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1. Introdução 

O Instituto de Ciências Exatas (ICEx) congrega os docentes e os servidores 

técnico-administrativos em educação (TAE) nele lotados, com objetivos comuns e 

permanentes de ensino de graduação e pós-graduação, extensão, pesquisa e 

administração. Segundo o item IV do artigo 15 do Regimento Interno do Instituto de 

Ciências Exatas, compete à diretoria da unidade acadêmica a elaboração e envio à 

Congregação do Relatório Anual de Atividades. Dessa forma, com o objetivo de 

atender ao regimento bem como favorecer a transparência das ações realizadas pela 

direção do Instituto de Ciências Exatas, apresentamos, neste relatório, as atividades 

desempenhadas durante o primeiro ano de nossa gestão da unidade acadêmica, que 

compreende o período de 15 de abril de 2019 a 15 de abril de 2020. Dividiremos este 

relatório em oito seções, buscando apontar as ações desenvolvidas segundo as 

atribuições da direção do instituto, conforme destacados em regimento interno, a 

saber:  
Art. 15. À Diretoria compete:  
I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, este Regimento 
Interno e as decisões da Congregação e da Administração Superior que lhe 
competem;  
II – administrar o ICEx;  
III – submeter à Congregação, o Plano de Gestão elaborado em 
conformidade com as diretrizes da Instituição, nos primeiros trinta dias do 
seu mandato;  
IV – elaborar e encaminhar à Congregação o Relatório Anual de 
Atividades;  
V – autorizar as compras de equipamentos e de custeio e a mudança de 
rubrica definidas pela comissão competente;  
VI – autorizar a concessão de diárias e transporte definidas pela Comissão 
de Diárias e Transporte;  
VII – representar o ICEx junto a órgãos e autoridades;  
VIII – convocar e presidir as reuniões da Congregação e da Assembleia;  
IX – supervisionar e fiscalizar a execução das atividades e a assiduidade 
dos docentes e TAE ́s;  
X – executar os atos necessários ao bom andamento das atividades de 
ensino, de pesquisa, de extensão e administrativas; e  
XI – desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, mas inerentes ao cargo.  
X – executar os atos necessários ao bom andamento das atividades de 
ensino, de pesquisa, de extensão e administrativas; e  
XI – desempenhar as demais atribuições não especificadas neste 
Regimento, mas inerentes ao cargo (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALFENAS, 2017, p.4-5)1.  

 

																																																								
1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS. Regimento Interno do Instituto de Ciências Exatas. 
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Inicialmente, gostaríamos de destacar que, nesse primeiro ano, enfrentamos 

situações até então novas para a universidade. O forte contingenciamento das verbas 

da universidade imposto pelo Ministério da Educação, principalmente nas rubricas 

destinadas à capital (90% de contingenciamento), demandou muito empenho e 

criatividade no desenvolvimento de estratégias para o aproveitamento do orçamento 

da melhor forma possível. Na seção 4 deste relatório, apresentamos todos os itens que 

foram empenhados com o orçamento de 2019 com aquisições de bens capital e de 

custeio. As aquisições foram feitas com base no planejamento realizado em 2018 e a 

partir das demandas levantadas pelos departamentos e Comissão de Compras e 

Análise Orçamentária realizadas ao longo de 2019. Buscamos, por meio de 

negociações com outras unidades acadêmicas e administrativas da universidade, e 

também pela busca de itens com saldo em ATA disponíveis nas licitações da 

instituição, atender às demandas apresentadas, mesmo não tendo sido planejadas em 

2018.  

Além disso, a partir do mês de março de 2020, um cenário de pandemia 

causada pelo COVID-19 se estabeleceu em nosso país, fato que nos forçou a 

reprogramar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração do ICEx, 

instaurando o regime de trabalho remoto nas atividades de toda unidade acadêmica e 

adaptação docente ao Regime Especial de Estudos (REE), conforme resolução CEPE 

n. 02/2020. No momento que este relatório está sendo produzido, ainda não sabemos 

como será o cenário pós-pandemia, mas temos a certeza que ele exigirá, de todos nós, 

ainda mais empenho, dedicação e criatividade tanto para o desempenho de nossas 

atribuições quanto para a gestão da unidade acadêmica. 

Ademais, importante enfatizar que, durante nossa gestão nesse primeiro ano, 

cumprimos e fizemos cumprir o Estatuto, o Regimento Geral da UNIFAL-MG e o 

Regimento Interno do Instituto de Ciências Exatas, da mesma forma que 

encaminhamos e fizemos cumprir as decisões da Congregação desta unidade 

acadêmica nos assuntos que a ela compete. Além disso, com suporte dos chefes de 

departamento do instituto, fizemos nosso trabalho de supervisão da execução das 

atividades e assiduidades dos docentes e TAEs lotados nessa unidade acadêmica. 
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2. Administração do Instituto de Ciências Exatas 

No início de nossa gestão, apresentamos à Congregação do Instituto de 

Ciências Exatas o Plano Gestor para o período 2019-2021, onde destacamos as ações 

de planejamos realizar durante o período (veja mais informações no item 7 deste 

relatório). Estabelecemos como uma das principais metas para a gestão, o 

fortalecimento do Instituto de Ciências Exatas em relação às unidades acadêmicas da 

UNIFAL-MG, nas frentes de ensino, pesquisa, extensão e administração. Como fio 

condutor de nosso trabalho, buscamos uma gestão de diálogo e transparência 

administrativa.   

Para a transparência das ações, utilizamos recorrentemente a comunicação por 

e-mail institucional dos servidores e também usamos diversos espaços do novo 

website do Instituto. Para isso, uma de nossas primeiras ações na gestão da unidade 

acadêmica foi a de atualizar e reformular o website do Instituto de Ciências Exatas. 

Usamos esse espaço com o intuito de atender às normativas de transparência 

exigentes no âmbito federal e também divulgar as diversas atividades que são 

realizados pelos servidores lotados nesta unidade acadêmica.  

Para a confecção e atualização do website do Instituto de Ciências Exatas, 

seguimos as normas de transparência do Ministério do Planejamento e do Ministério 

da Educação e disponibilizamos todas as informações não sigilosas da unidade 

acadêmica, como o orçamento anual,  os empenhos realizadas, as datas das reuniões 

da Congregação do Instituto de Ciências Exatas bem como suas atas e decisões, a 

agenda do diretor, os ofícios circulares, informações dos departamentos e cursos de 

graduação e pós-graduação e também diversas orientações aos servidores lotados na 

unidades acadêmica. Nesse processo, temos orientado os Departamentos do Instituto 

de Ciências Exatas a elaborarem e/ou atualizarem seus websites oficiais, seguindo os 

padrões da webpage do instituto e disponibilizando informações referentes às 

decisões tomadas no âmbito de cada departamento e no âmbito das comissões dos 

cursos de graduação e pós-graduação, como atas das diversas reuniões realizadas 

internamente nos departamentos e nas suas comissões internas dos curso. Para tanto, 

disponibilizamos os servidores Germano Lopes e Fabiano Castro de Brito para 

assessorar nessa construção dos sítios eletrônicos dos departamentos. 

Além disso, nesse processo de transparência dos dados, com apoio do 
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Departamento de Física,  incluímos no website do ICEx um script de mapeamento da 

produção cientifica acadêmica no âmbito do Instituto de Ciências Exatas, utilizando 

indicadores do currículo Lattes de cada docente. Nesse espaço, destacamos e 

apresentamos as informações separadas de forma geral (no âmbito de toda a unidade 

acadêmica) e por departamentos, com informações sobre publicações, orientações, 

projetos de pesquisa, de extensão, entre outros assuntos. Esse modelo de transparência 

das produções acadêmicas tem sido referência para outras unidades acadêmicas e 

programas de pós-graduação da UNIFAL. 

Para nossa gestão, também estipulamos como uma meta a atenção especial em 

relação ao fortalecimento das ações de ensino dos docentes do Instituto, por meio da 

melhoria dos laboratórios de ensino sob responsabilidade da unidade acadêmica. 

Acompanhando os processos da gestão anterior, verificamos que houve um esforço de 

aprimoramento dos laboratórios de informática do curso de Ciência de Computação 

localizadas na unidade educacional Santa Clara, com troca de todos os computadores 

destes laboratórios, por meio de uma parceria do instituto com o NTI-UNIFAL-MG e 

PROPLAN (processo 23087.007567/2018-37). Dessa forma, realizamos algumas 

ações e esforços na tentativa de atualizar os computadores dos demais laboratórios de 

informática do ICEx, além de negociar e buscar por soluções para laboratórios de 

ensino, com base nas demandas apresentadas pelos responsáveis e pelos 

departamentos. Nesse sentido, visando o aprimoramento dos laboratórios de ensino, 

realizamos as seguintes ações: 

(a) Alocação de 20 computadores para o Instituto de Ciências Exatas de um 

laboratório de informática do Centro de Educação a Distância (CEAD) da 

UNIFAL-MG, que foram atualizados com kit upgrade e softwares, 

distribuídos na unidade acadêmica da seguinte forma: 3 computadores para o 

Laboratório de Física (UESC-B205), 2 computadores para o Laboratório de 

Ensino de Física (UESC-C209), 5 computadores para o Laboratório de Ensino 

de Matemática (D413) e 10 computadores para o Laboratório de Informática e 

Biotecnologia (D407) (processo 23087.017621/2019-33); 

(b) Atualização de hardware e software, com kit upgrade, de 15 computadores do 

Laboratório de Informática da Matemática e Estatística (LIME), sala D303, 

por meio de acordo com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e Pró-
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Reitoria de Orçamento e Planejamento (PROPLAN) (processo 

23087.020657/2019-02); 

(c) Aquisição e atualização de hardware e software, com kit upgrade, de 2 

computadores do Laboratório de Computação Intensiva, sala D309G (verba do 

Departamento de Estatística e acordo com NTI, processo 23087.020657/2019-

02); 

(d) Aquisição e atualização de hardware e software, com kit upgrade, de um 

computador e também atualização de softwares de 5 computadores do 

Laboratório de Ensino de Matemática, sala D413 (processo 

23087.020657/2019-02); 

(e) Aquisição e atualização de hardware e software, com kit upgrades, de 6 

computadores do laboratório de informática e biotecnologia, sala D407 e do 

laboratório de modelagem Molecular e Simulação Computacional, sala D311F 

(verba do departamento de Ciência de Computação, processo 

23087.020657/2019-02); 

(f) Aquisição de 2 kits upgrades para o laboratório de ensino de física (verba do 

Departamento de Física, processo 23087.020657/2019-02); 

(g) Solicitação de adequação de mobiliário com bancada para sete computadores e 

adequação de mesa de computador para professor e para recebimento de 

aparelhos de web-conferência no Laboratório de Ensino de Matemática, sala 

D413 (processo 23087. 021216/2019-10); 

(h) Montagem de estrutura de web-conferência, com computador, Datashow e 

câmera, microfone, mesa de som e caixa de som no Laboratório de Ensino de 

Matemática, sala D413 (adquiridos com verba do Departamento de 

Matemática); 

(i) Montagem de estrutura de web-conferência, com computador, câmera (já 

existentes), microfone, mesa de som e caixa de som no Laboratório de Ensino 

de Física (adquiridos com verba do Departamento de Física); 

(j) Disponibilização de mesa de som, microfone, caixa de som e webcam para 

todos os servidores do ICEx, para o desenvolvimento de atividades de ensino e 

extensão (adquirido com verba do ICEx);  

(k) Abertura de processo quanto ao extravio de ar condicionado do Laboratório de 
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Informática da Matemática e Estatística (LIME), D303, empenhado em 2018 

com recursos do ICEx no valor de R$ 9000,00, SIGE 66540, empenho 

2018NE802353, patrimônio 135364, aparelho com 24 mil btus. Em 19 de 

novembro de 2019, descobrimos que o aparelho foi entregue e instalado no 

campus de Varginha. Encaminhamento: em 25 de novembro de 2019, a 

PROPLAN empenhou um novo aparelho de ar condicionado de 80 mil btus 

que será instalado na sala D303 (sem custo ao ICEx, tendo em vista que havia 

sido empenhado em 2018, processo 23087.021093/2019-17). 

(l) Abertura de processo administrativo e investigativo quanto ao extravio de um 

Datashow para funcionamento de lousa digital do Laboratório de Informática 

da Matemática e Estatística (D303). O material foi empenhado em 2012 pelo 

ICEx. Encaminhamento: Um novo Datashow foi empenhado e será entregue 

ao ICEx. Processos 23087.009223/2019-43 e 23087.020746/2019-41; 

(m) Retomada de processo de aquisição de ar condicionado para o Laboratório de 

Ensino de Matemática (LEMA), sala D413, acordado em um processo de 

2014. Encaminhamento: um novo ar condicionado foi empenhado pela 

PROPLAN em novembro de 2019 e será instalado sem custos ao ICEx 

(acordado em 2014); 

(n) Acordo com NTI para a disponibilização de um IP fixo para o Laboratório de 

Computação Intensiva (D309G). Encaminhamento: o Departamento de 

Estatística encaminhará processo fazendo a solicitação. 

(o) Resgate e empenho de alguns itens solicitados pelo Departamento de Física 

em um processo de 2018. Foram empenhados algumas cadeiras visando a 

construção de um laboratório de informática. O empenho foi feito em 27 de 

dezembro de 2019 (processo 23087.004719/2018-40); 

(p) Juntamente com o TAE do Departamento de Física, fizemos a abertura de 

processo junto ao NTI para resolver problemas de internet nos laboratórios de 

Física e Ensino de Física na Unidade Educacional Santa Clara (processo 

23087.003507/2020-60). Houve resposta no dia 11 de março de 2020, 

informando que a solicitação foi atendida.  

 

Outra ação que consideramos igualmente importante para o aprimoramento 
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dos laboratórios de ensino do Instituto de Ciências Exatas e para a valorização do 

trabalho de docentes e TAEs responsáveis pela administração destes laboratórios diz 

respeito à formalização das coordenadorias destes laboratórios. Nesse sentido, a 

direção do ICEx apresentou à Congregação da unidade acadêmica uma proposta para 

a criação das Coordenadorias de Laboratório de Ensino do ICEx. A proposta foi 

aprovada e foram criadas as portarias com os respectivos coordenadores. As portarias 

foram amplamente divulgadas no e-mail institucional e também no website do 

instituto. No presente momento, uma comissão com um representante de cada 

departamento está sendo criada para elaborar as normas gerais de utilização dos 

laboratórios de ensino do ICEx, com o objetivo de fornecer mais respaldo para os 

coordenadores dos respectivos laboratórios. Além disso, acatando as normas de 

transparência da universidade, todos os laboratórios de ensino foram inseridos no 

porteiro-web da instituição e os departamentos e cursos de graduação foram 

orientados a preencher as atividades desenvolvidas nesses espaços. 

Outra ação que realizamos no sentido de aprimorar os laboratórios de ensino 

do Instituto de Ciências Exatas foi o contato realizado com órgãos federais da região, 

como a Polícia Federal de Varginha e a Receita Federal de Poços de Caldas, para 

solicitação de computadores ao instituto na forma de fiel depositário, de maneira que 

o Instituto de Ciências Exatas ficasse como responsável pela alocação e cuidado de 

computadores apreendidos em operações destes órgãos. No presente momento, 

estamos aguardando uma respostas das entidades (processo 23087. 017244/2019-32). 

Ainda dentro da administração da unidade acadêmica, realizamos mudanças 

de servidores dentro do próprio Instituto de Ciências Exatas, visando ampliar as ações 

a mais departamentos. No campus sede, o TAE de TI Germano Lopes foi alocado do 

Departamento de  Estatística para o ICEx, para que fosse possível prestar suporte 

relacionado à assuntos de informática para os Departamentos de Estatística, de 

Matemática (e seus respectivos laboratórios), aos laboratórios do Departamento de 

Computação na sede e também para a secretaria do Instituto, com atenção especial ao 

sítio eletrônico do ICEx.  

Durante o primeiro ano da gestão da unidade acadêmica, a direção do Instituto 

de Ciências Exatas também trabalhou no Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) 

dos servidores lotados em seu departamento, uma exigência demandada pela 
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PROGEPE-UNIFAL.  

Por fim, gostaríamos de destacar que a direção do Instituto de Ciências Exatas 

buscou estabelecer, desde o primeiro dia de exercício, uma relação de proximidade 

com as chefias dos departamentos do instituto. Estes colegas prontamente atenderam 

às nossas solicitações e indicações durante esse período e também buscamos atender 

às suas solicitações, sempre com transparência. Importante mencionar que a direção, 

chefia dos departamentos e Comissão de Compras e Análise Orçamentária reuniram-

se em março de 2020 para discutir questões relacionadas ao planejamento e aquisição 

de materiais de custeio e capital para o ano de 2021 bem como as aquisições para o 

ano corrente. Nessa reunião, a direção apresentou sugestões de prioridades de uso da 

verba de custeio que foi elaborada e discutida pela Congregação do Instituto de 

Ciências Exatas. Essa reunião foi importante para acertarmos as demandas dos 

departamentos e realizar um bom uso da verba pública para o ano de 2020 e 

iniciarmos o planejamento das aquisições para o ano de 2021. 

 

3. Representação do Instituto junto aos órgãos e autoridades 

Durante o primeiro ano de nossa gestão, a direção do Instituto de Ciências 

Exatas esteve representando o instituto durante diversos momentos, sejam em 

reuniões mais amplas, envolvendo vários setores da universidade, sejam em reuniões 

específicas, geralmente solicitadas pela direção do instituto. Em todas essas reuniões, 

a direção buscou articular, da melhor forma possível, os interesses da unidade 

acadêmica com os interesses administrativos da universidade. Buscando transparência 

das informações, listamos a seguir as reuniões e encontros que a direção participou no 

período deste relatório. Destacaremos brevemente a temática da reunião e também os 

encaminhamentos existentes. Importante mencionar que, durante a crise causada pela 

pandemia do Coronavírus, o diretor do ICEx tem sido membro do comitê de 

enfrentamento do COVID-19 da Universidade Federal de Alfenas (portaria 473 de 14 

de março de 2020), o qual assessorou a Reitoria da UNIFAL-MG em decisões 

relacionadas à pandemia.  

Reuniões e encontros: 
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22/04/2019 – reunião conjunta entre unidades acadêmicas, Pró-Reitoria de Orçamento 

e Planejamento (PROPLAN) e Reitoria sobre o contingenciamento do orçamento da 

UNIFAL-MG em 2019.  

 

22/04/2019– reunião entre direção do ICEx e direção Núcleo de Tecnologia de 

Informação para tratar dos seguintes assuntos:  

(a) autorização para o TI Germano Lopes ter acesso administrativo aos 

computadores do Laboratório de Informática da Matemática e Estatística 

(D303), Laboratório de Ensino de Matemática (D413), Laboratório de 

Biotecnologia e Infomrática (D407) e sala de professores dos departamentos 

de estatística e matemática do ICEx. Encaminhamento: Requerimento feito 

pelos chefes dos departamentos de matemática e estatística com orientação da 

direção.  

(b) Oferecimento de cursos de capacitação aos técnicos e docentes do ICEX, 

principalmente aqueles em que os técnicos do NTI utilizam verbas da 

UNIFAL. Encaminhamento: divulgação do NTI dos cursos, oferecidos a todos 

os servidores da universidade. 

(c) Disponibilização de IP fixo ao Departamento de Estatística. 

Encaminhamento: O Departamento de Estatística deveria encaminhar 

solicitação ao NTI indicando suas necessidades.  

(d) Disponibilização de espaço para criação do novo site do ICEX. 

Encaminhamento: o espaço foi disponibilizado no website www.unifal-

mg.edu.br. 

 

29/04/2019 – reunião entre Direção do ICEx e Pró-Reitoria de Planejamento 

(PROPLAN), para tratar dos assuntos: 

(a) contingenciamento do orçamento da unidade acadêmica e orientações 

sobre formas de utilização da verba do instituto; 

(b) confecção de relatórios dos produtos empenhados e entregues em 2017 e 

2018;  

(c) apresentar nossa solicitação de troca de local físico da diretoria do Instituto 

de Ciências Exatas; 
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(d) apresentação de solicitação do ICEx de atualização dos computadores do 

Laboratório de Informática da Matemática e Estatística (D303). 

Encaminhamento: todas as máquinas que necessitarem terão upgrade 

(e) solicitação de informações a respeito do ar condicionado do laboratório 

D413, devido a acordo  realizado em 2016. 

(f) solicitação de término da construção de bancadas para computadores do 

laboratório D413 e retomada do processo 23087005748/2016-67. 

Encaminhamento: a solicitação foi acatada e em julho de 2019 a bancada foi 

construída. 

 

28/05/2019 – Representação do ICEx em reunião referente à Conferência das 

Licenciaturas. Nessa reunião, foram discutidas e apresentadas orientações da Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) em relação à construção da política de formação 

de professores da UNIFAL-MG. 

 

29/05/2019 – Reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) para tratar de assuntos referentes a horários dos servidores e requisição 

de troca de servidor.  

 

04/02/2019 – Reunião entre direção e TAE Germano Lopes, para redistribuição de 

atividades. Encaminhamentos: (1) o servidor foi alocado do Departamento de 

Estatística para o Instituto de Ciências Exatas, para prestar assessoria para o 

departamento de matemática e estatística na sede; (2) as atividades do servidor foram 

ampliadas e uma lista com as requisições que podem ser feitas ao servidor que o 

servidor foram disponibilizadas aos departamentos de estatística e matemática e 

secretaria do ICEx. 

 

07/06/2019 – reunião entre direção do ICEx e Reitoria da UNIFAL para tratar de 

diversos assuntos: 

(a) discussão sobre processos administrativos 

(b) orientações sobre casos de denúncia de assédio sexual 
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(c) orientações sobre questões relacionadas suicídio e depressão de estudantes 

e servidores 

(d) apresentação da ideia da comissão de permanência do ICEx. Reitoria 

apoiou a comissão de permanência com oferecimento de auxílio para viagem 

da comissão e estudará possível disponibilização professor substituto 20 horas 

para ajudar no desenvolvimento de ações. 

 

12/06/2019 – reunião da direção do ICEx a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) para 

discutir diversos assuntos. 

(a) sobre curricularização da Extensão. A direção do ICEx destacou que 

conversando constantemente com diferentes docentes a fim de saber sobre 

experiências realizadas em outras universidades. 

 

18/06/2019 – reunião Reitoria e unidades acadêmicas para tratar dos assuntos: 

(a) apresentação da FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa; 

 (b) discussão sobre a possibilidade da FUNDEP fazer parte da UNIFAL. 

 

09/07/2019 – Reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEPE) para resolver assuntos relacionados à posse e viagem internacional a 

trabalho do docente Tiago Arruda. 

 

27/08/2019 – Reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças (PROAF) para tratar de solicitação de servidor terceirizado 20 horas para 

apoio de secretariado ao Departamento de Estatística. 

 

03/09/2019 – reunião entre todos os servidores do ICEx – criação da comissão de 

permanência. Encaminhamento: foi aprovada a criação da comissão e cada 

departamento terá um representante. Portaria 2052 de 17 de setembro de 2019 

Comissão: Prof. Dr. Flávio Bittencourt, Departamento de Estatística (Presidente); 

Profa. Dra. Ângela Leite Moreno, Departamento de Matemática; Prof. Dr. Frederico 

Augusto Toti, Departamento de Física; Prof. Dr. Humberto César Brandão de 

Oliveira,  Departamento de C. da Computação; Diego Duarte Ribeiro - Técnico em 
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Assuntos Educacionais, Pró-Reitoria de Graduação e Luciana Maria Oliveira Ribeiro 

- Pedagoga - Pró-Reitoria de Graduação (Suplente).  

 

04/09/2019 – reunião ICEX/PPGEAB/PPGCB/PRPPG – compartilhamento de 

colaboradora terceirizada com departamento de estatística para serviços de secretaria. 

Encaminhamento: ficou combinado que não há como fazer o compartilhamento. 

Contudo, a secretária do PPGEAB e PPGCA auxiliará o Departamento de Estatística  

no que tange ao uso de materiais de papelaria. 

 

04/09/2019 – reunião entre unidades acadêmicas e Reitoria – discussão sobre vários 

assuntos: 

(a) cenário para o orçamento 2020 e contingenciamentos 

(b) Cumprimento de indicação do TCU sobre disponibilização de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão à população e disponibilização de agenda 

semestral para direção estar ciente das atividades.  

(c) Evento UNIFAL para todos. 

 

11/09/2019 – reunião entre direção do ICEx e Direção de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais da UNIFAL-MG sobre processo de dupla titulação para os cursos 

de ciências da computação, física-licenciatura e matemática-licenciatura com 

universidades portuguesas. Encaminhamentos:  foram assinados dois convênios – 

Instituto Politécnico de Bragança (para o curso de Computação) e Universidade Beira 

Interior (para o curso de Física-Licenciatura e Matemática-Licenciatura) 

 

18/09/2019 – Convocação Reitoria – Direção do ICEx participou do Curso 

capacitação por competências (24 horas). 

 

25/09/2019 – Reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Orçamento e 

Planejamento (PROPLAN) para discutir questões relacionadas à atualização do 

espaço físico do ICEx no sistema, ar condicionado dos laboratórios de ensino do ICEx 

no campus sede e auxílio para uso da verba de capital e custeio, caso seja liberado do 

contingenciamento. 
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02/10/2019 - reunião entre direção do ICEx, coordenação dos cursos de Ciência de 

Computação, Física-Licenciatura, Matemática-Licenciatura e Direção de Relações 

Internacionais e Interinstitucionais da UNIFAL-MG sobre processo de dupla titulação 

para os cursos de ciências da computação, física-licenciatura e matemática-

licenciatura com universidades portuguesas. 

 

07/10/2019 – reunião entre direção do ICEx e servidor Marco Aurélio (PROGEPE) 

sobre organização do Plano de Desenvolvimento Pessoal do Instituto de Ciências 

Exatas. 

 

21/11/2019 – evento UNIFAL para todos. Envolvimento dos cursos de graduação em 

Ciência de Computação, Física-Licenciatura e Matemática-Licenciatura no evento. 

 

28/11/2019 – reunião entre unidades acadêmicas e Reitoria em relação à portaria de 

gasto com Equipamento de Proteção Individual (EPI), agenda de atividades docentes 

e comunicados da Reitoria. 

 

05/12/2019 – reunião entre direção do ICEx e comissão de permanência -  nessa 

reunião foram discutidos diversos assuntos relacionados ao trabalho de comissão. 

Dentre vários assuntos, a comissão apresentou o estudo que está sendo feito sobre a 

evasão nos cursos de ciência de computação, física e matemática. 

 

23/01/2020 – reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para 

tratar de assuntos relacionados à aposentaria da servidora Áurea Lopes, secretaria do 

instituto, e contratação de servidor para suprir sua vaga. 

 

24/01/2019 – reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para 

tratar de assuntos relacionados ao aproveitamento de aprovado em concurso público 

de outra universidade para vaga do prof. Tomas Dias Santana do Departamento de 

Ciência de Computação. 
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06/02/2020 – reunião entre unidades acadêmicas e Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX) para tratar de assuntos relacionados ao edital de contratação de professor 

visitante direcionado à atividades extensionistas. 

 

12/02/2020 – reunião entre unidades acadêmicas e Coordenadoria de Projetos e Obras 

da PROPLAN para tratar de assuntos referentes à instalação de materiais de incêndio 

nos prédios sob responsabilidade das unidades acadêmicas. 

 

03/03/2020 – reunião entre direção do ICEx e PROGEPE para tratar de assuntos 

relacionados à contratação de professor substituto do departamento de Ciência de 

Computação. 

 

04/03/2020 – reunião entre direção do ICEx e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para 

tratar de assuntos relacionados à aposentaria da servidora Áurea Lopes, secretaria do 

instituto, e contratação de servidor para suprir sua vaga. 

 

11/03/2020 – reunião entre direção do ICEx, coordenação do curso de Ciência de 

Computação, Pró-Reitor de Graduação da Universidade Tecnológica do Paraná e 

Direção de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UNIFAL-MG sobre 

processo de dupla titulação para os cursos de ciências da computação com o Instituto 

Politécnico de Bragança. Encaminhamentos: Diretor de relações internacionais (prof. 

Cláudio Carlan) colocará em contato os coordenadores dos cursos de ciência de 

computação da UNIFAL e do Instituto Politécnico de Bragança para acertarem 

questões de carga horária e disciplinas de aproveitamento; será agendada reunião com 

a PROGRAD para estabelecer os critérios; curso de ciência de Computação da 

UNIFAL-MG criará uma comissão para tratar com mais detalhes do assunto. 

 

13/03/2020 – Reunião entre direção do ICEx, chefes de departamentos do ICEx e 

Comissão de Compras e Análise Orçamentária do Instituto de Ciências Exatas – 

discussão e orientação sobre planejamento das aquisições para 2021 da unidade 

acadêmica, aquisições em 2020 e orientações a respeito da verba de custeio e capital 

do ICEx. 
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13/03/2020 – Reunião entre Departamento de Física e Direção do ICEx para tratar de 

assuntos relacionados ao horário e atribuições do TAE lotado no Departamento de 

Física. 

 

16/03/2020 – Reunião entre comitê de enfrentamento do COVID-19 da UNIFAL-

MG. Encaminhamentos: sugestão de suspensão das aulas presenciais de graduação e 

pós-graduação por tempo indeterminado; instalação de regime especial de estudos; 

criação de sistema sentinela para monitorar estudantes que possam estar 

contaminados 

 

16/03/2020 – Reunião emergencial entre as unidades acadêmicas, pró-reitorias e 

Reitoria da UNIFAL-MG para orientação e tratamento de assuntos relacionados à 

pandemia do COVID-19. 

 

17/03/2020 - Reunião entre comitê de enfrentamento do COVID-19 da UNIFAL-MG. 

Encaminhamentos: sugestão de trabalho remoto; chefia imediata elabora as 

atribuições dos servidores na unidade acadêmica; unidades acadêmicas funcionam de 

forma mínima em formato presencial (apenas o que for essencial) 

 

23/03/2020 – Reunião por web-conferência entre comitê de enfretamento do COVID-

19. Encaminhamentos: sistema sentinela, discussões sobre a interrupção ou não do 

calendário e possibilidade de pleitear verba para montar laboratório de análise de 

corona vírus.  

 

4. Execução de atos necessários ao bom andamento das atividades de ensino 

pesquisa e extensão 

A partir do levantamento de demandas e de apontamentos realizados por 

docentes e discentes dos cursos de Ciência de Computação, Física-Licenciatura e 

Matemática-Licenciatura, estabelecemos como uma das metas em nossa proposta de 

Gestão 2019-2021 a criação de uma comissão interdepartamental do ICEx 

direcionada a discutir especificamente questões relacionadas à permanência e 
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progresso acadêmico de estudantes matriculados nesses cursos. Buscamos, com essa 

ação, fornecer contribuições direcionadas ao fortalecimento dos referidos cursos, onde 

a maior parte dos docentes lotados no ICEx desenvolve suas atividades de ensino e 

também capta recursos para os projetos de pesquisa e extensão e cursos de pós-

graduação. Segundo dados que levantamos nos sistemas da universidade, 85% do 

orçamento do da unidade acadêmica via aluno equivalência decorre desses cursos. 

Além disso, 90% do corpo docente lotado no ICEx atua diretamente nestes cursos e 

100% dos TAEs desempenham atividades relacionadas a eles. Da mesma forma, 90% 

dos projetos de extensão e 90% das Iniciações Científicas desenvolvidas por docentes 

do ICEx são realizadas com estudantes desses cursos. Em conversas com professores 

do ICEx que atuam em Programas de Pós-Graduação, estimamos que mais da metade 

dos mestrados e doutorandos são egressos dos três cursos supracitados.  

Com base na pesquisa de Gonçalves (2018)2, verificamos que estes cursos 

fazem parte do conjunto de cursos da UNIFAL-MG que apresentam maior índice de 

evasão da universidade. Isso tem causado impacto importante em questões como 

orçamento e fluxo para atividades de pesquisa, ensino e extensão dos docentes do 

instituto. Dessa forma, apresentamos à Congregação do instituto proposta para a 

criação de uma comissão destinada a discutir a questão da evasão destes três cursos. 

Com aprovação na congregação, convocamos uma reunião interdepartamental que 

contou com docentes dos quatro departamentos do ICEx. Dentre os pontos discutidos 

nessa reunião, foi criada a Comissão de Permanência do ICEx, destinada a discutir 

e propor ações e estratégias para contribuir com na questão da evasão dos cursos de 

Ciência de Computação, Física-Licenciatura e Matemática-Licenciatura. Essa 

comissão também conta com representantes da PROGRAD da UNIFAL-MG, e foi 

constituída pela portaria 2052 de 17 de setembro de 2019. Foram designados os 

seguintes membros: Prof. Dr.  Flávio Bittencourt do Departamento de Estatística 

(Presidente); Profa. Dra. Ângela Leite Moreno, do Departamento de Matemática; 

Prof. Dr. Frederico Augusto Toti, do Departamento de Física; Prof. Dr. Humberto 

César Brandão de Oliveira, do Departamento de Ciência de Computação; Diego 
																																																								
2 GONÇALVES, I. L. Taxa de evasão e impacto financeiro na realidade da UNIFAL-MG. 2018. 
134 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 
2018. 
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Duarte Ribeiro da Pró-Reitoria de Graduação e Luciana Maria Oliveira Ribeiro, 

Pedagoga - Pró-Reitoria de Graduação (Suplente). Atualmente, a comissão tem se 

reunido e buscado compreender, por meio de dados disponibilizados pela 

universidade, o cenário de evasão dos referidos cursos. Esperamos que a comissão 

possa sugerir diversas ações que poderão contribuir para tais cursos. 

Outra ação desenvolvida, e que consideramos importante para o 

fortalecimento dos referidos cursos, foi a proposta junto à Direção de Relações 

Internacionais e Interinstitucionais (DRI) da UNIFAL-MG de estabelecimento de 

convênio de dupla titulação para formandos destes cursos com universidades 

portuguesas. Através de reuniões com a referida diretoria, coordenadores dos cursos, 

pró-reitores de graduação de outras universidades brasileiras e contatos intermediados 

pela DRI, estabelecemos convênios com o Instituto Politécnico de Bragança e com a 

Universidade de Aveiro, ambas de Portugal. No presente momento, a coordenação do 

curso de Ciência de Computação está em contato com a coordenação do curso do 

Instituto Politécnico de Bragança para acertar questões de ementas e carga horária 

para a realização da dupla titulação. Esperamos que até o final de 2020 esse convênio 

esteja totalmente realizado.  

 

5. Compras de equipamentos e de custeio e mudança de rubrica e autorização de 

concessão de diárias e transporte. 

O orçamento previsto para o ICEx em 2019 foi de R$ 100.143,54, divididos 

da seguinte forma: R$ 38.196,00 como verba de capital, R$ 57.294,54 em verba de 

custeio e R$4.653,00 destinado à Comissão de Diárias do Instituto de Ciências 

Exatas. Recursos de capital, também conhecidos como investimento, são recursos 

aplicados no patrimônio, como, por exemplo, em obras, construções, instalações e 

aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que são incorporados à 

Universidade. Já os recursos de custeio são aqueles aplicados nas despesas com 

contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, diárias, 

passagens, viagens de graduação, transporte, bolsas e benefícios aos estudantes. No 

caso das unidades acadêmicas da UNIFAL-MG, o custeio com viagens de graduação, 

previstas e aprovadas em planos de ensino, e a aquisição de materiais de consumo 
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destinados ao funcionamento dos cursos de graduação são as prioridades para o uso 

da verba de custeio.  

Os recursos de capital e de custeio do ICEx foram divididos entre os quatro 

departamentos, utilizando como referência a matriz de aluno-equivalente. Em 2019, 

essa divisão ficou da seguinte forma: Departamento de Ciência de Computação com 

28,58% dos recursos, Departamento de Estatística com 22,23% dos recursos, 

Departamento de Física com 27,88% dos recursos e Departamento de Matemática 

com 21,31%. A verba destinada à Comissão de Diárias do ICEx é específica para o 

pagamento de diárias para docentes participarem de eventos científicos, possuindo 

critérios próprios para distribuição. Estes critérios podem ser encontrados no website 

da unidade acadêmica (www.unifal-mg.edu.br/icex). Contudo, a verba de custeio dos 

departamentos também pode ser utilizada para pagamento de diárias e inscrição em 

eventos científicos. 

Como já mencionamos, em 2019, as universidades públicas federais 

sofreram um contingenciamento de recursos por parte do Ministério da Educação do 

Governo Federal. No mês de abril, 30% de toda verba de custeio e 90% de toda verba 

de capital foi contingenciada. Isso fez com que a Reitoria da Universidade Federal de 

Alfenas publicasse a portaria 1163 de maio de 2019, restringindo o uso da verba de 

custeio para pagamento diárias, transportes e outras formas de uso de tal verba. 

Dentro desse cenário, o ICEx agiu com bastante cautela, utilizando recursos para 

manter as atividades necessárias e subsidiar as viagens de graduação que já haviam 

sido previstas e aprovadas nos planos de aula de docentes do instituto. No final do 

mês de setembro de 2019, o Ministério da Educação liberou 5% da verba de custeio 

contingenciada. Em 11 de outubro, a reitoria publicou a portaria 2236, revogando a 

portaria que impedia o uso de verba de custeio para pagamento de diárias a docentes 

para participação em eventos acadêmicos e outras atividades, ficando suspensos 

apenas a compra de passagens áreas internacionais e pagamento de diárias para 

eventos internacionais. Por fim, em 24 de outubro de 2019, o Ministério da Educação 

liberou o restante da verba de custeio contingenciada e também liberou 50% da verba 

de capital. O ICEx passou então a possuir a totalidade da verba de custeio e metade da 

verba de capital prevista para o ano. O prazo máximo para empenho via Sistema de 

Compras do instituto, imposto pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 
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Desenvolvimento Institucional (PROPLAN) da UNIFAL-MG, foi estipulado em 

31/10/2019. Em outras palavras, tivemos menos de uma semana para investir os 

recursos liberados pós-contingenciamento. Em 29 de novembro de 2019, o Instituto 

conseguiu uma liberação de mais R$ 14.121,40 para aquisição de nobreaks, passando 

então a ter 87% da verba de capital.  

O ICEx possui uma importante comissão chamada “Comissão de Compras e 

Análise Orçamentária”, com um representante de cada um dos quatro departamentos. 

Essa comissão é responsável por levantar demandas, inserir pedidos no sistema de 

compras, manifestar-se sobre o uso de verba de custeio para pagamento de diárias a 

docentes de seus departamentos e encaminhar todas estas sugestões ao diretor do 

Instituto, que é o responsável por autorizar os gastos e realizar os empenhos. A 

comissão também define a porcentagem de gastos do recurso total em custeio e 

capital na Matriz de Alocação de Recurso da unidade acadêmica. Em conversas entre 

direção e membros da Comissão de Compras e Análise Orçamentária, a diretoria do 

ICEx se preparou para uma possível liberação de recursos, elencando uma série de 

demandas, que foram previamente levantadas pela referida comissão. A direção 

também fez um trabalho de busca por saldo em ata de pregões e licitações em aberto 

na UNIFAL-MG, visando atender as demandas levantadas pelos departamentos, uma 

vez que o planejamento do investimento dos recursos de 2019 não havia sido feito em 

nossa gestão. Além disso, na última semana de outubro, véspera do prazo de 

encerramento de empenho e semana em que houve a liberação de recursos de custeio 

e capital, a direção fez um trabalho de negociação com outras unidades acadêmicas e 

com o Núcleo de Tecnologia da Informação, visando investir os recursos do instituto 

dentro das demandas levantadas pelos departamentos. Ao término, foi possível 

investir, de maneira bastante responsável, quase que a totalidade dos recursos de 

nosso instituto. A seguir, visando não apenas a transparência da utilização de recursos 

públicos, mas, também, fornecer um panorama dos investimentos e do custeio de 

2019 com recursos do ICEx, apresentamos as tabelas com toda a utilização dos 

recursos do instituto nos diferentes empenhos. Importante mencionar que estas 

informações já foram amplamente divulgadas entre os servidores do ICEx e está 

disponível no website do instituto desde dezembro de 2019. 
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5.1 Recursos Comissão de diárias 
Docente / Descrição Departamento Qtade Valor Total 

Semana da Matemática Matemática 4,5 R$ 177,00 R$ 796,50 

Hugo Bonette de Carvalho Física 5,5 R$ 177,00 R$ 869,40 

 Total R$ 1823,85 

Orçamento R$ 4.653,00 

Saldo R$ 2897,10 

 

5.2. Recursos de Custeio 
Descrição SIGE Departamento Qtd Valor unit. Total 

Caixa Organizadora  20176 Matemática 3 R$ 56,64 R$ 169,92 
Caixa Organizadora  45032 Matemática 2 R$ 48,79 R$ 97,58 

Kit de provas piagetianas  129229 Matemática 2 R$ 429,80 R$ 859,60 
Tinta Guache  67123 Matemática 8 R$ 2,58 R$ 20,64 
Calculadora  44895 Matemática 20 R$ 9,70 R$ 194,00 

Kit régua, transferidor  57277 Matemática 2 R$ 5,75 R$ 11,50 
Teclado com mouse usb 125389 Matemática 1 R$ 102,95 R$ 102,95 

Web Cam 66757 Matemática 2 R$ 306,00 R$ 612,00 
Papel Vergê   127113 Matemática 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

Régua de madeira 60cm 128948 Matemática 20 R$ 6,49 R$ 129,80 
Caixa Organizadora  45032 Matemática 3 R$ 48,79 R$ 146,37 

Kit i5 Upgrade  12841 Matemática 1 R$ 1430,00 R$ 1430,00 
Confecção de banners (Atividade de 
divulgação dos cursos da UNIFAL) - Matemática 2 R$ 108,00 R$ 216,00 

Disco Rígido 128613 Física 2 R$ 204,00 R$ 408,00 

Kit i5 upgrade  128541 Física 2 R$ 1430,00 R$ 2.860,00 

HDs Externos 2TB 66759 Física 2 R$ 303,89 R$ 607,78 

Cabo conversor HDMI 62850 Física 3 R$ 31,73 R$ 95,19 

Pen Drive 64GB 47980 Física 6 R$ 68,00 R$ 408,00 

Web Cam 66757 Física 1 R$ 306,00 R$ 306,00 
Confecção de banners (Atividade de 
divulgação dos cursos da UNIFAL) - Física 2 R$ 108,00 R$ 216,00 

Confecção de adesivo em lona 131605 Física 2 R$ 250,00 R$ 500,00 
Kit i7 upgrade (laboratório D311H) 128542 Computação 4 R$ 2430,00 R$ 9.720,00 
Kit i5 upgrade (laboratório D407) 128541 Computação 2 R$ 1.430,00 R$ 2.860,00 
Adaptador de USB-C para VGA 

para Macbook  126623 Computação 1 R$ 279,97 R$ 279,97 

Confecção de banners (Atividade de 
divulgação dos cursos da UNIFAL) - Computação 1 R$ 108,00 R$ 108,00 

Kit i7 upgrade (laboratório D309G) 128542 Estatística 5 R$ 2430,00 R$ 12150,00 

Cartucho Refil - azul 47194 Secretaria (para 
todos depart.) 200 R$ 2,46 R$ 492,00 

Régua de plástico 60 cm  128947 Secretaria (para 
todos depart.) 10 R$ 7,89 R$ 78,90 
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Pincel para quadro branco - 
vermelho. 47192 Secretaria (para 

todos depart.) 20 R$ 8,39 R$ 167,80 

Régua de madeira 60cm 128948 Secretaria (para 
todos depart.) 10 R$ 6,49 R$ 64,90 

Cabo adaptador conversador HDMI 62850 Secretaria (para 
todos depart.) 3 R$ 31,73 R$ 95,19 

Pen Drive 32GB  47980 Secretaria (para 
todos depart.) 2 R$ 35,03 R$ 70,06 

Web Cam  66757 Secretaria (para 
todos depart.) 1 R$ 306,00 R$ 306,00 

Pilha alcalina 10241 Secretaria (para 
todos depart.) 10 R$ 4,78 R$ 47,80 

Pincel para quadro branco - preto 47190 Secretaria (para 
todos depart.) 50 R$ 8,05 R$ 402,50 

Cartucho Refil - preto 47193 Secretaria (para 
todos depart.) 100 R$ 2,45 R$ 245,00 

Pincel para quadro branco - azul 47191 Secretaria (para 
todos depart.) 50 R$ 7,49 R$ 374,50 

Refil para pincel verde 61151 Secretaria (para 
todos depart.) 156 R$ 2,45 R$ 382,20 

Refil para pincel vermelho 47195 Secretaria (para 
todos depart.) 150 R$ 2,45 R$ 367,50 

Ponta do marcador 61154 Secretaria (para 
todos depart.) 20 R$ 8,71 R$ 174,20 

Bloco adesivo 27432 Secretaria (para 
todos depart.) 60 R$ 2,97 R$ 178,20 

Bloco adesivo colorido 62688 Secretaria (para 
todos depart.) 30 R$ 5,98 R$ 179,40 

Cartucho para recarga laranja 69902 Secretaria (para 
todos depart.) 70 R$ 2,75 R$ 192,50 

Pincel para quadro branco laranja 69859 Secretaria (para 
todos depart.) 4 R$ 97,49 R$ 389,96 

Pincel para quadro branco violeta 69860 Secretaria (para 
todos depart.) 2 R$ 97,49 R$ 194,98 

Cartucho para recarga violeta 69903 Secretaria (para 
todos depart.) 70 R$ 2,75 R$ 192,50 

Bloco adesivo para anotações 62688 Secretaria (para 
todos depart.) 30 R$ 5,98 R$ 179,40 

Mouse optico 125980 Secretaria (para 
todos depart.) 3 R$ 104,14 R$ 312,42 

Transporte palestrante João Myear - 
Semana da Matemática - Matemática 1 R$ 663,06 R$ 663,06 

Transporte Professora Rejane 
Siqueira Julio – viagem de 

graduação prevista em plano de 
ensino 

- Matemática 1 R$ 106,95 R$ 106,95 

Diárias – Profa. Rejane Siqueira 
Julio - Acompanhamento de estágio - Matemática 1 R$ 67,68 R$ 67,68 

Diárias – Profa. Rejane Siqueira 
Julio - Acompanhamento de estágio 

(diária do motorista) 
- Matemática 1 R$ 67,68 R$ 67,68 

Diárias – Prof. Marcelo Moreira – 
Participação em evento científico - Matemática 3 R$ 210,32 R$ 725,96 

Diárias – Prof. Anderson José de 
Oliveira Participação em evento - Matemática 3 R$ 177,00 R$ 447,72 
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científico 

Diárias – Prof. Anderson José de 
Oliveira Participação em evento 

científico 
- Matemática 5,5 R$ 177,00 R$ 869,40 

Diárias – Prof. Guilherme Henrique 
Gomes da Silva Participação em 

evento científico 
- Matemática 2,5 R$ 253,80 R$ 613,78 

Diárias – Profa. Ângela Leite 
Moreno - Participação em evento 

científico 
- Matemática 3,5 R$ 177,00 R$ 557,04 

Taxa de embarque – Ângela Leite 
Moreno - Participação em evento 

científico 
- Matemática 1 R$ 95,00 R$ 95,00 

Transporte - Viagem PIBID 
Matemática-Ciências Biológicas - 

Evento Científico 
- Matemática 1 R$ 629,86 R$ 629,86 

Diárias - profa. Andrea Paffaro 
PIBID – acompanhamento PIBID-

Matemática 
- Matemática 0,5 R$ 177,00 R$ 68,50 

Transporte – viagem de graduação 
prevista em plano de ensino  - Física 1 R$ 1.098,40 R$ 1.098,40 

Diárias - Prof. Hugo B. Carvalho - 
Participação em evento científico  - Física 4,5 R$ 177,00 R$ 692,40 

Inscrição em evento - Prof. Hugo B. 
Carvalho  Física 1 R$ 900,00 R$ 900,00 

Transporte – Viagem de graduação - 
prof. Frederico Augusto Toti 

(30/11/2019) 
- Física 1 R$ 1.808,00 R$ 1.808,00 

Diária – Prof. Eric Ferreira 
acompanhar viagem de graduação 

(30/11/2019) 
- Física 0,5 R$ 212,40 R$ 106,20 

Diárias - prof. Nelson José da 
Silveira Freitas - Participação em 

evento científico 
- Computação 3,5 R$ 177,00 R$ 536,22 

Diárias - profa. Mariane Souza - 
viagem de graduação prevista em 

plano de ensino 
- Computação 0,5 R$ 212,40 R$ 85,38 

Transporte - viagem de Graduação 
prevista em plano de ensino - profa. 

Mariane Souza (06/12) 
- Computação 1 R$ 2.307,00 R$ 2.307,00 

Pagamento inscrição evento - prof. 
Nelson José da Silveira Freitas - Computação 1 R$ 420,00 R$ 420,00 

Diária – profa. Natália Martins - 
Participação em evento científico - Estatística 2,5 R$ 177,00 R$ 380,04 

Inscrição de evento – profa. Natália 
Martins - Estatística 1 R$ 450,00 R$ 450,00 

Diária - prof. Eric Ferreira - 
Participação em evento científico  - Estatística 2,5 R$ 177,00 R$ 380,04 

 Total R$ 53773,42 

Orçamento R$ 57294,54 

Saldo R$ 3521,12 
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5.3. Recursos de Capital 
Descrição SIGE Departamento Qtd Valor unit. Total 

Microfone cardioide 127429 Matemática 1 R$ 597,40 R$ 597,40 

Filmadora Digital 47818 Matemática 1 R$ 1.630,57 R$ 1.630,57 

Caixa de Som 51123 Matemática 1 R$ 604,69 R$ 604,69 

Microfone sem fio 52092 Matemática 1 R$ 380,00 R$ 380,00 

Cadeira Ergonômica  47547 Matemática 1 R$ 975,30 R$ 975,30 

Microfone com fio 62594 Matemática 1 R$ 591,23 R$ 591,23 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Matemática 2 R$ 747,85 R$ 1.495,70 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Matemática 3 R$ 691,62 R$ 2074,76 

Tripé para filmadora 62616 Matemática 1 R$ 939,00 R$ 939,00 

Forno Microondas  43911 Física 1 R$ 480,79 R$ 480,79 
Caixa de Som  51123 Física 1 R$ 604,69 R$ 604,69 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Física 2 R$  747,85 R$ 1.495,70 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Física 10 R$ 691,62 R$ 6916,20 

Mesa de som com 5 canais  57839 Física 1 R$ 751,72 R$ 751,72 
Filmadora Digital  

(Empenho cancelado por 
problemas da empresa) 

47818 Física 2 R$ 1.630,57 - 

Cadeiras (empenhado 27/12) 71154 Física 12 R$ 78,90 R$ 946,80 
Fonte ininterrupta de energia 

(nobreak) 51879 Computação 3 R$ 747,85 R$ 2243,55 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Computação 7 R$ 691,62 R$ 4841,34 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Estatística 2 R$ 747,85 R$ 1495,70 

Fonte ininterrupta de energia 
(nobreak) 51879 Estatística 3 R$ 691,62 R$ 2074,76 

Caixa de Som  51123 ICEx 1 R$ 604,69 R$ 604,69 
Microfone sem fio 52092 ICEx 1 R$  380,00 R$ 380,00 

Mesa de som  57839 ICEx 1 R$   751,72 R$ 751,72 
 Total R$ 32876,51 

Orçamento R$ 33310,40 

Saldo R$ 433,89 
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6. Convocar e presidir reuniões da congregação 

Durante o primeiro ano de nossa gestão, a Congregação do Instituto de 

Ciências Exatas (ICEx) se reuniu por diversas vezes, via convocação do diretor da 

unidade acadêmica. Todas as datas e pautas das reuniões, bem como as as decisões 

tomadas nessas reuniões e suas atas podem ser encontradas no website oficial do ICEx 

www.unifal-mg.edu.br/icex/congregacao.  Aproveitamos esse espaço para agradecer 

aos membros titulares e suplentes da Congregação do ICEx, pelo empenho e 

dedicação nos assuntos abordados. 

 

7. Apresentação do plano de gestão 

Conforme define o Regimento interno do Instituto de Ciências Exatas, nos 

primeiros trintas dias de sua gestão, a direção deve apresentar à Congregação da 

unidade acadêmica o plano de gestão para o período. Na primeira reunião da 

Congregação que presidimos, apresentamos nosso plano, que foi discutido com os 

membros. Após as ponderações da Congregação e adequações, o documento foi 

disponibilizado no website do ICEx no endereço www.unifal-mg.edu.br/icex/direcao. 

Destacamos que grande parte das ações propostas nesse documento já foram 

realizadas durante nosso primeiro ano de gestão, conforme foi destacado ao longo 

desse relatório. 

  

8. Considerações finais 

Visando a transparência e a prestação de contas, apontamos neste relatório as 

ações desenvolvidas durante o primeiro ano de nossa gestão frente ao Instituto de 

Ciências Exatas (15 abril de 2019 a 15 abril 2020). Como já mencionamos, no 

presente momento estamos vivendo uma situação de pandemia causada pelo COVID-

19, fato que tem modificado a forma como todos os servidores do Instituto de 

Ciências Exatas estão desenvolvendo suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administração. Nesse sentido, sabemos da responsabilidade frente ao enfretamento da 

situação e também entendemos que a fase pós-epidemia trará implicações e demandas 

para nossa forma de trabalho, o que acarretará em criatividade, dedicação e muito 

estudo, para pensarmos, juntos, em soluções para o novo cenário que encontraremos. 
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Agradecemos a confiança de todos os servidores lotados no Instituto de Ciências 

Exatas colocada sobre nós e nos colocamos sempre à disposição.  

 

 

Alfenas, 14 de abril de 2020. 


