coordenação 

UAB e fará as inserções conforme segue:

a. Acesse na Rede de Dados o endereço “\\arq-sead4\Diretoria Administrativa\

Cursos - Projetos com documentação em tramitação\ANO – UAB EDITAL (Número 

da chamada de oferta dos cursos)”.

b. Abra o documento Modelo de Termo de Referência Edital Nº (XXX) e inicie a 

inserção dos dados no texto do Termo de Referência.

c. Preencha todos os campos do formulário: Capa / I. OBJETO / II. JUSTIFICATIVA / 

III. DETALHAMENTO DOS CUSTOS DO OBJETO / IV – DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS 

/ V – FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

d. No item III. DETALHAMENTO DOS CUSTOS DO OBJETO, preencher a planilha 

conforme valores informados no Plano de Trabalho, detalhados por elemento 

de despesa.

a. Acesse na Rede de Dados o endereço “\\arq-sead4\Diretoria Administrativa\

Cursos - Projetos com documentação em tramitação\ANO – UAB EDITAL (Número 

da chamada de oferta dos cursos)”.

b. Abra o documento Modelo de Plano de Trabalho Edital Nº XXX e inicie a in-

serção dos dados no texto do Plano de Trabalho.

c. Preencha todos os campos do formulário: Capa / I - Descrição do objeto 

a ser executado / II - Justificativa para a Celebração do Financiamento / III – 

Capacidade técnica-gerencial da proponente / IV – Público-alvo / V- Metas de 

Formação - Lista dos cursos ofertados - Lista dos cursos por polo de apoio 

presencial - Período de execução do Plano de Trabalho/ VI - Previsão Orçamen-

tária / VII – Cronogramas estimativos de execução e de desembolsos - Previsão 

orçamentária demandada por Curso x Ano - Previsão orçamentária demandada 

por Finalidade x Ano - Cronograma de desembolso previsto / VIII - Previsão de 

contratação de terceiros pela Proponente / IX – Previsão de utilização de recur-

sos com pagamento de diárias / X - Declaração de Ciência.

d. No item VI – Previsão Orçamentária, calcular o valor global do projeto, que 

consiste na multiplicação do número de vagas previstas pelo valor do “custo/

aluno/ano”, definido pela CAPES para aquela Chamada/Edital, atentando para 

as diferenças de valor estabelecido entre cursos de graduação e especialização.

e. No Item VII – Cronogramas estimativos de execução e de desembolsos, de-

mandar junto ao Coordenador Financeiro a elaboração de uma nova planilha 

de custos com base no cálculo “custo/aluno/ano”, detalhada por elementos de 

despesa, conforme modelo constante no Plano de Trabalho.
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b. Acesse a aba “Termo de Execução Descentralizada”, clique na opção “Listar 

termos” e, em seguida, clique na opção “Criar novo TED”. O SIMEC atribuirá um nú-

mero ao novo TED criado e abrirá uma nova tela para a inserção das informações.

c. No menu, insira os dados de cada aba conforme definido no Plano de Trabalho 

assinado. As abas Concedente e Proponente já vêm previamente preenchidas 

pelo sistema. As abas “plano de trabalho”, “vigência” e “programação orçamen-

tária e financeira” devem ser complementadas.

d. Posteriormente, acesse a aba “anexos” e inclua os documentos assinados 

(Plano de Trabalho e Termo de Referência). O sistema fará upload dos documen-

tos e o novo TED cadastrado estará pronto para a tramitação.

e. Acesse a aba “tramitação” e clique na opção “tramitar para o gestor orça-

mentário do proponente”.

f. Completada a etapa anterior, dar ciência à Coordenação UAB da SEAD/UFES, 

para que faça as interlocuções necessárias, tendo em vista que o TED só será 

analisado pela CAPES após a aprovação do Gestor Orçamentário do Proponente 

(Pró-Reitor de Planejamento da UFES) e aprovação do Representante Legal do 

Proponente (Reitor da UFES) no SIMEC.

Aprovado e tramitado pelas instâncias na UFES (Proplan e Reitoria), o TED é “En-

caminhado para o Gabinete da Secretaria-Autarquia”, o que significa que está 

na CAPES para análise. Na CAPES, o TED passa por análise e parecer técnico na 

Coordenação Geral de Supervisão e Fomento (CGFO). Caso seja aprovado, segue 

para a Diretoria de Educação a Distância (DED), que analisa novamente e, aprovado, 

e. Após conclusão da edição do texto do Termo de Referência, salvar o arquivo, na 

pasta “ANO – UAB EDITAL (Número da chamada de oferta dos cursos)”, com o nome 

“termo de referência UAB Edital Nº (XXX)” caso seja mais que um curso, ou “termo 

de referência UAB - Nome do Curso”, caso refira-se a oferta de um único curso.

f. Após salvar os arquivos na respectiva pasta do Projeto, abrir um Documento 

avulso no sistema Lepisma para a coleta de assinaturas digitais das autoridades: 

Coordenadora UAB e Reitor da UFES (no Plano de Trabalho e Termo de Referência).

g. Com os documentos assinados, fazer a inclusão no SIMEC.

4.1.3. SIMEC

O Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Edu-

cação (SIMEC) é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento 

e monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da educação. 

É no SIMEC que os gestores verificam o andamento dos Planos Articulados pela 

SEAD/UFES junto a CAPES. Para efetuar a inclusão da documentação referente à 

aprovação de oferta de cursos o passo-a-passo é o seguinte: 

4.1.3.1. Inclusão no SIMEC

a. Acesse o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministé-

rio da Edu cação (SIMEC) e faça login no sistema, com perfil previamente cadastra-

do pela ProPlan/UFES (usuário e senha), para iniciar o cadastro de um novo TED.

http://simec.mec.gov.br/login.php
http://simec.mec.gov.br/login.php
http://simec.mec.gov.br/login.php
http://simec.mec.gov.br/login.php
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4.1.4.1. Orientação Específica para Projetos de Cursos Custeados 

pelo MEC/CAPES (Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB)

Os elementos da despesa onde os recursos são alocados têm por finalidade iden-

tificar, através de codificação do Plano de Contas do Sistema Integrado de Admi-

nistração Financeira (SIAFI), os objetos de gastos. A UAB utiliza na execução das 

suas ofertas os seguintes elementos:

339014.14 Diárias - Pessoal Civil

339036.02 Diárias - Colaborador

339030.XX Material de Consumo

339033.01 Passagens e Despesas com Locomoção

339036.XX Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

339039.XX Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

339036.07 Estagiários

Quando a SEAD participa de uma chamada pública, tem sua proposta de oferta de 

curso(s) aprovada pela CAPES e o Setor Financeiro inclui toda a documentação exi-

gida no SIMEC, a continuidade desse fluxo rotineiro é aguardar a manifestação da 

Coordenadoria Geral UAB, na CAPES, que providenciará e comunicará a SEAD/UFES 

a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros, de acordo com as ru-

bricas que foram discriminadas anteriormente no Plano de Trabalho apresentado.

segue para o Gestor Orçamentário efetuar a descentralização do crédito no SIAFI, por 

meio de Nota de Crédito. Caso haja alguma inconsistência no preenchimento do TED 

no SIMEC ou nos documentos anexados (Plano de Trabalho e Termo de Referência), 

a CAPES tramita o TED de volta para a UFES promover as adequações necessárias.

g. Enquanto o TED estiver em tramitação, seja na UFES ou na CAPES, o Técnico 

Administrativo responsável necessita estar atento, acompanhando todas as eta-

pas, até a efetivação da descentralização do crédito, informação que, no SIMEC, 

estará disponível na aba “Programação Orçamentária e Financeira”.

h. Assim que a descentralização do recurso for confirmada, com a emissão da 

respectiva nota de crédito, dar ciência à Coordenação UAB, a(o) Superintendente, 

a(o) Diretor(a) Acadêmico(a) e a Coordenação Financeira da SEAD/UFES.

4.1.4. Recursos Financeiros

Os recursos financeiros a que nos referimos neste item são recursos extra or-

çamentários, provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no 

orçamento da UFES. São recursos financeiros de caráter temporário e que não in-

tegram a Lei de Orçamento Anual – LOA da UFES. O ingresso destes recursos ocorre, 

normalmente, através das descentralizações entre órgãos da mesma esfera ou via 

Guia de Recolhimento da União (GRU) para órgãos e instituições de outras esferas. 
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Os recursos financeiros que podem ser utilizados para contratação da fundação de 

apoio são aqueles provenientes de transferências voluntárias ou da arrecadação 

própria, desde que não haja vedação expressa por parte da concedente dos recur-

sos. É importante frisar que como se trata da execução de recursos públicos, pre-

cisamos nos orientar em função dos principais critérios de desempenho: eficiência 

(capacidade de um processo converter insumos em produtos), eficácia (cumprimento 

das metas), efetividade (impacto em favor do público alvo) e economicidade (re-

cursos financeiros geridos de modo adequado, para que se obtenham os maiores 

benefícios pelos menores custos, visando à obtenção dos melhores resultados).

c. Efetue, no que couber, o preenchimento dos documentos (Modelo de Projeto 

Básico de Contratação de Fundação; Modelo de Planilha de Receitas e Despesas 

Detalhada; Modelo de Cronograma Físico-Financeiro; Declaração de não Contra- 

tação de Familiares; Declaração de Percepção de Remuneração Limitada ao Teto 

Constitucional; Declaração de realização do projeto por no mínimo de 2/3 de 

pessoas vinculadas à Universidade; Declaração de saldos contábeis e bancários; 

Modelos de Plano de Trabalho para Acordos/Termos de Cooperação/Convênios 

com ou sem repasse de recursos) que viabilizarão a contratação da Fundação 

que ganhou a concorrência. 

d. O relacionamento com as Fundações de Apoio podem ser estabelecidos por 

dois tipos de modelos contratuais: o bipartite e o tripartite. No modelo bipartite 

é firmado um instrumento jurídico, formalizado entre a Universidade e a Funda-

ção, elaborado pela Diretoria de Projetos Institucionais - DPI. O modelo tripartite 

pressupõe um instrumento jurídico entre a Universidade, uma Instituição e a 

Fundação de Apoio. Ainda que exista um instrumento jurídico tripartite, há a 

necessidade da formalização de um contrato acessório entre a Universidade e 

4.1.4.2. Execução Financeira de Recursos Extraorçamentários

a. Se a execução financeira for realizada diretamente pela UFES, formalize a 

intenção e ajuste a forma da execução com a Pró-Reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) e com a Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD) que são os responsáveis pela condução do sistema de planejamento e 

orçamento institucional, e se encarregam da execução orçamentária e financeira 

definida pelo planejamento, respectivamente. 

Ao fazer esta opção, a SEAD obrigatoriamente terá que cumprir o Princípio da 

Anualidade, ou seja, as previsões de receita e despesa deverão referir-se, sempre, 

ao período de vigência da Lei do Orçamento Anual – LOA que, no Brasil, de acordo 

com o art. 34 da Lei nº 4.320/64, coincide com o ano civil: de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro. Em outras palavras, as despesas deverão ser executadas no mesmo 

ano em que ocorreu o ingresso do recurso extraorçamentário. O processo obedece 

aos três estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Ao final deste 

período as eventuais sobras de recursos serão devolvidas. 

Alternativamente, e visando obter apoio à gestão administrativa e a execução 

financeira dos projetos, a SEAD poderá contratar os serviços de uma Fundação de 

Apoio. Para tanto deverá realizar os passos seguintes desta rotina. 

b. Inicialmente, verifique se o projeto (pesquisa, ensino, extensão, inovação e 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de prestação de servi-

ços tecnológicos) pode ser apoiado ou desenvolvido em parceria com fundações 

de apoio (vide Art. 3º da Resolução CONSUNI nº 46/2019). 

https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
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Caso o contrato seja tripartite, observar rigorosamente os dispositivos do item 3.2 

do Manual de Elaboração de Contratos com Fundações de Apoio.

4.1.5. Atividades Específicas para Projetos de Cursos 
Custeados pelo MEC/CAPES (Programa Universidade 
Aberta do Brasil – UAB)

Quando o ingresso de recursos ocorre através das descentralizações entre ór-

gãos da mesma esfera ou via Guia de Recolhimento da União (GRU) para órgãos 

e instituições de outras esferas, a execução financeira pode ocorrer através da 

própria UFES ou através da contratação de uma Fundação de Apoio, dependendo 

da decisão da Diretoria de SEAD sobre como será realizada a gestão financeira. 

4.1.5.1. Contratação da Fundação de Apoio

Terminada a fase de formalização do TED, iniciada sua vigência no SIMEC e efe-

tivada a descentralização do recurso financeiro por meio de nota de crédito no 

SIAFI, é necessária a abertura de processo eletrônico no sistema de protocolo da 

UFES (Lepisma) para tramitar a contratação da Fundação de Apoio, que irá prestar 

apoio à gestão administrativa e financeira do projeto. Para isso, é preciso seguir 

os seguintes passos: 

4.1.5.2. Abertura do Processo no Lepisma

a. Acesse o sistema de protocolo da UFES no navegador de Internet por meio do 

Lepisma, realize o procedimento de “login”, abra um novo processo selecionando 

a Fundação (Vide item 3 - Manual de Elaboração de Contratos com Fundações de 

Apoio).

e. Caso o contrato seja bipartite (entre a SEAD/UFES e uma Fundação de Apoio), 

monte o processo administrativo virtual no Lepisma, contendo toda a docu-

mentação preenchida conforme o item c. Inclua, também, os seguintes docu-

mentos: planilhas de pesquisa de preços (fornecidas pela fundações de apoio); 

se aplicável, declaração de isenção do ressarcimento à UFES (3%); se aplicável, 

declaração de isenção do DEPE (10%); aprovação do Departamento de origem do 

projeto; aprovação do Conselho Departamental do respectivo Centro; registro 

do Projeto na Pró-Reitoria pertinente e Justificativa de Interesse Institucional. 

Encaminhar a documentação para colher as assinaturas da diretoria da SEAD. 

Em seguida remeta o processo para o DPI/PROAD que verificará o atendimento 

aos requisitos formais estabelecidos no Manual de Elaboração de Contratos com 

Fundação de Apoio; dará continuidade aos procedimentos para contratação da 

Fundação e elaborará o contrato que será firmado.

f. Receba o contrato, providencie/colha as assinaturas eletrônicas solicitadas 

e devolva o processo ao DPI/PROAD para publicação.

g. Solicite ao DPI/ PROAD que providencie a transferência dos recursos arrecada-

dos em razão do projeto, quando for o caso, para a conta bancária específica do 

projeto, aberta e fornecida pela fundação de apoio. Na hipótese de depósito dos 

recursos financeiros diretamente na conta da fundação de apoio, os depósitos 

devem ser feitos em conta específica do projeto.

https://protocolo.ufes.br/#/home
https://protocolo.ufes.br/#/home
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
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administrativo) e fiscalização do contrato (fiscal do contrato), para que, ao anali-

sar a documentação, a DPI/UFES utilize-se desses dados para redigir o contrato 

a ser firmado com a Fundação de Apoio.

c. Redija o Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Plano de Trabalho.

d. Redija a Justificativa de Interesse Institucional.

e. Redija as declarações: Declaração de não Contratação de Familiares; Declara-

ção de Percepção de Remuneração Limitada ao Teto Constitucional; Declaração de 

realização do projeto por no mínimo de 2/3 de pessoas vinculadas à Universidade; 

Declaração de saldos contábeis e bancários.

f. Preencha a Declaração de Isenção do Ressarcimento à UFES (3%) e submeta 

à assinatura do(a) Reitor(a) da UFES, conforme previsão do Art. 9º, §1°,I da 

Resolução 46/2019 CUN;

g. Preencha a Declaração de Isenção do DEPE (10%) e submeta à assinatura, 

conforme previsão do Art. 9º, §1°,II da Resolução 46/2019 CUN: 

1. ordinariamente, do Conselho Administrativo da Sead; e

2. extraordinariamente, da(o) Superintendente da SEAD, conforme a respon-

sabilidade de coordenação do projeto.

h. Solicite que à Fundação de Apoio emita uma Declaração de Isenção de Co-

brança de Custo Operacional.

como interessado e procedência a unidade “Superintendência de Educação a 

Distância – SEAD”, escolha o assunto “ADMINISTRAÇÃO GERAL: Acordos. Ajustes. 

Contratos. Convênios”, informe no campo resumo do assunto o nome do projeto, 

exemplo: UAB Edital XYZ.

b. Observe que, executada a etapa anterior, o sistema atribui um número ao novo 

processo, que constará na caixa postal como “em criação”, e ficará aguardando 

a instrução processual.

4.1.5.3. Instrução do Processo de Contratação da Fundação

A Resolução CONSUNI nº 46/2019 estabelece as normas financeiras e administrati-

vas para projetos que envolvam contratação de fundação de apoio e o Manual de 

Elaboração de Contratos com Fundações de Apoio fornece as orientações sobre os 

trâmites necessários para a formalização ou celebração dos referidos contratos. 

Para efetuar a instrução (montagem das peças) do processo é necessário executar 

os seguintes passos:

a. Solicite à Coordenação Financeira da SEAD que elabore a planilha financeira 

de custos (Modelo de Planilha de Receitas e Despesas Detalhada) nos moldes 

da Resolução CONSUNI nº 46/2019.

b. Redija o Projeto Básico de Contratação da Fundação, utilizando os dados e/

ou informações do Plano de Trabalho, do Termo de Referência e do(s) Proje-

to(s) do(s) Curso(s). Ressalta-se que é nesse documento que deverão ser infor-

mados os nomes dos responsáveis pela coordenação do projeto (coordenador 

https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/5-_manual_de_elaboracao_de_contratos_2021.06_v02_final_0.pdf#overlay-context=manual_fundacoes
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
https://contratos.ufes.br/modelosinstrumentos
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k. Após a confecção e/ou obtenção de toda documentação acima descrita, de-

vidamente assinada pelos responsáveis (Coordenador Administrativo do Projeto 

e Fiscal do Contrato), juntá-la (anexar os documentos) ao respectivo processo 

aberto no Lepisma.

l. Com toda documentação anexada ao processo, tramite-o para a Diretoria 

de Projetos Institucionais - DPI, que verificará se ele está instruído corretamente. 

m. Estando devidamente instruído e aprovado, a DPI emitirá as vias do contrato 

para que o coordenador providencie a coleta de assinaturas do Coordenador 

Administrativo do Projeto e do Fiscal do Contrato.

n. Coletadas as assinaturas, o processo deverá retornar a DPI para que pu-

blique o contrato no Diário Oficial da União e efetue os devidos registros. Na 

sequência o processo será encaminhado ao coordenador para acompanhamento.

o. Solicite à Fundação de Apoio contratada que efetue a emissão do Recibo/Nota 

Fiscal dos serviços, no valor da Nota de Crédito emitida pela CAPES.

p. Receba a nota fiscal emitida pela fundação de apoio e solicite que o fiscal do 

contrato efetue o atesto no documento, conforme disposto no Manual de Gestão 

e Fiscalização de Contratos com Fundação de Apoio.

q. Faça a juntada da nota fiscal emitida pela fundação de apoio ao processo; 

r. Solicite a PROAD/SCF (Superintendência de Contabilidade e Finanças) o 

empenho e o pagamento da nota fiscal à fundação de apoio contratada.

As declarações de que tratam os itens “f” (Declaração de Isenção do Ressarci-

mento à UFES (3%), “g” Declaração de Isenção do DEPE (10%) e “h” (declaração de 

isenção de cobrança de custo operacional ), são necessárias porque os editais e 

as chamadas públicas de ofertas de cursos no âmbito do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil – UAB, de forma recorrente, vedam expressamente o pagamento 

de qualquer tipo de taxa de administração às IPES e à Fundações de Apoio. Desta 

forma, quando a UFES, representada pelo(a) Magnífico(a) Reitor(a), participar vo-

luntariamente das concorrências públicas, regidas por edital, ao assinar o Termo 

de Cooperação ou Termo de Execução Descentralizada está concordando com os 

parâmetros de financiamento do custeio do(s) curso(s) adotado pelo concedente 

do recurso financeiro.

Em consonância com o Art. 9º §1º, “a” e “b” da Resolução 46/2019 CUN, as declara-

ções de que tratam os itens “f”, “g” e “h” devem ser devidamente acompanhadas 

de justificativa fundamentada, com base no art. 6º da Lei nº 8.958/1994, na qual 

ressaltar-se-á ser o Projeto um caso excepcional ou de elevada relevância insti-

tucional e, quando, havendo um parceiro financiador, este estiver sujeito a regu-

lamentação que inviabilize o ressarcimento, como é o caso dos cursos financiados 

pela CAPES pertencentes ao Sistema Universidade Aberta do Brasil.

i. Solicite à Coordenação UAB, da SEAD/UFES, a(s) resolução(ões) ou ata(s) que 

comprova(m) a(s) aprovação(ões) do(s) projeto(s) do(s) cursos(s) pelas instâncias 

competentes (Centro de Origem e CEPE).

j. Solicite à Coordenação UAB, da SEAD/UFES, o Registro do Projeto na Pró-Rei-

toria pertinente (declaração de registro do projeto).

https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_46.2019_-_normas_financeiras_fundacoes.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm
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aos fornecedores escolhidos; e recebimento do material/serviço comprado, para 

controlar e garantir o fornecimento dentro das especificações solicitadas. Con-

forme o inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal, as obras, serviços, compras 

e alienações na Ad- ministração Pública (inclusive recursos administrados por 

fundações de apoio), serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

Os formulários disponibilizados no endereço Pasta \\arq-sead4.ufes.br\Formulá-

rios FEST serão atualizados periodicamente, de acordo com a revisão realizada pela 

Fundação de Apoio. Todos os pedidos encaminhados pelos Setores/Seções e Secre-

tarias da SEAD serão informados à Superintendência e/ou Diretor(a) Acadêmico(a) 

e/ou Coordenação do Setor Financeiro para ciência. As dúvidas no preenchimen-

to dos formulários ou nas orientações para encaminhamento das solicitações 

deverão ser tratadas diretamente com os colaboradores da Fundação de Apoio 

lotados no Setor Financeiro. As solicitações deverão ser enviadas para apoio.fin.

sead@ufes.br, via sistema de ticket/e-mail, onde serão analisadas/ processadas/ 

acompanhadas/atendidas.

4.1.6.1.1. Aquisição de Passagens

a. A Secretaria Acadêmica e/ou outros setores efetuarão o encaminhamento do 

ticket de solicitação de compra de passagens de acordo com a programação e/

ou demanda de cada curso com, no mínimo, 25 dias de antecedência da data da 

viagem. Para passagens aéreas, o pedido deverá ser inicialmente aprovado pela 

Diretoria da SEAD e enviado com máxima antecedência possível para viabilizar 

a compra por um preço mais acessível. Os pedidos deverão ser enviados, via 

sistema de ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br.

Uma vez efetuado o pagamento, a SEAD/UFES poderá iniciar as demandas do Pro-

jeto junto à Fundação contratada, desde que elas estejam em conformidade com 

o estabelecido no Plano de Trabalho aprovado pela Capes.

4.1.6. Gestão Administrativa e Execução Financeira

O fomento da UAB visa atender a produção e distribuição de material didático; a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação para interação; a aquisição 

de laboratórios pedagógicos; a infraestrutura dos núcleos de educação a distân-

cia nas IPES; a capacitação dos profissionais envolvidos; o acompanhamento dos 

polos de apoio presencial; a viabilização dos encontros presenciais; a aquisição 

de equipamentos e o auxílio financeiro a estudantes. Apenas para esclarecer, a 

concessão de bolsas para professores e tutores é executada de forma centralizada 

na CAPES através do Sistema de Gestão de Bolsas – SGB.

4.1.6.1. Aquisição de Materiais ou Contratação de Serviços

A aquisição de materiais ou contratação de serviços (função compras) é de funda- 

mental importância à gestão da SEAD e tem por finalidade suprir as necessida-

des de materiais e serviços, planejá-las quantitativamente ou qualitativamente 

e satis- fazê-las no momento certo com as quantidades corretas ou prestações 

adequadas. Cumpre, também, verificar se recebeu efetivamente o que foi com-

prado/prestado e providenciar, quando for o caso, o armazenamento. O conceito 

de compras en- volve todo o processo de localização de fornecedores e fontes 

de suprimento; aquisição de materiais/serviços por meio de negociações de pre-

ço e condições de pagamento; acompanhamento do processo (follow up) junto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
about:blank
about:blank
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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4.1.6.1.3. Pedido de Compra de Material de Consumo

A aquisição de material de consumo poderá ser realizada pela Fundação de Apoio. 

Entretanto, alguns materiais são fornecidos pela própria UFES. Portanto, antes de 

efetuar a solicitação de aquisição de material de consumo, verifique junto a Seção 

Apoio Administrativo se a SEAD possui o material disponível em estoque. No caso 

de indisponibilidade, a Seção providenciará a solicitação da compra e encaminhará 

à Seção Apoio Financeiro, com descrição do material a ser comprado em quantida-

de suficiente para atender a demanda imediata e repor o estoque do Almoxarifado.

a. As solicitações de compra de material de consumo e demais utensílios es-

pecíficos para o desenvolvimento de materiais na modalidade de EaD deverão 

ser encaminhadas, via sistema de ticket/e-mail ao apoio.fin.sead@ufes.br, para 

análise, processamento, acompanhamento e atendimento.

4.1.6.1.4. Utilização do Serviço de Postagens

a. Os documentos e/ou embalagens que necessitam ser postados, para os pó-

los de apoio presencial e/ou outros locais, deverão ser encaminhados à Seção 

Apoio Administrativo. Os documentos deverão ser entregues e protocolados na 

Seção, devidamente envelopados ou embalados/empacotados com a informação 

do destinatário. 

b. A Seção Apoio Administrativo providenciará a autorização e envio da postagem 

junto aos Correios. No ato do registro é cadastrado o destinatário (Polo/Local/En-

dereço), remetente e conteúdo do envelope. O colaborador responsável pelo envio 

realizará a liberação via sistema Sigep Web Correios. Após o cadastro de envio são 

b. Preencher o formulário de solicitação de compra de passagem que está dis-

ponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”, incluindo os dados do 

passageiro, os dados da viagem (origem x destino), data da viagem, horário de 

partida e chegada, e, principalmente, o motivo da viagem.

c. No retorno da viagem, o beneficiário dos bilhetes de passagens obrigato-

riamente deverá efetuar a prestação de contas, sendo necessário que efetue 

o encaminhamento, à Seção Apoio Financeiro, do cupom da passagem de ida e 

volta (aérea ou rodoviária) no prazo de 05 dias.

d. O beneficiário que, por algum motivo, não puder realizar a viagem, mas já 

tiver sido feita a compra da passagem, deverá providenciar a devolução do 

valor da compra, por meio de depósito bancário, na conta do projeto que será 

informada pela Seção Apoio Financeiro. Na sequência, o Coordenador do Curso 

deverá encaminhar um memorando, justificando essa devolução e anexando o 

comprovante do depósito;

e. Os dados para a realização do depósito referente a devolução de valor(es) de 

compra de passagens deverão ser solicitados, por e-mail, ao apoio.fin.sead@

ufes.br.

4.1.6.1.2. Aquisição de Seguro de Viagem

a. Os pedidos deverão ser enviados, via sistema de ticket/e-mail, para apoio.

fin.sead@ufes.br.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
https://www2.correios.com.br/sistemas/encomendas/sigepweb/
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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efetuado o pagamento mensal da fatura dos serviços de postagens prestados 

pelo CORREIOS.

4.1.6.2. Solicitações Diversas

4.1.6.2.1. Solicitação de Diárias

As diárias deverão ser pagas apenas aos professores. O pagamento de diárias para 

os demais mediadores EaD somente será efetuado com autorização da Diretoria da 

SEAD. O pagamento de diárias aos finais de semana (especificamente domingo) não 

será autorizado. Casos excepcionais, poderão ser analisados quando embasados 

por justificativa que será apreciada pela Diretoria da SEAD. Não será autorizada 

nova concessão de diárias, caso o mediador de Curso na modalidade EaD apresente 

qualquer pendência na entrega de relatório de prestação de contas.

a. A Secretaria Acadêmica e/ou outros setores efetuará o encaminhamento do 

ticket de solicitação de diária(s), no prazo compreendido entre 25 a 40 dias de 

antecedência da data da viagem planejada de acordo com a programação e/ou 

demanda de cada curso. As solicitações deverão ser enviadas, via sistema de 

ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br.

b. O formulário de solicitação de diárias está disponível na pasta “\\arq-sead4.

ufes.br\Formulários FEST”. O preenchimento deverá conter o motivo da viagem, 

o período da viagem, os horários de saída e de retorno, bem como, o nome e a 

função/cargo do beneficiário.

emitidas etiquetas de REMETENTE, DESTINATÁRIO e AR (Aviso de Recebimento), 

juntamente com a liberação de envio assinada via Sistema SIGEP CORREIOS. 

c. Eventualmente, o documento que necessitar ser enviado/postado com ur-

gência, para cumprir prazos regulamentares, deverá ser entregue diretamente 

na Agência de Correios - Jardim da Penha, por colaborador lotado na Seção 

Apoio Administrativo, responsável pelo fluxo de demandas, portando em mãos 

a liberação de envio, documento a ser enviado e cartão de postagem. 

d. Os documentos de envio SEDEX serão coletados pelos Correios na SEAD se-

manalmente todas às terças-feiras. A solicitação de coleta fora do dia agendado, 

no caso de grandes demandas, deverá ser solicitada ao responsável da Agência 

do Correio - Jardim da Penha, via WhatsApp ou ligação, para que seja efetuada 

a coleta dos documentos. 

e. Após a postagem via SEDEX deverá ser informado ao(s) destinatário(s) a 

conclusão da postagem para que seja realizado o acompanhamento via sistema 

dos correios. Orientá-lo que em caso do não recebimento do(s) documento(s), 

o fato deverá ser comunicado à Seção Apoio Administrativo, responsável pela 

postagem. Com a confirmação do recebimento no sistema dos correios, o AR 

(Aviso de Recebimento) retorna assinado à SEAD, para arquivamento.

f. A Seção Apoio Financeiro é responsável por realizar o acompanhamento do 

contrato firmado entre a Fundação de Apoio e a Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos Também pela conferência, crítica e por providências para que seja 

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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4.1.6.2.2. Solicitação de Veículos à UFES:

Na Pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST” está arquivada uma planilha 

denominada “Controle de Aluguel de Veículos” para consulta dos veículos dispo-

nibilizados ou alugados, pela UFES ou pela(s) Fundação(ões) de Apoio, respecti-

vamente, para atendimento aos Cursos em viagens aos Polos de Apoio Presencial. 

Essa planilha será constantemente alimentada e atualizada para melhor verifica-

ção dos pedidos de veículos, devendo desta forma ser observada a possibilidade 

de otimizar o aproveitamento de um veículo já agendado para atender a SEAD.

a. A Secretaria Acadêmica e/ou outros setores efetuará o encaminhamento do 

ticket de solicitação de veículos para realizar viagem a serviço. A Seção Apoio 

Financeiro verificará a disponibilidade de atendimento da demanda com veícu-

los e motoristas da UFES. As solicitações deverão ser enviadas, via sistema de 

ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br.

b. Caso haja disponibilidade de atendimento da demanda por veículos da UFES 

(que deverá ser prioritária), os Setores/Seções deverão solicitar a(s) respecti-

va(s) diária(s) para o(s) mediador(es) EaD e para o motorista da UFES. O pedido 

de diária deverá ser realizado conforme definido anteriormente no item 1.6.2.1.

c. O(s) veículo(s) com motorista(s) da UFES estarão na SEAD para apanhar o(s) 

mediador(es) do(s) curso(s) EaD-UFES e conduzi-lo(s) ao(s) Polo(s) de Apoio Pre-

sencial, na data e horário indicados na solicitação. No retorno a Vitória os condu-

tores deixarão os integrantes dos cursos em frente ao prédio da SEAD. De acordo 

com a orientação do Serviço de Transporte da UFES, os condutores não podem 

apanhar ou desviar o roteiro para deixar os passageiros em suas residências.

c. O beneficiário deverá prestar contas da(s) diária(s) recebida(s), por meio de 

formulário próprio, disponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”, 

no prazo de 05 (cinco) dias após o retorno da viagem, instruída por documentos 

(anexados) que comprovem sua estada no local e na(s) data(s) informada(s) no 

pedido da(s) diária(s).

d. O Relatório de Viagem, assinado, e os documentos comprobatórios deverão 

ser entregues aos colaboradores da Seção Apoio Financeiro.

e. O beneficiário que, por algum motivo, não puder realizar a viagem, mas já 

tiver recebido o valor da(s) diária(s) por crédito em conta, deverá providenciar 

a devolução do valor recebido, através de depósito bancário, na conta do pro-

jeto. Os dados da conta para a realização do depósito, referente a devolução de 

valor(es), deverão ser solicitados, por e-mail, ao apoio.fin.sead@ufes.br. 

f. Na sequência, o Coordenador do Curso deverá encaminhar e-mail para apoio.

fin.sead@ufes.br justificando a devolução e anexando o comprovante do depó-

sito do valor da(s) diária(s). 

g. O beneficiário que, por algum motivo, não puder realizar a viagem, poderá re-

marcá-la dentro de um período de 20 (vinte) dias sem precisar fazer a devolução 

da diária. Entretanto, é necessário enviar e-mail para a Seção Apoio Financeiro 

(apoio.fin.sead@ufes.br) comunicando a nova data da viagem.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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4.1.6.2.4. Solicitação de Combustível

Para as visitas que serão efetuadas aos Polos UAB, nas quais os mediadores EaD 

prefiram utilizar para a viagem seus próprios veículos, a SEAD efetuará o abas-

tecimento de combustível dos mesmos. Para tanto deverão ser agendados/ob-

servados os seguintes horários: visita aos Polos durante a semana - dentro do 

horário de (08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00), no mínimo (duas) horas antes da 

viagem. Visitas aos Polos que ocorram nos finais de semana - o Professor/Tutor 

deve abastecer na sexta-feira, conforme agendamento prévio, dentro do horário 

de (08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00). Caso a distância a ser percorrida requeira 

mais de um tanque de combustível, o reabastecimento deverá ocorrer na data do 

retorno ou na segunda-feira subsequente, caso a volta ocorra no fim de semana. 

Da mesma forma, para os encontros que serão realizados na UFES deverão seguir 

os horários abaixo: encontros em Vitória (Encontro de Professores/Tutores), nos 

finais de semana - um servidor/colaborador estará disponível somente aos sá-

bados, de 07:00 às 09:00 horas, no Posto de Gasolina, cabendo ao organizador 

do encontro orientar os participantes para realização do abastecimento. Neste 

caso, ao planejar o encontro para um final de semana, o organizador deverá pla-

nejar o horário de início das atividades sempre após o horário fixo definido para 

os participantes abastecerem, ou seja, após às 09:00 da manhã de sábado. Será 

realizado um único abastecimento para cada grupo de quatro pessoas por Polo. 

Quando o participante vier de um polo que a distância requeira mais de 1 (um) 

tanque de combustível, não será possível ressarcir todo o percurso, haja vista 

que o abastecimento só pode ser realizado no posto conveniado, mediante cartão 

combustível. Caso o participante ainda assim prefira a comodidade de vir em seu 

4.1.6.2.3. Solicitação de Aluguel de Veículos à Fundação de Apoio

a. A Secretaria Acadêmica e/ou outros setores deverão efetuar o encaminha-

mento do ticket de solicitação de veículos para efetuar viagem a serviço sem 

motorista, de acordo com a programação e/ou demanda de cada curso com, no 

mínimo, 25 dias de antecedência da data da viagem. Neste caso o próprio me-

diador EaD será o condutor do veículo disponibilizado pela Fundação de Apoio. 

b. A(s) solicitação(ões) deverão ser efetuadas em formulário próprio disponí-

vel na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST” e enviadas, via sistema de 

ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br. O formulário deverá ser preenchido 

com o motivo da viagem, data/período, os horários de saída e de retorno, bem 

como a função/cargo do beneficiário. É indispensável que seja anexada uma 

cópia da carteira de motorista do mediador que irá conduzir o veículo.

c. O veículo alugado será entregue pela locadora na SEAD/UFES, na data e ho-

rário indicados no formulário de solicitação.

d. A devolução do veículo deverá ser realizada diretamente na Locadora, de-

vidamente abastecido com combustível e sem ultrapassar o horário previsto 

da devolução. Caso o horário seja ultrapassado, o condutor do veículo deverá 

justificar por escrito a ocorrência. 

e. Eventuais multas de trânsito ocorridas no trajeto da viagem serão imputadas 

ao condutor do veículo.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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b. A confirmação do agendamento do abastecimento no posto de combustível 

ocorrerá através do e-mail apoio.fin.sead@ufes.br encaminhado ao beneficiário, 

onde será confirmado também o horário em que será realizado.

4.1.6.2.5. Solicitação de Fornecimento de Alimentação

a. As solicitações de fornecimento de alimentação deverão ser encaminhadas 

em formulário próprio disponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários 

FEST”, via sistema de ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedên-

cia de 25 dias da data do evento, para análise, processamento, acompanhamento 

e atendimento.

b. É necessário informar no formulário o nome do evento, a quantidade de 

pessoas que participarão, o local e a data onde será entregue a alimentação, e 

o nome e telefone do responsável pelo recebimento.

c. É indispensável que seja encaminhada, junto com a solicitação de forneci-

mento de alimentação, a relação dos participantes do evento (nome e CPF) e a 

função que desempenha no curso (vínculo como mediador EaD).

4.1.6.2.6. Solicitação de Serviços de Reprografia (Reprodução de 

Documentos)

a. As solicitações de serviços de reprografia deverão ser encaminhadas em for-

mulário próprio, disponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST” - 

FO-CP-003 - Solicitação de Serviço de Terceiro PJ”, via sistema de ticket/e-mail 

veículo, terá que declarar expressamente que está ciente de que será ressarcido 

apenas em 1(um) tanque de combustível, independente da distância percorrida. 

Não haverá ressarcimento de despesa de combustível para deslocamento reali-

zado dentro da região Metropolitana da Grande Vitória. 

O participante é responsável por deixar espaço livre no tanque para o abastecimen-

to. Caso o veículo esteja abastecido e não couber a quantidade de combustível a que 

faz jus, em hipótese nenhuma será dado crédito para abastecimento em outra data.

Um servidor/colaborador, cujo telefone celular será divulgado pelo organizador do 

encontro, ficará à disposição dos participantes no horário informado acima e efetu-

ará o pagamento do abastecimento de combustível utilizando o cartão combustível 

no posto conveniado de acordo com os agendamentos efetuados. O servidor/colabo-

rador não está autorizado a realizar o abastecimento fora do horário estabelecido.

O posto conveniado que fica localizado mais próximo à Universidade é o Posto 

Mata da Praia (Shell), localizado na Orla de Camburi, em frente ao quiosque nº 7, 

no endereço: Av. Dante Michelini, 2461 - Mata da Praia, Vitória – ES. Localização 

no Google Maps.

a. Os pedidos de autorização de abastecimento deverão ser encaminhados para 

o e-mail apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis 

antes da viagem, contendo as seguintes informações: nome do mediador EaD; fun-

ção; curso em que atua; cidade de origem/destino; período da viagem (data de ida 

e retorno); justificativa (finalidade da viagem) e horário e data do abastecimento.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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4.1.6.2.8. Solicitação de Impressão de TCC

a. As solicitações de serviços de impressão de TCC deverão ser encaminhadas 

em formulário próprio, disponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários 

FEST” - FO-CP-003 - Solicitação de Serviço de Terceiro PJ”, via sistema de ticke-

t/e-mail para apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedência de 30 dias da data do 

recebimento do serviço solicitado, para análise, processamento, acompanha-

mento e atendimento.

b. É necessário informar no formulário a quantidade de material a ser impresso, 

data de recebimento do serviço e outras informações consideradas importantes 

para execução do serviço.

c. Encaminhe o material de impressão de TCC para a Seção Apoio Financeiro na 

data em que for solicitado o pedido de contratação do serviço.

4.1.6.2.9. Solicitação de Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

a. Outras demandas somente serão atendidas após avaliação e autorização da 

Diretoria e do Setor Financeiro.

4.1.6.2.10. Solicitação de Reembolso

Excepcionalmente a(s) fundação(ões) de apoio efetuarão a análise e autorização 

de pedidos de reembolso. Eles deverão ser encaminhados junto com a(s) justifi-

cativa(s) informando o motivo do procedimento.

para apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedência de 30 dias para recebimento do 

serviço solicitado, e análise, processamento, acompanhamento, atendimento.

b. É necessário informar no formulário a quantidade do material a ser reprogra-

fado, data de recebimento do serviço e outras informações importantes para 

execução do serviço. 

c. Encaminhe o material que será reprografado para a Seção Apoio Financeiro 

na data em que for efetuado o pedido de contratação do serviço de reprografia.

4.1.6.2.7. Solicitação de Reprodução de Mídias e Produção de 

Videoaulas

a. As solicitações de serviços de reprodução de mídias e produção de videoau-

las deverão ser encaminhadas em formulário próprio, disponível na pasta “\\

arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST” - FO-CP-003 - Solicitação de Serviço de 

Terceiro PJ”, via sistema de ticket/e-mail para apoio.fin.sead@ufes.br, com ante-

cedência de 30 dias da data do recebimento do serviço solicitado, para análise, 

processamento, acompanhamento e atendimento.

b. É necessário informar no formulário a quantidade do material a ser reprodu-

zido, data de recebimento do serviço e outras informações consideradas impor-

tantes para execução do serviço. 

c. Encaminhe as mídias e o material de produção das videoaulas para a Seção 

Apoio Financeiro na data em que for solicitado o pedido de contratação do serviço.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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Vimos acima que as etapas de recrutamento e seleção exigem do recrutador 

preparo para identificar as competências necessárias a função e reconhecer a 

afinidade dos valores pessoais com os valores organizacionais. Antes das etapas 

visíveis dos processos é essencial compreender o contexto em três âmbitos: co-

nhecer cada vaga especificamente, participar das decisões sobre novas vagas e 

ter clareza sobre provisão geral de novas vagas no órgão. Neste aspecto alguns 

dados são muito relevantes, como: formação; habilidades técnicas; competências; 

e perfil comportamental. Feito isto é importante, também, definir as técnicas de 

recrutamento e seleção que serão utilizadas.

4.1.6.3.1. Contratação de Colaboradores

O contrato será por tempo determinado, podendo ser prorrogado. Sua rescisão 

poderá ocorrer por encerramento do projeto ao qual o colaborador estiver vincu-

lado ou por solicitação da Diretoria da SEAD.

a. As solicitações de contratação de pessoas para atuar nos projetos executa-

dos pela SEAD deverão ser encaminhadas em formulário próprio, preenchido e 

com as cópias da documentação indicada no respectivo modelo, disponível na 

pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST” - FO-ADM-001 - Contratação CLT.”, 

via sistema de ticket/e-mail para apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedência de 

30 dias da data de início do contrato de trabalho, para análise, processamento, 

acompanhamento e atendimento.

b. Demande ao Setor de Comunicação que efetue a publicação do edital de 

concorrência pública comunicando a disponibilidade da vaga de celetista antes 

de proceder à contratação.

a. As solicitações de reembolso deverão ser encaminhadas em formulário pró-

prio, disponível na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”– Solicitação de 

Pagamentos – Reembolso de despesas”, via sistema de ticket/e-mail enviado ao 

apoio.fin.sead@ufes.br, para análise, processamento e atendimento, se for o caso. 

4.1.6.3. Contratação de Pessoas

Na ponta inicial da contratação de pessoas está o processo de recrutamento e 

seleção, que é o conjunto de atividades que visa encontrar as pessoas mais ade-

quadas para preencher as vagas disponíveis na SEAD. Recrutamento e seleção é 

o nome dado ao subsistema de Gestão de Pessoas que tem a função de atrair e 

escolher as pessoas mais indicadas para trabalhar em uma determinada vaga. 

Trata-se de duas funções distintas, que se complementam e que dependem uma 

da outra para garantir maior eficiência. 

I. O recrutamento é o conjunto de informações, de procedimentos e de técni-

cas utilizados para atrair candidatos potencialmente qualificados para ocu-

par as vagas existentes. São etapas que envolvem a descrição das vagas, a 

divulgação nos canais pertinentes e o recebimento de currículos e aplicações. 

II. A seleção é a etapa na qual o profissional será escolhido para o preenchi-

mento da vaga. Não existe uma receita pronta para realizar este processo. Os 

critérios para fazer uma boa seleção são muito variáveis, conforme as carac-

terísticas do cargo a ser preenchido. 

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
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d. Após o trâmite contratual na Fundação de Apoio, receba o novo estagiário e 

encaminhe-o para posse no setor onde ficará lotado.

4.1.6.3.3. Pedido de Renovação de Estágio

a. As solicitações de renovação de contrato de estagiários deverão ser efetua-

das com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data do vencimento do contrato 

inicial. O pedido deverá ser formalizado através de ofício, assinado e encami-

nhado, via sistema de ticket/e-mail, para apoio.fin.sead@ufes.br.

b. Encaminhe para a Fundação de Apoio, junto com o ofício que solicita a re-

novação do contrato, o horário individual do estagiário atualizado, o Relatório 

do Estagiário e o Relatório do Supervisor do Estágio. Os modelos de relatórios 

estão disponíveis na pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”.

4.1.6.3.4. Pedido de Rescisão do Contrato de Estagiário

a. As solicitações de rescisões de contratos de estagiários deverão ser efetuadas 

com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data em que deverá ocorrer o desli-

gamento e constando no documento os períodos de férias/recesso do estagiário. 

b. O pedido deverá ser formalizado através de ofício, assinado pelo respon-

sável do setor/seção e encaminhado, via sistema de ticket/e-mail, para apoio.

fin.sead@ufes.br, juntamente com o Relatório do Estagiário e o Relatório do 

Supervisor do Estágio. Os modelos dos Relatórios encontram-se disponíveis na 

pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”.

c. Disponibilize para o colaborador a ser contratado uma autorização de exame 

admissional que deverá ser realizado em local indicado pela Fundação de Apoio.

d. Após o trâmite contratual na Fundação de Apoio, receba o novo colaborador 

e encaminhe-o para posse no setor onde ficará lotado.

4.1.6.3.2. Contratação de Estagiários

O contrato de estágio com a SEAD tem duração máxima de 02 anos (inicial de 01 

ano com opção de renovação pelo mesmo período) e pode ser rescindido por 

iniciativa de ambos (SEAD ou estagiário) a qualquer momento.

a. As solicitações de contratação de estagiários para atuar nos projetos execu-

tados pela SEAD deverão ser encaminhadas, em formulário próprio preenchido 

e com as cópias da documentação indicada no respectivo modelo, disponível na 

pasta “\\arq-sead4.ufes.br\Formulários FEST”, via sistema de ticket/e-mail, ao 

apoio.fin.sead@ufes.br, com antecedência de 30 dias da data de início do contra-

to de trabalho, para análise, processamento, acompanhamento e atendimento.

b. Demande ao Setor de Comunicação que efetue a publicação do edital de 

concorrência pública comunicando a disponibilidade da vaga de estágio antes 

de proceder à contratação.

c. Disponibilize para o estagiário a ser contratado uma autorização de exame 

admissional que deverá ser realizado em local indicado pela Fundação de Apoio.

mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br
mailto:apoio.fin.sead@ufes.br


27Manual de Atividades do Setor Financeiro

4.1.7.2. Relatório Final de Cumprimento do Objeto

a. Utilizar como referência o modelo constante no endereço da rede (\\arq-se-

ad4\Diretoria Administrativa\Relatórios de Cumprimento do Objeto\Relatórios 

de Cumprimento do Objeto - 2013). 

b. Efetuar o preenchimento dos dados e informações.

c. Assinar o relatório e solicitar a assinatura do Superintendente da SEAD. 

d. Anexar uma cópia do relatório ao processo ao qual o projeto está vinculado.

e. Inserir uma cópia do relatório no SIMEC e informar a CAPES, quando for 

o caso.

f. encaminhar uma cópia aos demais demandantes.

4.1.7.3. Prestação de Contas dos Recursos Financeiros 

A prestação de contas dos recursos financeiros, descentralizados e encaminhados 

a UFES pela concedente (CAPES) para o custeio dos projetos, é composta pela 

documentação contábil encaminhada pela Fundação de Apoio, contratada para 

efetuar a execução financeira, e por relatórios técnicos de cumprimento do objeto 

que deverão ser elaborados periodicamente, conforme estabelecido no instru-

mento contratual, e encaminhados para análise e apreciação da DPI/PROAD/UFES. 

4.1.7. Prestação de Contas de Recursos Descentralizados 
para Custeio de Cursos

As prestações de contas efetuadas pela SEAD são individualizadas por projeto. 

São realizadas por meio de relatórios de cumprimento de objetos, que podem ser 

parciais ou final, e nele são explicitadas diversos dados e informações como: título 

do projeto; processo ao qual está vinculado; curso(s) e polo(s); vagas ofertadas 

por curso/polo; alunos matriculados; valor; vigência; objetivos e metas; além da 

descrição/detalhamento dos resultados e gastos realizados. A SEAD elabora pe-

riodicamente relatórios parciais e finais, de forma obrigatória, com o objetivo de 

demonstrar transparência na execução de suas atividades. 

4.1.7.1. Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto

a. Utilizar como referência o modelo constante no endereço da rede (\\arq-se-

ad4\Diretoria Administrativa\Relatórios de Cumprimento do Objeto\Relatórios 

de Cumprimento do Objeto - 2013).

b. Efetuar o preenchimento dos dados e informações. 

c.  Assinar o relatório e solicitar a assinatura do Superintendente da SEAD.

d. Anexar uma cópia do relatório ao processo ao qual o projeto está vinculado.

e. Inserir uma cópia do relatório no SIMEC e informar a CAPES, quando for o caso.

f. encaminhar uma cópia aos demais demandantes.
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Para os contratos já assinados na data da publicação da Resolução do Conselho 

Universitário que assim determinou, os prazos para apresentação da prestação 

de contas parcial começarão a contar da data da publicação da Resolução e não 

da data de assinatura do contrato. 

É responsabilidade do Coordenador Administrativo do Projeto o encaminhamento 

da prestação de contas parcial para análise pela Divisão de Controle de Prestação 

de Contas da DPI/PROAD/UFES, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 

após o vencimento dos prazos descritos acima. Para tanto, o coordenador deverá: 

a. Notificar a Fundação de Apoio em tempo hábil para que apresente a presta-

ção de contas parcial no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da 

efetivação da obrigatoriedade de prestação de conta parcial; 

b. Receber a prestação de contas parcial apresentada pela Fundação de Apoio; 

c. Abrir um processo no sistema de protocolo da UFES (LEPISMA) com esta 

finalidade específica para a prestação de contas parcial; 

d. Assegurar-se que os documentos estão assinados digitalmente pelos res-

ponsáveis e separados por rubrica, com os formulários de prestação de contas 

ordenados de acordo com a planilha de receitas e despesas realizadas e em 

ordem cronológica dentro de cada rubrica. 

e. Encaminhar o processo à DPI/PROAD/UFES antes de findar o prazo de 45 dias 

após o vencimento do contrato.

A documentação contábil referente às prestações de contas parcial e final dos pro-

jetos deverão ser, formalmente, solicitadas à Fundação de Apoio. Trata-se de um 

conjunto de documentos que demonstram a execução financeira (parcial ou final) 

dos recursos que lhes foram encaminhados visando a implementação do projeto. 

Os relatórios (parciais e final) de cumprimento do objeto são elaborados pelo 

Setor Financeiro da SEAD e devem conter informações sobre a execução física 

e os resultados (parciais ou finais) obtidos na execução, conforme definido nos 

termos do plano de trabalho aprovado. O formato dos relatórios estão disponíveis 

no endereço \\arq-sead4\Diretoria Administrativa\Relatórios de Cumprimento do 

Objeto, onde, também, deverão ser arquivados os novos que forem elaborados. 

Os documentos que forem encaminhados pela Fundação de Apoio, juntamente com 

o relatório (parcial ou final) de prestação de contas do objeto, deverão ser anexa-

dos ao processo, por onde tramita administrativamente o projeto, e submetidos 

à análise e apreciação da Diretoria de Projetos Institucionais (DPI/PROAD/Ufes).

4.1.7.3.1. Prestação de Contas Parcial

As Fundações de Apoio apresentarão prestações de contas parciais dos Contratos, 

Convênios ou instrumentos Congêneres celebrados sempre que solicitado pela 

Administração da UFES ou pelo Coordenador do Projeto a cada 12 meses, contados 

da assinatura do instrumento jurídico, quando o seu prazo de vigência for igual ou 

superior a 24 meses. Na metade do prazo de vigência contratual quando este for 

superior a 12 e inferior a 24 meses. 
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do projeto: Conta Corrente, Conta Poupança e Conta Poupança referente ao 

Fundo de Rescisão. 

VII. Cópia ou original dos informes de rendimentos das contas de poupança 

emitido pelo Banco sem lacunas temporais. 

VIII. Cópias das Atas de licitações, Termo de Homologação e Termo de Adju-

dicação; 

IX. Cópias dos Termos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação que serão 

acompanhadas dos elementos que fundamentam a não realização da licitação 

e o preço praticado, através da apresentação da pesquisa de preços realizada 

com no mínimo 03 orçamentos, ou cópia de carta de exclusividade, quando 

for o caso; 

X. Cópia da GRU de devolução do percentual de 3% e comprovante de paga-

mento, quando estiver previsto valor para esta rubrica; 

XI. Cópia da GRU de devolução do percentual de 10% e comprovante de pa-

gamento, quando estiver previsto valor para esta rubrica; 

XII. Relação de empregados cujos contratos de trabalho foram rescindidos no 

decorrer do Projeto, se houver; 

XIII. Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, se houver, homologados 

nas hipóteses previstas em lei; 

f. A prestação de contas parcial encaminhada pela Fundação de Apoio ao Co-

ordenador do Projeto deve conter: 

I. Cópia do contrato celebrado entre a UFES e a Fundação e do convênio ou ins-

trumento congênere firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros; 

II. Cópia do projeto básico de contratação da Fundação de Apoio e do plano de 

trabalho firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros;

III. Cópia dos os termos de aditamento e de apostilamento do contrato e do 

instrumento firmado com terceiros para aporte de recursos financeiros; 

IV. Demonstração de atendimento a apontamentos efetuados em Prestação 

de Contas Parcial anterior, se houver. 

V. Os formulários padronizados devidamente preenchidos, de acordo com as 

rubricas realizadas até a data da prestação de contas parcial. Ressalvando-se 

que, caso a Fundação de Apoio utilize sistema informatizado de controle de 

processos, que permita livre consulta à DPI/PROAD/UFES e seja programado 

para gerar relatórios, os formulários de que tratam os anexos deste Manual 

poderão ser substituídos pelos gerados pelo sistema utilizado pela Fundação, 

desde que com prévia anuência.

VI. Cópia dos extratos das contas bancárias, desde o dia do recebimento dos 

recursos até a data do último pagamento, sem interrupções e emitido pelo 

próprio banco, contendo a movimentação diária de todas as contas específicas 
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Uma vez concluída a prestação de contas parcial, o processo aberto com esta 

finalidade específica será devolvido ao Coordenador do Projeto na SEAD, para 

guarda e posterior envio à DPI/PROAD/UFES juntamente com o processo de pres-

tação de contas final.

4.1.7.3.2. Prestação de Contas Final

É de responsabilidade do Coordenador Administrativo do Projeto o encaminha-

mento da prestação de contas para análise pela Divisão de Controle de Prestação 

de Contas da DPI/PROAD/UFES, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o 

encerramento do contrato. 

Ao término do contrato, os procedimentos a serem adotados pelo Coordenador 

do Projeto, compreendem: 

a. Notificar a Fundação de Apoio em tempo hábil para que apresente a prestação 

de contas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do vencimento do 

contrato; 

b. Solicitar a Fundação de Apoio que recolha a favor da UFES os saldos financei-

ros eventualmente existentes ao final do projeto; 

c. Solicitar a Fundação de Apoio que transfira formalmente para o patrimônio 

da UFES os bens permanentes adquiridos para execução do projeto; 

d. Receber a prestação de contas apresentada pela Fundação de Apoio; 

XIV. Cópias de documentos de comprovação de todos os gastos realizados; o) 

No tocante a equipe de pessoal contratado para apoio e execução do projeto, 

encaminhar também cópias dos documentos relativos às obrigações acessórias. 

Após concluída a análise preliminar da Prestação de Contas Parcial, a DPI enca-

minhará cópia do Relatório de Análise à Fundação de Apoio dando prazo para 

manifestação e ao Coordenador do Projeto e Fiscal do Contrato para ciência e, 

quando for o caso, para providências. 

Atendido o Relatório Preliminar de Análise Prestação de Contas Parcial ou findo 

o prazo estabelecido para atendimento às recomendações, a DPI/PROAD/UFES 

emitirá o Relatório Final da Análise de Prestação de Contas Parcial.

Na instância da DPI/PROAD/UFES, o Diretor da Divisão de Prestação de Contas 

encaminhará Relatório de Recomendação sintetizando as análises efetuadas jun-

tamente com o Relatório Final de Análise de Prestação de Contas Parcial ao Diretor. 

Após aprovação pelo Diretor da DPI/PROAD/UFES, o Relatório de Recomendação 

será encaminhado ao Coordenador do Projeto na SEAD e a quem mais dele deva 

tomar conhecimento, dando-se por encerrada a prestação de contas parcial. 

As pendências apontadas pela DPI/PROAD/UFES e não solucionadas durante a 

fase de prestação de contas parcial serão informadas ao Conselho Universitário 

quando do encaminhamento da prestação de contas final. 
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apuração de responsabilidades, em conformidade com o estabelecido na Instrução 

Normativa TCU N°71 de 28/11/2012.

V. CONTROLE

Para a Ciência da Administração, o controle é a ação que ajusta as operações aos 

padrões predeterminados. É o processo sistemático de adequação das atividades 

organizacionais para torná-las consistentes com as expectativas estabelecidas em 

planos, metas e padrões de desempenho (Guerra, 2007). Fazem parte do controle 

atividades como o acompanhamento das ações desenvolvidas rotineiramente, a 

verificação da atuação em conformidade com as normas, os padrões estabelecidos 

para a realização de análises e a correção dos problemas identificados.

5.1. Gestão e Fiscalização de Contratos

A UFES adota um sistema descentralizado de gestão e fiscalização na execução dos 

contratos firmados com fundações de apoio e um sistema centralizado de controle 

e de apoio aos agentes que atuam no processo de execução contratual. Para exe-

cução do sistema descentralizado de gestão é designado um gestor/coordenador, 

um fiscal e um ordenador de despesas por delegação de responsabilidade. Todos 

eles assinam os acordos pactuados com as fundações de apoio no âmbito dos 

respectivos projetos, conforme disposto no Manual de Gestão e Fiscalização de 

Contratos onde são detalhadas suas atribuições.

e. Anexar a documentação de prestação de contas no mesmo processo no qual 

ocorreu a tramitação da contratação da Fundação de Apoio; 

f. Assegurar-se que a instrução do processo digital seguirá normas de pro-

tocolo estabelecidas pelo SIARQ/UFES; 

g. Juntar cópias dos termos de responsabilidade emitidos pela UFES para os 

bens transferidos por meio de doações; 

h. Elaborar e submeter o Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto à apre-

ciação do Conselho Administrativo da SEAD, órgão colegiado que, na origem do 

processo, aprovou o projeto inicialmente; 

i. Juntar ao processo a cópia da ata da sessão do Conselho Administrativo da 

SEAD, órgão colegiado que aprovou o Relatório Técnico de Cumprimento do Objeto; 

j. Encaminhar o processo à DPI/PROAD/UFES antes de findar o prazo de 90 dias 

após o vencimento do contrato. 

Vencido o prazo de 90 dias, a DPI encaminhará a cobrança ao Coordenador Admi-

nistrativo do Projeto por meio de memorando protocolado, com cópia à Fundação 

de Apoio, concedendo prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação da pres-

tação de contas. 

Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, a DPI comunicará à Pró-Reitoria 

de Administração que deliberará pela instauração de Tomada de Contas Especial e 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-71-de-28-de-novembro-de-2012-20235428
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-71-de-28-de-novembro-de-2012-20235428
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
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5.1.2. Fiscal de Contrato

O fiscal do contrato firmado com a Fundação de Apoio é o servidor do quadro efetivo 

da UFES designado para verificar se a execução do contrato está em conformidade: 

a) com as especificações contidas no projeto básico; b) com as normas e procedi-

mentos previstos no contrato, c) com a legislação vigente e d) com a boa técnica. 

a. Leia atentamente o contrato e seu projeto básico e sane as dúvidas havidas 

junto ao Setor Financeiro da SEAD ou a Diretoria de Projetos institucionais – DPI/

PROAD/UFES.

b. Anote nos autos do processo todas as ocorrências relacionadas à sua execução.

c. Registre, no Cronograma do Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais (SIASG) do módulo do Sistema de Gestão de Contratos (SICON), a medi-

ção das notas fiscais, recibos ou faturas emitidas pela Fundação de Apoio para 

transferência dos recursos orçamentários em poder da UFES para execução do 

projeto, conforme orientação e suporte que podem ser obtidos junto ao Setor 

Financeiro da SEAD ou à Diretoria de Projetos institucionais – DPI/PROAD/UFES.

d. Acompanhe a realização das atividades previstas no projeto de forma a pos-

sibilitar atestar no verso dos documentos de cobrança, recibos ou notas fiscais 

que os serviços e as entregas dos produtos foram realizados e rejeitar os bens 

e serviços que estejam em desacordo com as especificações.

e. Ao atestar a realização de serviço ou entrega de material no verso dos docu-

mentos de cobrança, adote todas as ações necessárias e suficientes para garantir 

5.1.1. Gestor/Coordenador de Contrato

O gestor/coordenador do contrato é o responsável pela administração contratu-

al. Compete a ele definir o cronograma de execução, os recursos a serem gastos, 

analisar e negociar propostas de fornecedores, acompanhar a execução do pro-

jeto para atender os prazos, entre outros. É o agente responsável por fazer com 

que o objeto contratado com a Fundação de Apoio seja alcançado, observando 

as leis, normas, disposições contidas no contrato e os princípios que regem a ad-

ministração pública, notadamente os princípios da legalidade, da economicidade 

e efetividade. A observância destes três princípios informa que a consecução do 

objeto deve ser realizada em estrita observância às leis, com os menores custos 

possíveis (desde que não prejudiquem as especificações necessárias) e com a 

produção de resultados efetivos e proporcionais aos custos.

a. Tome tempestivamente as medidas cabíveis para a execução das atividades 

constantes no projeto, anotando nos processos todos os fatos relevantes.

b. Indique o nome de um servidor apto a atuar como Fiscal de contrato e obte-

nha a sua concordância.

c. Solicite à Fundação de Apoio as providências necessárias ao bom e perfeito 

andamento do projeto.

d. Exija da Fundação de Apoio somente o que for previsto no contrato e respec-

tivo projeto básico.

e. Siga os demais passos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos - item 

1.1.1, no que couber.

https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
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I. se a despesa se alinha com as disposições contidas no projeto básico do 

evento cujo apoio foi contratado à Fundação;

II. se a despesa se alinha com o princípio da economicidade ensejando mini-

mização de custos e maximização de resultados;

III. se foram observados os aspectos legais e formais aplicáveis ao tipo espe-

cífico de despesa que está sendo autorizada.

5.2. Gestão Administrativa, Financeira e 
Procedimentos de Controle

A Superintendência de Educação a Distância elaborou o Planejamento Estratégico 

do órgão, para o período 2021-2030, definindo Missão, Visão, Valores, Desafios Ins-

titucionais, Objetivos Estratégicos, Estratégias, Indicadores e Metas que nortearão 

o trabalho sinérgico dos servidores/colaboradores. 

A Análise de Cenário foi utilizada como referência para definir 20 (vinte) objetivos 

estratégicos que orientarão a caminhada da SEAD. Cada objetivo possui indicadores 

que serão utilizados para monitorar os resultados obtidos no decorrer do período.

O Conselho Universitário da UFES, através da Resolução CONSUNI-14/2021 apro-

vou o Regimento Interno da SEAD. Ainda no aspecto organizacional e diretivo a 

Instrução Normativa SEAD N° 1/2021 definiu as competências dos Setores/Seções 

que: os preços, quantitativos e demais dados do documento estão corretos; a 

qualidade e quantidade estão adequadas ao especificado e às necessidades do 

projeto; as respectivas despesas estão em conformidade com as previsões do 

projeto básico e planilha orçamentária do projeto.

f. Siga os demais passos do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos - item 

1.1.2, no que couber.

5.1.3. Ordenador de Despesas

Ordenador de despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem 

emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de 

recursos (Decreto-lei Federal nº 200/67, art. 80, § 1º). O Ordenador de Despesas 

dos projetos vinculados a SEAD/UFES é o Titular do Órgão, exceto quando houver 

designação específica efetuada pelo Reitor, conforme se encontra definido no 

Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos .

Compete ao Ordenador de Despesa:

a. Deliberar quanto a autorizar os pagamentos solicitados pelo Gestor/Coor-

denador do projeto.

b. Ao deliberar quanto aos pagamentos, verificar:

https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2022/07/sead_planejamento-estrategico_2021-2030.pdf
https://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_14.2021-cun_-regimento_interno_da_sead_0.pdf
https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2021/08/sead_instrucoes-normativas_2021.pdf
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
https://contratos.ufes.br/sites/contratoseconvenios.ufes.br/files/field/anexo/manual_gestao.pdf
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5.2.2. Conciliação

É a ação ou efeito de combinar e/ou harmonizar dados, informações, saldos con-

tábeis, etc., que se opõem ou se apresentam de maneira distinta e incompatível.

5.2.2.1. SISUAB

O Sistema de Informação da Universidade Aberta do Brasil - SISUAB tem como prin-

cipal objetivo sistematizar as informações referentes às instituições integrantes 

da UAB, com seus cursos e colaboradores, polos, responsáveis pelos polos, man-

tenedores e recursos humanos. Resulta deste fato a importância da atualização 

dos dados para o desenvolvimento de todas as atividades da Universidade Aberta 

do Brasil. É por meio delas que são feitas as autorizações de novas ofertas, novos 

cursos, novas articulações para polos, bem como o financiamento para desenvol-

vimento satisfatório dos cursos. Sendo assim, o sistema periodicamente tem que 

ser atualizado pelos Coordenadores dos Cursos, da mesma forma que eventuais 

inconsistências precisam ser regularizadas. 

As conciliações deverão ser realizadas periodicamente pela SEAD tomando como 

referência os dados constantes no Sistema de Informação para o Ensino da UFES 

(SIE) para atualizar os dados e as informações contidas no SISUAB.

a. Ao final de cada período letivo demandar da Secretaria Acadêmica os dados 

do SIE, necessários para efetuar a atualização dos dados do SISUAB. 

b. Proceder conforme definido no “Manual do SISUAB para Coordenadores UAB” 

para inserir os dados.

que compõem a nova estrutura organizacional da Superintendência e seu orga-

nograma.

Os manuais de procedimentos estão sendo elaborados visando à padronização 

de nossas rotinas de serviço. Além disso, zelamos para que os preceitos do De-

creto n° 1.171, de 22/06/1994 e da Lei n° 8.027, de 12/04/1990 sejam cumpridos por 

nossos servidores/colaboradores de forma que os seus padrões de conduta e 

comportamentais estejam em conformidade com as recomendações constantes 

na legislação vigente. 

Os procedimentos de controle adotados pela SEAD são os de prevenção e/ou 

detecção. São os seguintes:

5.2.1. Autorizações

Algumas atividades/atribuições necessitam da aprovação de um ou mais colegia-

dos (Conselho Administrativo ou Câmara Acadêmica) ou mediadores EaD (Coor-

denador de Curso, Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesa) para que sejam 

efetuadas/concluídas. As autorizações para pagamentos das movimentações fi-

nanceiras dos projetos necessitam de duas ou até três assinaturas, uma deman-

dando, uma fiscalizando e outra ordenando o pagamento.

a. Embora os procedimentos definidos anteriormente sejam executados indivi-

dualmente, eles possuem efeitos complementares que perpassam por pratica-

mente todos os demais procedimentos descritos neste Manual. 

https://sisuab2.capes.gov.br/sisuab2/login.xhtml
https://npd.ufes.br/sistema-de-informa%C3%A7%C3%A3o-para-o-ensino-sie
https://npd.ufes.br/sistema-de-informa%C3%A7%C3%A3o-para-o-ensino-sie
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8027.htm
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de despesa e ao fiscal do contrato e solicite a assinatura dos mesmos na docu-

mentação. Finalmente, anexe a documentação ao processo do curso.

5.2.3. Acompanhamento, Análises, Avaliações e Revisões 
dos Indicadores de Desempenho

O acompanhamento do Planejamento Estratégico da SEAD 2021-2030 será realizado 

através do monitoramento da execução estratégica, com vistas a atingir o resultado 

desejado. O Sistema de Informações Gerenciais - SIG permitirá o acompanhamento 

sistematizado dos indicadores e metas de desempenho, por meio dos resultados 

obtidos ao longo dos períodos, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 

As avaliações e revisões dos indicadores e metas de desempenho do órgão deve-

rão ser realizadas, uma vez por mês, nas Reuniões da Diretoria da SEAD e subme-

tidas à apreciação do Conselho de Administração, duas (2) vezes ao ano, no final 

de cada semestre. 

5.2.4. Segurança Física

A SEAD possui um conjunto de normas ou padrões de conduta que devem ser 

adotados e seguidos por todos os colaboradores que trabalham no órgão e que 

deverão ser observadas e aplicadas com intensidades diferentes de acordo com 

cada situação. Como por exemplo, o controle da entrada e saída de materiais; 

senhas para arquivos eletrônicos; senhas de alarme do prédio; e controle e 

c. Efetuar a conferência e verificar se os dados e informações estão conciliados.

5.2.2.2. Conciliação Contábil de Projetos

Também deverá ser efetuada a conciliação contábil de todos os projetos vigentes 

na SEAD e cuja execução financeira seja realizada pela(s) Fundação(ões) de Apoio. 

Trata-se de uma checagem das movimentações nas contas dos projetos. Na prática, 

o servidor do Setor Financeiro compara as informações do sistema, dos documen-

tos e do fluxo de caixa com os extratos bancários.

a. No primeiro dia útil de cada mês, imprima o relatório sintético da execução 

financeira de todos os contratos vigentes executados pela(s) Fundação(ões) de 

Apoio, disponíveis no sistema da Fundação de Apoio. Analise as movimentações 

ocorridas nas rubricas contábeis e confira o saldo financeiro do projeto.

b. Solicite a(s) Fundação(ões) de Apoio o(s) extrato(s) bancários das contas de 

todo(s) projeto(s) que esteja(m) em execução (conta corrente, aplicação finan-

ceira e poupança - fundo de rescisão) .

c. Compare os valores apresentados como saldo financeiro no relatório sintético 

de cada projeto com o saldo apresentado no extrato bancário de cada conta de 

projeto. O saldo financeiro bancário deverá ser maior ou igual ao saldo financeiro 

do projeto apresentado no relatório sintético.

d. Solicite que a(s) Fundação(ões) de Apoio corrija as eventuais divergências 

observadas. Anote-as na documentação analisada. Informe o fato ao ordenador 

https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2022/07/sead_planejamento-estrategico_2021-2030.pdf
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5.2.6. Sistemas de Informação

Um Sistema de Informação pode ser entendido como um conjunto inter-relaciona-

do de partes ou elementos que coleta, processa, armazena e distribui informações, 

de forma organizada e coordenada, para apoiar a tomada de decisões. Tendo um 

Sistema de Informação bem construído, as principais vantagens são:

I. redução de custos operacionais e administrativos e ganho de produtividade;

II. mais integridade e confiabilidade da informação;

III. mais estabilidade;

IV. mais segurança de acesso à informação;

V. otimização do fluxo de informação permitindo mais agilidade e organização;

VI. informações de melhor qualidade, essenciais para uma boa tomada de 

decisão.

Os sistemas de informação são basicamente divididos em quatro tipos (O' Brien, 

2000): 

I. Sistema de Processamento de Transações (SPT) - são sistemas de informa-

ção que supervisionam as atividades elementares e as transações do órgão. 

Têm a função de realizar e registrar as transações e informações necessárias 

acompanhamento do inventário de bens, móveis e utensílios. Com isso busca-se 

promover e manter a segurança física das pessoas, instalações, equipamentos e 

demais ativos da SEAD.

5.2.5. Segregação de Funções

A Segregação de Funções é uma regra de Controle Interno para evitar falhas ou 

fraudes nas entidades porque descentraliza o poder estabelecendo independência 

para as funções de execução operacional, custódia física e contabilização. Como 

regra geral, quem solicita não autoriza, quem autoriza não licita, quem licita não 

recebe, quem recebe não paga.

A segregação de funções consiste na separação das funções de autorização, apro-

vação, execução, controle e contabilização. Para evitar conflitos de interesses, é 

necessário repartir funções entre os servidores para que não exerçam atividades 

incompatíveis, como executar e fiscalizar uma mesma atividade.

Na SEAD este princípio é utilizado principalmente para a movimentação dos re-

cursos financeiros dos projetos. A contabilidade é realizada por uma fundação de 

apoio; a execução orçamentária e a conciliação contábil e financeira pela SEAD; 

e a prestação de contas parcial e final dos projetos é analisada pela Diretoria de 

Projetos institucionais – DPI/PROAD/UFES para submissão a aprovação do Con-

selho Universitário. 
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planejamento de curvas de resultados e investimento, planejamento de re-

cursos humanos, etc.).

A SEAD possui o SPT razoavelmente definido, necessitando de ajustes, sendo que 

alguns já estão em andamento, como, por exemplo, o Piloto SIE x Moodle para 

cursos de pós-graduação. O SIG começou a dar os primeiros passos no sentido de 

coletar dados para gerar relatórios gerenciais.

5.2.7. Informação e Comunicação

De forma geral, a diferença fundamental entre informação e comunicação reside 

na resposta do interlocutor (feedback). Enquanto a informação não precisa de 

feedback, a comunicação não se estabelece sem o retorno. Segundo Jurgen Ruesch 

existe quatro (4) níveis de comunicação: 

I. Comunicação Intrapessoal - é a linguagem para um só, onde a fala torna-se 

pensamento.

II. Comunicação Interpessoal - realiza a transmissão de informação, ideias, sen-

timentos, desejos ao outro. Transmite o pensamento ao indivíduo mais próximo, 

não podendo ser restringida a duas pessoas, a três ou até pequenos grupos. 

III. Comunicação em Grupo - é um processo pelo qual um grupo de pessoas 

pode transmitir informações, emoções, ideias e pensamentos entre eles. É 

um dos tipos mais importantes de comunicação interpessoal, pois ocorre em 

muitos contextos diferentes e tem um grande impacto no nosso dia a dia. Para 

para o funcionamento e a condução das atividades. As transações são neces-

sárias e constituem a base operacional do órgão.

II. Sistema de Informações Gerenciais (SIG) - desenvolve relatórios sobre o de-

sempenho atual da organização, permitindo monitorar e controlar o órgão e até 

mesmo prever o seu desempenho futuro. Auxiliam especialistas e profissionais 

qualificados na criação e integração de novos conhecimentos na organização.

III. Sistema de Apoio à Decisão (SAD) - sistema que foca em problemas únicos 

alterando-se com rapidez e que não possui procedimentos de resolução pré-

-definidos. Esse sistema utiliza informações obtidas pelo SPT e SIG e também 

informações externas que auxiliaram na análise e na resolução do problema. 

São sistemas de informação que suportam as atividades dos gestores, tais 

como supervisão, controle e tomada de decisão (projetos, orçamento anual, 

análise de investimento, gestão de competências, análise geográfica de oferta 

de cursos, análise de custos, etc.).

IV. Sistema de Apoio ao Executivo (SAE) - auxilia a gerência com a apresen-

tação de gráficos e dados de diversas fontes através de uma interface de 

fácil manuseio. Estes sistemas são projetados para incorporar dados sobre 

eventos externos, como novas leis ou novos concorrentes, utilizando também 

informações do SIG e do SAD internos. Filtram, condensam dados críticos, mos-

trando apenas os mais importantes para gerência. É o sistema de informação 

que suporta as atividades de planejamento de longo prazo concebidas para 

auxiliar na tomada de decisão não estruturada através do uso avançado de 

gráficos e comunicações (análise de tendências, planejamento estratégico, 
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Gerenciais - SIG que permitirá mensurar o alcance e comparação com os padrões 

definidos nos Objetivos, Indicadores e Metas inseridos no Planejamento Estratégico. 

VI. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DO 
MANUAL
O procedimento que for revisado deverá ser incluído no texto do manual e o item 

que for substituído deverá ser mantido, porém sublinhado de forma sobreposta 

(texto tachado), até posterior aprovação da Diretoria.

VII. APROVAÇÃO DO MANUAL

Data: 28/07/2022

VIII. REVISÃO DO MANUAL

Data prevista: Janeiro/2024

que um processo de comunicação em grupo ocorra, é preciso haver mais de 

dois participantes. Dependendo das relações entre eles, podemos falar de 

vários tipos diferentes, alguns dos mais importantes sendo o intragrupo (entre 

membros do mesmo grupo) e o intergrupo (entre pessoas que não pertencem 

ao mesmo grupo). 

IV. Comunicação em Público - tradicionalmente significa o ato de falar cara a 

cara para uma audiência ao vivo. Atualmente, inclui qualquer forma de falar 

(formal e informalmente) para um público, incluindo discursos pré-gravados 

proferidos a grande distância por meio das tecnologias da informação e co-

municação. É usada para muitos propósitos diferentes, mas geralmente como 

uma mistura de ensino, persuasão ou entretenimento. Cada um desses requer 

abordagens e técnicas ligeiramente diferentes.

Na SEAD os Sistemas de Informação estão sendo estruturados. A comunicação 

flui intensamente nos sentidos vertical e horizontal, formal e informalmente. Do-

cumentos básicos, como, por exemplo, os manuais de atividades, estão sendo 

desenvolvidos. As TIC`s (tecnologias da informação e comunicação) e as constantes 

reuniões das equipes de trabalho são importantes facilitadores que auxiliarão 

neste processo organizacional.

5.2.8. Monitoramento

Iniciamos procedimentos para tornar rotineira a captura e a sistematização de dados 

para convertê-los em informações gerando com isso um Sistema de Informações 

https://sead.ufes.br/wp-content/uploads/2022/07/sead_planejamento-estrategico_2021-2030.pdf
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