
MINISTÉ� RIO DA ÉDUCAÇA� O
UNIVÉRSIDADÉ FÉDÉRAL DO AMAPA�

CONSÉLHO DIRÉTOR

RESOLUÇÃO N. 5, DE 30 DE JUNHO DE 2021

Aprova o Relatório de Gestão da Universidade Federal 
do Amapá – UNIFAP, exercício 2020.

A PRÉSIDÉ�NCIA DO CONSÉLHO DIRÉTOR da Universidade Federal do Amapa#, na forma do que 
estabelece o Art. 14, inciso VII do Éstatuto UNIFAP, c/c o Art. 17, inciso XVIII do Regimento Geral da 
instituiça4o; e ainda com o Art. 10, inciso IX, do Regimento do CONDIR, e

CONSIDERANDO:

1. Os autos do Processo n. 23125.013889/2021-38, de 23/06/2021, que versa sobre o Relato# rio 
de Gesta4o da UNIFAP, exercí#cio 2020;

2. A necessidade de encaminhar o Relato# rio de Gesta4o da UNIFAP- exercí#cio/2020, ao Tribunal de 
Contas da Unia4o (TCU), dentro do prazo determinado por este O� rga4o de Controle Éxterno;

3. A decisa4o do egre#gio Conselho Diretor (CONDIR) da UNIFAP, em sessa4o extraordina# ria realizada 
em 30/06/2021. 

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relato# rio de Gesta4o da Universidade Federal do Amapa# – UNIFAP, do exercí#cio 2020.       

  
Art. 2º O Relato# rio de Gesta4o 2020 e#  parte integrante e indissocia# vel desta Resoluça4o. 

Art. 3º Ésta Resoluça4o entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da PresideEncia do Conselho Diretor da Universidade Federal do Amapa# . 

Macapa#/AP, 30 de junho de 2021.

Profa. Dra. Simone de Almeida Delphim Leal 
Presidente/CONDIR, em exercí#cio
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Relatório de Gestão do exercício de 2020 vem apresentar aos órgãos de controle 

interno e externo e à sociedade a prestação de contas anual a que esta Unidade 

Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da 

Constituição Federal e foi elaborado de acordo com as disposições, da Instrução 

Normativa TCU 84/2020 e Decisão Normativa TCU 187/2020. 
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O ano de 2020 foi um ano atípico para a Universidade Federal do Amapá, assim como para as demais instituições de ensino superior 

brasileira. A humanidade vivenciou e vivencia um dos períodos mais difícil dos últimos trinta anos. A pandemia vetorizada pelo Sars-

cov-II ceifou milhões de vidas em todo planeta e no Brasil somam-se mais de 500 mil vidas perdidas, provocando, também, uma 

severa crise econômica de escala global, que impactou em todos os níveis de ensino do país. Essa atipicidade pandêmica trouxe, 

além das perdas de pessoas, de recursos, de trabalho e metas, muitas incertezas que apontam para momentos ainda difíceis.  

Fazer gestão pública em um cenário como o atual torna-se uma tarefa complexa e desafiadora. Apesar deste espectro 

expressivamente negativo, foi possível fazer ajustes administrativos importantes que possibilitaram certos avanços institucionais. 

Dentre eles, a renegociação de contratos, como de vigilância e limpeza que vinham preteritamente de gestões passadas com valores 

elevados para a realidade do mercado local. Esses ajustes proporcionaram uma economia na ordem de alguns milhões para a 

instituição que puderam ser utilizados em demandas de pesquisa, e extensão os quais foram disponibilizados em editais para 

atender a comunidade acadêmica. 

Esse modelo de ajustes foi importante para compensar a diminuição do orçamento da Unifap disponibilizado pelo MEC. Apesar 

dessa compensação, veiculada pelos ajustes administrativos, ressalte-se que não sobra muito espaço para novos ajustes, o que 

pode comprometer financeiramente os próximos anos, caso o país não alcance um crescimento econômico satisfatório que possa 

melhorar as condições orçamentárias das IFES. 

Aliado a esses ajustes, houve uma boa interação com a Bancada parlamentar Federal do Amapá e órgãos públicos que reforçaram o 

orçamento da Unifap através de emendas e repasses de recursos, respectivamente. Os órgãos públicos, que contribuíram para 

alimentar esse reforço foram: o Ministério Público do Estado, a Justiça Federal do Trabalho, Ministério Publico do Trabalho, Vara da 

infância e juventude e o governo estadual, além de várias outras entidades. 

Apesar desse momento difícil, podemos observar neste relatório alguns avanços como:  construções de salas de aulas e 

administrativas, asfaltamento das vias do Campus Marco Zero, conclusão da Nova Biblioteca, Casa do Estudante e do Hospital 

Universitário. Outros importantes feitos foram a implantação de Usina Foltovoltaica, aquisição de veículos, aquisição de 

equipamentos para cursos e atendimento à assistência estudantil, harmonização paisagística que podem ser visualizados no corpo 

desse relatório. 

O relatório demonstra o compromisso de uma gestão responsável e comprometida com a melhoria da instituição. Todo esse avanço 

tem seus protagonistas em todas as esferas acadêmicas, técnico-administrativos, estudantes, docentes e terceirizados, atores esses 

que representam a pluralidade da nossa instituição. 

Tendo em vista o exposto neste relatório, a Alta Gestão da UNIFAP assegura a integridade deste documento, o qual tem por 

finalidade a prestação de contas aos órgãos de controle e a toda comunidade acadêmica para que a Unifap continue 

constitucionalmente publica, gratuita, inclusiva, democrática e de qualidade. 
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A UNIFAP é uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), mantida com recursos da União, criada pela Lei nº 7.530, de 29 de agosto 

de 1986, e instituída pelo Decreto nº 98.977, de 02 de março de 1990, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com sede e foro na cidade de 

Macapá, capital do estado do Amapá. Dotada de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, assegurada pela 

Constituição Federal de 1988 e demais legislações direcionadas a sua atuação, tem como princípio basilar a Indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Suas ações estão estruturadas com o objetivo de proporcionar a formação superior de cidadãos e a produção de 

conhecimento científico para que sejam revertidas em transformações e melhorias sociais para a região amazônica, conforme expressa a sua 

missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP 

 

“Construir e compartilhar saberes e 

práticas de forma inovadora, com 

qualidade, nas ações de ensino, pesquisa 

e extensão, contribuindo com o 

desenvolvimento sustentável da Região 

 

“Ser referência em educação superior e inovação 

tecnológica na Região Amazônica, fomentando o 

desenvolvimento sustentável e a integração social”. 

(PDI 2020-2024) 

ÉTICA 

DEMOCRATIZAÇÃO 

INCLUSÃO 

INTEGRAÇÃO 

AUTONOMIA 

SUSTENTABILIDADE 

VALORES 
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Organização Administrativa 

e Acadêmica 

A Universidade possui uma estrutura organizacional formada 

por: Conselhos Superiores, Reitoria, Órgãos de 

Assessoramentos, Pró-Reitorias e Campi, conforme o 

organograma apresentado. 

A UNIFAP está organizada em estrutura multiCampi. A 

administração superior é exercida pela Reitoria cuja 

competência está definida no Regimento Geral, assim como, 

estão definidos os setores que compõem a IFES. A Reitoria está 

localizada no Campus Marco Zero do Equador – Campus Sede, 

é composta pelo Reitor e Vice-Reitor, 7 (sete) Pró-Reitorias. 

Ainda fazem parte da estrutura organizacional os Órgãos 

Suplementares como: Comissão Permanente de Licitação 

(CPL); Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI); Rádio e TV; 

Biblioteca Central (BIC); e Assessoria Especial da Reitoria 

(AER), subdivididas em divisões; Órgãos de Apoio e Órgão de 

Controle. 

(Fonte: PDI 2020-2024) 
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Ambiente Externo 

A UNIFAP dispõe de quatro (04) campi em funcionamento, assim 

distribuídos: Campus Marco Zero do Equador – Campus Sede, no 

município de Macapá, Campus Binacional, em Oiapoque, Campus 

Mazagão, município de Mazagão e Campus Santana, município de 

Santana. O quantitativo atinge cerca de 11.013 (onze mil e treze) 

discentes distribuídos nos cursos de graduação, pós-graduação, 

educação a distância e Programa Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (Parfor). 

O Campus Oiapoque localiza-se na parte mais setentrional do estado do 

Amapá, limitando-se ao norte com a Guiana Francesa. A base 

econômica do município de Oiapoque está vinculada à pecuária, à 

mineração, ao setor madeireiro, à pesca, dentre outros. Sua população é 

de 27.906 habitantes (IBGE, 2020), com forte presença indígena. 

O Campus Mazagão localiza-se na região metropolitana de Macapá, no 

município de mesmo nome do Campus. A economia desse município 

está baseada na agricultura, pesca, extrativismo e turismo religioso. A 

população é de 22.053 habitantes (IBGE, 2020). 

O Campus Santana, também situado na região metropolitana de 

Macapá, localizado à margem esquerda do Rio Amazonas, ao sudeste 

do estado. Sua economia está concentrada em atividades de serviços 

portuários, criação de gado, suíno, desembarque pesqueiro, extração de 

madeira e o extrativismo do açaí. Existe também, o Distrito Industrial 

com atividades ainda incipientes. Sua população está na ordem de 

123.096 habitantes (IBGE, 2020)
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Cadeia de valor 

Na Universidade Federal do Amapá, a cadeia de valor 

detalha como são realizadas todas as ações do planejamento 

estratégico da organização. O macroprocesso é baseado na 

missão e orientado pelos valores da organização para atingir 

seus objetivos estratégicos e atingir o nível desejado e a 

satisfação de suas principais associações de clientes 

Os principais produtos/serviços entregues pela 
Universidade Federal do Amapá são frutos da tríade ensino, 
pesquisa e expansão. Essa trilogia constitui o propósito da 
universidade. O produto "conhecimento" é um importante 
elemento de transformação social, assim como, resultado das 
pesquisas científicas e da formação de pesquisadores, mestres 
e doutores, podendo criar patentes ou soluções para 
problemas sociais e, assim, beneficiar a sociedade. 

 
A extensão, parte do tripé acadêmico, busca conectar a 

realidade acadêmica com a sociedade local, desenvolvendo 

ações diversas e promovendo a transformação da qualidade 

de vida de pessoas que buscam conectar-se com essa cadeia 

de valor. 

Para apoiar esses processos, existem processos de gestão de 

pessoas, gestão orçamentária e financeira, gestão de 

tecnologia da informação e comunicação, gestão de bens e 

serviços e gestão de infraestrutura física. 

Fonte: PROPLAN/UNIFAP 
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A Universidade Federal do Amapá está no estágio da elaboração do Plano de Gestão de Riscos que visa definir como a gestão de riscos será 

executada, monitorada e controlada no âmbito da Universidade. Também está em analise qual o software que será utilizado como ferramenta de 

suporte. O ForRisco é um sistema de gestão de riscos que permite o gerenciamento por membros das instituições e equipes, ou o Guia de Gestão de 

Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior (Gerifes) do Fórum dos Auditores Internos que tem proposta similar ao ForRiscos. A partir da 

comparação entre os 2(dois) sistemas, será escolhida a ferramenta que melhor atenda a realidade da UNIFAP. 

 A Partir da escolha do software que servirá de suporte para a Gestão de risco na UNIFAP iniciará a capacitação dos membros do CGRC e 

demais servidores envolvidos na Gestão de Risco. A Unifap realizou uma tratativa com a CGU – AP, no sentido desta realizar capacitação para os 

servidores da UNIFAP visando ampliar o conhecimento teórico e técnico sobre Gestão de Risco. 

Nesse contexto, a Política de Gestão de Riscos terá como perspectiva a sua consolidação em 2022, para atender o objetivo estratégico “Implementar 

mecanismos e práticas de governança pública a partir do planejamento integrado” que tem como uma de suas metas a normatização e elaboração do 

projeto de gestão de risco, constante no PDI-2020-2024. 

Riscos, oportunidade e Perspectivas. 
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 Instrução Normativa CGU/MP Nº 01/2016 

 Portaria 0661/2017 – Unifap: Instituição do Comitê de Gestão de 
Governança, Riscos e Controles-CGRC. 

https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/Portaria_661-2017-
CGRC.pdf 

 Portaria N° 001/2017 – CGRC: Instituição da Política de Gestão de 
Riscos e Controles atribuindo, objetivos, princípios, diretrizes e 
responsabilidades na gestão de riscos e controle no âmbito da 
UNIFAP 

https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_01_-
_unifap-CGRC.pdf  

 Portaria N° 002/2017 – CGRC: Definição de normas e 
procedimentos para atuação do CGRC com o objetivo de adotar 
medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 
governança, gestão de riscos e controle no âmbito da UNIFAP. 

https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_02_-
_unifap-CGRC.pdf 

 Portaria Nº 03/2017-CGRC - Aprova o Regimento Interno do CGRC 
da UNIFAP definindo sua composição, competência e 
funcionamento. 

https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/PORTARIA_N_03_-
_unifap-CGRC.pdf 

 Decreto 9203/217 - Dispõe sobre a política de governança da 
administração pública federal 
 
http://www2.unifap.br/deplan/files/2019/11/Dec.-9203-22-nov-17.pdf 

https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/Portaria_661-2017-CGRC.pdf
https://www2.unifap.br/deplan/files/2018/01/Portaria_661-2017-CGRC.pdf
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A UNIFAP encontra-se em um ambiente complexo e dinâmico 

caracterizado por mudanças rápidas e contínuas, portanto, seus 

objetivos estratégicos refletem os desafios da instituição. Os 

objetivos são referenciais do plano estratégico, tendo como 

desdobramentos naturais de sua missão apoiados pela análise de 

cenários. 

Sociedade: 

 Contribuir com o avanço científico e tecnológico para o 
desenvolvimento sustentável da região amazônica. 

 Promover formação cidadã e profissional para fomentar a 
integração com a sociedade. 

 Impulsionar a gestão universitária democrática por meio das 
ações de ensino, pesquisa e extensão. 

  
Processos Internos: 

 Ensino 

 Pesquisa 

 Extensão e Assitência Estudantil 

 Pesquisa, Pesquisa, Pós-graduação e inovação 
 

Aprendizado e Desenvolvimento: 

Gestão 
Pessoas 
Tecnologia da Informação – TI 
Infraestrutura 
Orçamentário e Finanças 
 

Planejamento Estratégico e Governança 
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  Governança 

Conforme o Referencial Básico de Governança Aplicável 

a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo 

TCU, governança no setor público pode ser entendido como 

mecanismo de liderança, estratégia e controle posto em prática 

para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, que 

quando colocados em prática, possibilita: 1) a adequada 

prestação de serviços públicos à sociedade; e 2) a adequada 

alocação do orçamento e dos recursos públicos oriundos dos 

impostos pagos pelos cidadãos. A Governança Pública 

contribui na redução de: fraudes, desvios do erário e nas 

incidências de corrupção. 

Na UNIFAP a Estrutura Interna de Governança é 

composta pelas instâncias colegiadas superiores, aos órgãos 

executivos superiores e aos órgãos de assessoramento e 

controle. A atuação de cada órgão está definida em 

consonância com as normativas internas da UNIFAP em 

especial o seu Estatuto e o Regimento Geral. O Diagrama 

apresentado ao lado mostra a atual Estrutura de Governança 

da UNIFAP.  
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Auditoria Interna 

Valores auditados no exercício de 2020 

Objeto Nº da Auditoria Valor 

Receitas próprias 2020001 R$ 678.193,56 

Programa de Desenvolvimento de Pessoal - PDP 2020002 R$ 559.376,12 

Fundações de Apoio – Transparência 2020003 R$ 4.164.963,00 

Atividades do campus Binacional 2020004 R$ - 

Recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES 2020005 R$ 4.127.701,00 

TOTA DE RECURSOS FINANCEIROS AUDITADOS R$      9.330.233,68 

Recomendações Emitidas pela Auditoria interna 

Unidades 
Recomendações 

Emitidas 

Situação 

Implementadas 
Não 

implementadas 
Em andamento/ 

vincendas 

Receitas Próprias 2 1 0 1 

Programa de desenvolvimento de pessoal- PDP 4 0 0 4 

Fundações de apoio – transparência 6 0 0 6 

Campus Binacional 3 0 0 3 

Recursos do PNAES 3 1 0 3 

 

TOTAL 18 2 0 16 
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Relacionamento com a Sociedade e partes interessadas 

A comunicação da UNIFAP visa fortalecer a imagem da instituição e potencializar a interação entre a universidade e as comunidades interna e 

externa. Ao formular planos e ações, a unidade visa dialogar com diferentes públicos para a produção e distribuição de conteúdos de jornalismo digital, 

gestão de redes sociais institucionais, boletins de noticias, livros e Site Oficial da Universidade.  

O Portal da Universidade Federal do Amapá, 

www.unifap.br, contempla as principais 

notícias sobre a vida acadêmica e as ações da 

UNIFAP em seus diferentes âmbitos: Ensino, 

pesquisa e extensão, atendendo assim a 

comunidade interna e externa, tendo recebido 

mais de 2 milhões de acessos em 2020. 

Outro instrumento relevante para a 
comunicação institucional no ano de 2020 foi a 
utilização das redes sociais, pois são 
importantes plataformas para a veiculação de 
campanhas e conteúdos especiais voltados 
principalmente a comunidade acadêmica, 
atingindo a comunidade externa . A UNIFAP 
está presente, oficialmente, nas redes 
Facebook, Twitter, Instagram, Flickr e Youtube. 
Essas mídias possuem caráter educacional, 
com conteúdos informativos, interativos e 
colaborativos, sendo espaços de comunicação 
institucional. 
Fonte: Assessoria de Comunicação 

 

http://www.unifap.br/
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Produção Gráfica 

Convites Mini Cursos / Pós-Graduação Datas comemorativas Eventos

Homenagnes Processos Seletivos Notas Diversas Artes Diversas

Editais Campanhas Logos

 
COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS 

PROJETO OBJETIVO QUANT 

UNIFAP Notícias 
Elaborar Boletim em vídeo produzido diariamente para as redes sociais com as 
principais notícias da UNIFAP 

163 

UNIFAP no AR 

Elaborar boletim de rádio produzido pela equipe da Assessoria 
Especial da Reitoria e o Escritório Modelo “UNIFAP NOTÍCIAS”: 
Rádio Universitária; Rádio ALAP; e Rádio Fronteira (Cidade de 
Oiapoque 

137 

Relacionamento 
com a imprensa 

Releasse Comunicar aos veículos de comunicação do Estado do Amapá sobre assuntos e 
fatos relevantes da UNIFAP, gerando mídia espontânea. 

67 

Clipping Monitorar de forma constante matérias jornalísticas, para que sejam coletadas 
aquelas que fazem menção a UNIFAP. 

134 

UNIFAP Comunica Levar aos Servidores resumo das principais notícias e 
acontecimentos institucionais através do e-mail institucional.  

17 

Produção Gráfica 
Artes - Site Oficial 
UNIFAP 

 
347 

Artes - Redes Sociais  134 
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Relacionamento com a Sociedade e partes interessadas 

A Carta de Serviços ao Cidadão, instituída pelo Decreto 

9.094/2017 do Governo Federal, é mais um instrumento de informação 

aos usuários dos serviços disponibilizados pela UNIFAP. O documento 

busca orientar e informar a sociedade sobre os serviços prestados pela 

universidade, bem como as formas de acessá-los, também ratifica os 

compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. A 

versão digital da Carta de Serviço ao cidadão pode ser acessada no 

link: www2.unifap.br/deplan/files/2020/04/Carta_-servico_cidadao..pdf 

 

 

 

 

 

 

O Plano de Dados Abertos da UNIFAP, que é uma ferramenta de gestão 

criada para proporcionar aos cidadãos usuários dos serviços da UNIFAP, dados 

e informações acerca das atividades desenvolvidas na Instituição em um 

determinado período de tempo. O PDA da UNIFAP foi elaborado para o biênio 

2018 e 2019, tendo seu prazo já expirado. Entretanto, está em construção o 

PDA do biênio 2020/2021, pelo grupo de trabalho constituído por meio da 

Portaria nº 1178/2020. 

https://www2.unifap.br/acessoainformacao/plano-de-dados-abertos-pda/

https://www2.unifap.br/deplan/files/2020/04/Carta_-servico_cidadao..pdf
https://www2.unifap.br/acessoainformacao/plano-de-dados-abertos-pda/
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Tipos de manifestações registradas no e-OUV  
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OUVIDORIA 

Em 2019, a Ouvidoria da UNIFAP passou a utilizar 
prioritariamente o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, 
o e-OUV e posteriormente o Fala.BR, de responsabilidade do 
Ministério da Transparência, fiscalização e Controladoria-Geral da 
União.  

Na plataforma Fala.BR foram registradas no período 
compreendido deste relatório o total de 87 manifestações, que 
corresponde a 74% do total de manifestações recebidas na Ouvidoria. 
As manifestações presenciais representam apenas 9,40% e os 
demais meios representando 16,24%.  

Em 2020, a quantidade de manifestações recebidas pela 

Ouvidoria foi maior entre os meses de janeiro, fevereiro e meados de 

março, quando se iniciou o período pandêmico no País e a 

consequente suspensão das atividades acadêmicas e administrativas 

presenciais, resultando em uma drástica redução nas manifestações. 

Temas Recorrentes nas Manifestações Recebidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O assunto “Atendimento”, onde estão recepcionadas as 
manifestações sobre solicitações de informações não disponíveis ao 
público, reclamações sobre procedimentos internos, ausência de 
respostas, demora de atendimento, etc, destacou-se como mais 
recorrente, seguido do tema “educação superior” que envolve 
assuntos relacionados à gestão e atividades dos cursos de 
graduação, pós-graduação e EAD.  

Outro tema que merece destaque, mas que não apareceu no 

gráfico foi o tema assédio, em comparação com o ano de 2019, este 

tema não aparece entre os recorrentes devido a uma considerada 

diminuição ocorrida no ano de 2020. Acreditamos ser em 

consequência da suspensão das atividades presenciais. 

Página oficial da Ouvidoria- 

https://www2.unifap.br/ouvidoria/ 

Bloco da Reitoria - UNIFAP 

Segunda a sexta, de 8 às 20h 

https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manife
stacao/SelecionarTipoManifestacao.as
px?ReturnUrl=%2f 

/ 

Correspondências; e e-mail:  

ouvidoria@unifap.br. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Temas Recorrentes

Temas Recorrentes

Outros em Administração 11

Universidades e Institutos 7

Irregularidades 9

Covid-19 9

Certificados/Diplomas 10

Processo seletivo 13

Educação Superior/Curos 15

Atendimento 17

https://www2.unifap.br/ouvidoria/
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://falabr.cgu.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www2.unifap.br/ouvidoria/
https://www2.unifap.br/ouvidoria/
https://www2.unifap.br/ouvidoria/
https://www2.unifap.br/ouvidoria/
mailto:ouvidoria@unifap.br
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88,60% 

11,40% 

STATUS DOS PEDIDOS 

Respondido Não Respondido

Acesso à informação 

Durante o exercício 2020, o SIC recebeu 04 pedidos a serem 

reencaminhados a outros órgãos, o que significa que, além dos 193 

pedidos, foi recebido mais quatro que não competia à UNIFAP 

responder, totalizando 197 entradas de pedidos analisados e 

tratados. Também tivemos pedidos recebidos em duplicidade e 

pedidos não possíveis de serem atendidos, os quais foram excluídos 

ou devolvidos ao cidadão com as devidas justificativas. 

Índice de Execução 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Gerais de Recursos 

Foram recebidos 10 recursos, onde, em sua maioria, foram 
recursos de primeira instância (autoridade hierarquicamente superior). 
Deste total, 06 recursos foram respondidos no período e 4 recursos 
estavam omissos de resposta dentro do prazo estabelecido, e não 
foram respondidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

0% 

40% 

0% 

Status dos Recursos 

Respondidos Em Tramitação

Omissões Não Respondidos
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Resultados  

da Gestão 

 

O modelo de 

Negócio 2020 

apresenta como a 

cadeia de valor da 

UNIFAP 

desenvolveu os 

principais 

produtos/serviços 

2020. 

O detalhamento 

dos resultados 

apresentados 

serão melhor 

detalhados no 

decorrer desse 

relatório. 
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54% 

44% 

2% 

Grau Acadêmico 

Licenciatura Barcharelado Tecnologo

50% 50% 

Vagas 

SISU PROCESSO SELETIVO

Graduação 

O Ensino de Graduação da UNIFAP tem por finalidade 

construir e compartilhar saberes e práticas de forma inovadora, com 

qualidade, nas ações de ensino contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável da Região Amazônica. 

 

Em 2020 oferecemos mais de 50 cursos sobre todas as áreas do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Processo Seletivo (PS) e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 

são as principais formas de ingresso na Universidade, oferecendo 

1400 vagas. 

Também dispomos de outros tipos específicos de seleção, 

como o processo Seletivo Indígena (PSI) para estudantes indígenas e 

os processos seletivos para os respectivos cursos na modalidade a 

distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

89% 

Modalidade de Ensino 

A distância Presencial
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54% 

46% 

Alunos de Escola pública 

RENDA PER CAPITA ≤ 1,5 RENDA PER CAPITA > 1,5

52% 

48% 

Total de vagas 726 

Alunos de escolas públicas Ampla Concorrência

      Graduação 

Ações afirmativas - programa de Cotas 

 

O Processo Seletivo 2020 (PS) da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP) foi o primeiro com aplicação da Bonificação Regional de 
20%, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
para ingresso na Instituição. O bônus beneficia estudantes que 
cursaram o ensino médio, ou curso equivalente, de forma integral, no 

estado do Amapá, na mesorregião do Marajó e no município de 
Almeirim (PA). A medida foi aprovada em junho de 2019, pelo 
Conselho Superior Universitário (CONSU). 
 

Foram 726 vagas, de um total de 1.400. As vagas restantes seriam 

destinadas ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da 

Educação (SISU), porém devido à pandemia não foi possível essa 

disponibilidade. Um dos pré-requisitos para concorrer o PS é ter 

realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 ou 2018, 

e concluído o ensino médio ou o equivalente, até o período de 

efetivação da matrícula. 
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35% 

65% 

NPPI 

Deficiênte Não Deficiênte

29% 

71% 

PPI 

Deficiênte Não Deficiênte

72% 

28% 

RENDA PER CAPITA > 1,5 

PPI NPPI

36% 

64% 

PPI 

Deficiênte Não Deficiênte

37% 

63% 

NPPI 

Deficiênte Não Deficiênte

Ações afirmativas - programa de Cotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

RENDA PER CAPITA ≤ 1,5 

PPI NPPI

¹Renda bruta per capita menor igual a 1,5 salário mínimo mensal / ²Renda bruta per capita maior a 1,5 salário mínimo mensal / Autodeclarado preto, 

pardo ou indígena – PPI / ⁴Não autodeclarado preto, pardo ou indígena – NPPI / ⁵Pessoa com deficiência – DEF / ⁶Pessoa não-deficiente – NDEF 

Fonte: DEPSEC/EDITAL Nº. 14/2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 – PROGRAD/UNIFA 
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POLO Nº CURSO MATRÍCULAS 
ATIVAS 

 

 

Macapá 

01 Educação Física 115 

02 Letras Inglês 65 

03 Matemática 35 

04 Sociologia 67 

05 Administração 

Pública 
A iniciar 

Polo Macapá – 282 

Matriculas ativas 

 

Santana 

01 Letras Inglês 68 

02 Matemática 33 

03 Sociologia 68 

04 Administração 

Pública 
A iniciar - 2020 

Polo Santana – 169 Matricula 

ativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLO Nº CURSO MATRÍCULAS 
ATIVAS 

 

Vitória do 

Jari 

01 Administração 

Pública 
49 

02 Letras Português 75 

03 Matemática 37 

04 Administração 

Pública 
A iniciar - 2020 

Polo Vitória do Jari – 161 

Matriculas ativas 

 

Oiapoque 

01 Educação Física 6 

02 Letras Português 61 

03 Matemática 18 

04 Administração 

Pública 
A iniciar - 2020 

Polo Oiapoque – 85 Matricula 

ativas 

Graduação – UNIFAP E UAB 

Total de acadêmicos de Graduação nos polos UAB – 697 Matriculas ativas Cursos 

Parceria Universidade Federal do Amapá e Universidade Aberta do Brasil 

 

UNIFAP conquista conceito 4 no Ensino a Distância (EAD) 

A nota obtida pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) é resultado do processo avaliativo realizado pela Comissão designada pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao MEC. A instituição passou pela avaliação dos cursos EAD, 

conquistando a nota 4, no contexto global da formação a distância.   

 

Matéria no site da UNIFAP: http://www.unifap.br/programa-de-iniciacao-a-docencia-inicia-programacao-de-2020/  

 



 

36 
 

2% 

58% 

34% 
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0% 

CONCEITO DOS CURSOS - CC 

5 4 3 2 1

 

CONCEITO DE CURSO - CC 

Ao realizar visitas in loco em diferentes circunstâncias, os avaliadores do MEC classificaram os cursos através do “Conceito de Curso - CC”. O 

mesmo processo ocorre para autorização, reconhecimento e renovação de cursos. 

Ainda, os próprios cursos podem solicitar a avaliação presencial dos técnicos, obtendo, assim, pareceres detalhados da qualidade da graduação, 

de acordo com os requisitos exigidos. O CC também é um importante aliado na escolha, pois se trata de conceito atribuído a partir do que os 

avaliadores presenciam na instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conceitos MEC variam de 1 a 5, igual ou superior a 3 significa que atende aos padrões de ensino desejados. A Universidade Federal do 

Amapá consta com 94% dos cursos com conceitos igual ou superior a 3. Porém, 1 e 2 são considerados insatisfatórios.

Conceitos dos Cursos de Graduação – UNIFAP 



 

37 
 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência 

 O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos 

alunos de cursos presenciais que se dediquem ao 

estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, 

comprometam-se com o exercício do magistério na rede 

pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros 

mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa 

iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação 

superior (por meio das licenciaturas), a escola e os 

sistemas estaduais e municipais. 

 

Matéria no site da UNIFAP: 

http://www.unifap.br/programa-de-iniciacao-a-docencia-

inicia-programacao-de-2020/  

 

Programa de Residência Pedagógica 

 

Programa de Residência Pedagógica induz o 

aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado 

por meio da imersão do licenciando – que já esteja na 

segunda metade do curso – em uma escola de 

educação básica. A imersão deve contemplar, entre 

outras ações, regência de sala de aula e intervenção 

pedagógica. 

Matéria no site da UNIFAP: 

http://www.unifap.br/programa-de-residencia-

pedagogica-e-pibid-estende-prazo-de-inscricoes-2/ 

 

  

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID 

Projeto Quant Participantes 

Núcleo de Ciências Exatas e da 

Natureza do PIBID/CAPES-

UNIFAP 2020 

60 
Discentes dos cursos de 

licenciatura - UNIFAP 

12 

Professores, servidores em 

atividade na rede pública de 

ensino do estado do Amapá. 

Processos seletivos: 

Discente: Edital N. 001/2020 – PIBID/CAPES-UNIFAP/2020 

Professores e Servidores: Edital n. 002/2020 - PIBID/CAPES-UNIFA 

 

Programa de Residência Pedagógica 

Programa Quant Participantes 

Programa Residência 
Pedagógica da Universidade 
Federal do Amapá – 
PRP/UNIFAP 

60 
Discentes dos cursos de 
licenciatura - UNIFAP 

6 

Professores das escolas de 
educação básica que 
acompanharão os residentes 
nas escolas-campo 

Processos seletivos: 
Discente: Edital n. 002/2020 - RP/CAPES/UNIFAP 2020. 

Professores: Edital N. 001-2020 RP-CAPES-UNIFAP 2020_SELEÇÃO DE PRECEPTORES 

Politicas e Programas de Governo – UNIFAP 
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Programa de Educação Tutorial - PET 
 

Programa Quant Participantes 

Programa de Educação Tutorial - PET 

55 Discentes do curso de graduação – UNIFAP - Bolsista 

9 Discentes do curso de Enfermagem – UNIFAP – Não Bolsista. 

Total geral de PETianos 64  Discentes do curso de graduação – UNIFAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politicas e Programas de Governo – UNIFAP 

Programa de Educação Tutorial - PET 

 

O Programa de Educação Tutorial – PET 

é desenvolvido por grupos de estudantes, 

com tutoria de um docente, organizado a 

partir de cursos de graduação da 

UNIFAP, sendo um grupo por curso, 

orientado pelo princípio da 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

 

Matéria no site da UNIFAP: 

http://www.unifap.br/programa-de-

educacao-tutorial-divulga-edital-de-

selecao/ 

 



 

39 
 

Pós-Graduação e Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFAP Recurso Interno 

• Pagamentos de taxa do INPI 

• Anuidade de pedido de patente 

• Exame de invenção 

• Taxa de desarquivamento 

• Registro de programa de computador 

• Pagamento de bolsas PIBIC 

• Premiação (Congresso Amapaense de 
Iniciação Científica) 

R$ 290.860,00 

CAPES Recurso Externo R$ 130.018,48 
• Aumento da produção científica 

• Continuidade da pesquisa 

• Apoio aos professores e alunos da pós-
graduação 

EMENDA Recurso Externo R$ 130.018,48 
• Publicação de 1 (Hum) edital de auxilio 

ao pesquisador 

• 81 pesquisadores contemplados 
(professores) 

• Aumento da produção científica 

Total R$ 816.878,48 
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13 13 

4 4 

2019 2020

Cursos de Pós-Graduação 
Stricto Sensu 

Mestrado Doutorado

18% 

69% 

13% 

Curso de Pós-Graduação Stricto 
Sensu 

Mestrado Profissional Mestrado Acadêmico Doutorado

     Pós-Graduação 
Os programas de pós-graduação (PPGs) são um espaço indispensável para a formação de pesquisadores e 

produção científica no Brasil. Esse sistema de cursos tem como função favorecer a pesquisa científica e o treinamento 

avançado dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIFAP conta com 17 programas de pós-graduação Stricto Sensu que tiveram a participação de mais de 752 alunos no ano de 2020. 
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15 

16 

Cursos

Cursos de Pós-Graduação 
Latus Sensu 

2019 2020

 

Os cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu presenciais (nos quais se incluem os cursos designados como MBA - 

Master Business Administration), oferecidos por instituições de ensino superior, independem de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento e devem atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Já a pós-graduação lato sensu a Distância só 

pode ser ofertada se a instituição possuir credenciamento de educação a distância junto ao MEC.  

O objetivo da pós-graduação lato sensu é proporcionar aos profissionais uma atualização e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e 

atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNIFAP conta com 22 Cursos de pós-graduação Latos Sensu que tiveram a participação de mais de 810 acadêmicos. 

 

 

Pós-Graduação 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
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38% 

50% 

11% 

1% 

Bolsa da Iniciação Científica 

PIBIC CNPq PROBIC UNIFAP PIBIT PIBIC Ações afirmativas

 

A Universidade Federal do Amapá no plano de desenvolvimento institucional – PDI 2020-2024 tem como um de seus 

objetivos estratégicos “Incentivar a pesquisa cientifica e a inovação tecnológica” com isso as pesquisas e as inovações 

geradas sejam amplamente conhecidas e tenham resultados que contribuam para o desenvolvimento sustentável da sociedade amapaense, 

amazônica e brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

Iniciação Científica 

121 bolsas 
Iniciação Científica em 2020 

Em 2020 foram registrados no  
Departamento de Pesquisa 89  
projetos. 

A universidade possui 86 
professores com projeto de 
Pesquisa registro no seu banco de 
dados 

de 

46 bolsas PIBIC CNPq 

60 Bolsas PROBIC UNIFAP 

14 Bolsas PIBIT 

01 Bolsa PIBIC ações afirmativas 
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2019 2020

 

Objetivos estratégicos “Incentivar a pesquisa cientifica e a inovação tecnológica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conhecimento produzido pelas universidades pode ser utilizado como resposta ou solução para problemas contemporâneos, permitindo que 

empresas, sociedades organizadas e o poder público possam utilizar para criar e capturar valor. Para tanto, a Universidade Federal do Amapá 

conta com um Núcleo de Inovação e transferência tecnológica que tem as seguintes competências: 

 Propriedade Intelectual: Promover adequada proteção das invenções geradas no âmbito da UNIFAP; 

 Transferência de Tecnologia: Analisar a viabilidade econômica, os pedidos de proteção das invenções; Identificar parcerias no setor 
produtivo para o desenvolvimento e exploração comercial de novas tecnologias; Identificar parcerias que podem ser exploradas por 
seguimentos específicos do setor produtivo envolvidos com a UNIFAP; Desenvolver parcerias com o setor produtivo, visando a 
transferência de tecnologias geradas no âmbito da UNIFAP; Negociar licenças para exploração das invenções. 

 Parque Tecnológico: Proceder à instalação de parques e incubadoras, bem como ao fortalecimento de empresas de bases tecnológicas; 
Receber demandas científicas e tecnológicas da comunidade; Avaliar a viabilidade técnica dos pedidos de proteção das invenções geradas 
no âmbito da UNIFAP. 

Inovação e Transferência e Tecnologia  
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A Universidade Federal do Amapá disponibiliza um site, https://periodicos.unifap.br, com todas as revistas científicas da universidade 
e acesso livre a comunidade. Nessas revistas foram publicados mais de 300 artigos científicos no ano de 2020. 
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Quantidade de Artigos publicados

Artigos publicados nas Revistas cientificas  

Biota Amazônia Estação Científica (UNIFAP)

Fronteiras & Debates IAÇÁ: Artes da Cena

Investigação Filosófica Letras Escreve

Planeta Amazônia: Revista  Internacional de Direito  Ambiental e Políticas Públicas Revista Eletrônica de  Humanidades do Curso de  Ciências Sociais da UNIFAP

Revista Brasileira de Línguas  Indígenas Science and Knowledge in  Focus

Ciência Equatorial Revista de Administração Geral

Editora Universitária  

https://periodicos.unifap.br/
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Comunicação Cultura Direitos Humanos e
Justiça

educação Meio Ambiente Saúde Tecnologia e Produção Trabalho

Ações de Extensão por área temática em 2020 

Programa Projeto Curso Evento Produto

 

A extensão é uma área que contribuiu, efetivamente, para o cumprimento da missão da Universidade Federal do Amapá, Construir e 
compartilhar saberes e práticas de forma inovadora, com qualidade, nas  ações de ensino, pesquisa e extensão; contribuindo com o 
desenvolvimento sustentável da Região  Amazônica, para isso a extensão por ser um processo educativo, cultural e cientifico trabalha na 
produção e a difusão do conhecimento, estabelecendo diálogo sólido entre os aparatos de desenvolvimento cientifica e tecnológico e os agentes 
do meio externo. 

 
As atividades de extensão são registradas como programas, projetos, cursos, eventos e produtos. No ano de 2020 a UNIFAP realizou mais 

de 110 ações de extensão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico: “Impulsionar a extensão Universitária para o desenvolvimento sustentável da região Amazônica”. PDI 2020-2024 

Extensão  
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Para o ano de 2020, a UNIFAP estabeleceu como meta fomentar por meio de bolsas e auxílio financeiro a pesquisador sessenta projetos, 

porém não foi possível atender essa meta em sua totalidade em decorrência da pandemia da covid-19, sofrendo uma redução para vinte e sete 

projetos. 

 

No decorrer de 2020 concedeu-se 476 

(quatrocentos e setenta e seis) bolsas a 

discentes cadastrados como bolsistas dos 

27 projetos, o que correspondeu ao 

investimento de R$ 190.400,00 (cento e 

noventa mil e quatrocentos reais) em 

extensão universitária. Os projetos foram 

selecionados por meio dos editais 11/2019 – 

DEX/PROEAC e 04/2020 – DEX/PROEAC. 

Ressalta-se que a concessão das bolsas 

para o edital 04 foi realizada após a 

aprovação da Resolução n° 14/2020 – 

CONSU/UNIFAP, que dispõe sobre a 

regulamentação do ensino remoto no âmbito 

da UNIFAP. 

https://www2.unifap.br/dex/ 

 

 

Bolsas - Extensão  
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Extensão 
Impulsionar a extensão universitária para o desenvolvimento sustentável da Região Amazônica. – PDI 2020-2024  

“Modelagem 3D e confecção de protetores faciais tipo 

face shield e conectores para o combate a COVID-19” 

O projeto objetivou “produzir por meio de 

tecnologia de impressão 3D, EPIs do tipo face 

shield, para fins de doação aos profissionais que 

estão na linha de frente do combate ao covid-19”. 

No Período de 14 de abril de 2020 a 05 de 

janeiro de 2021 foram entregues mais de 1200 

face shield a hospitais, unidades de saúde, 

instituições de segurança pública, escolas, 

setores internos da UNIFAP. A ação atuou 

principalmente na capital do Estado, Macapá, 

mas atendeu solicitações dos municípios de 

Oiapoque, Amapá, Mazagão, Pedra Branca do 

Amapari e Serra do Navio. 

Servidores da Policlínica da Unifap 

recebendo face shield das mãos do reitor, 

Prof. Dr. Júlio Sá. 
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A UNIFAP seguindo o PDI 2020-2024 ofertou bolsas e auxílios para acadêmicos em situação de vulnerabilidade proporcionando condições 

de permanência na vida acadêmica. 
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Marco Zero Santana Binacional Mazagão

Quantitativo de auxilios/bolsas nos Campi da UNIFAP 

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE PACOTE DE INTERNET AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO CRECHE AUXILIO DEFICIÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL

AUXÍLIO EMERGENCIAL ALIMENTAÇÃO PECÚNIA AUXÍLIO FOTOCÓPIA AUXÍLIO MORADIA

AUXÍLIO PERMANÊNCIA
AUXÍLIO TRANSP. INTERURBANO

AUXÍLIO TRANSP. URBANO

Assistência Estudantil 
Fortalecer a assistência estudantil e proporcionar condições de permanência aos discentes na Universidade - PDI 2020-2024  
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73% 

11% 

12% 
4% 

Investimento em auxilios e Bolsas 

Marco Zero Binacional Santana mazagão

 

 

Valores investidos em assistência estudantil nos Campi da Universidade Federal do Amapá no ano de 2020 somam 
R$ 3.715.839,31, em um total de 2.750 Bolsas e auxílios atendendo mais de 1.110 acadêmicos. 

 

77% 

7% 

13% 
3% 

Auxilios e Bolsas na UNIFAP 
 Marco Zero Binacional Santana mazagão

Assistência Estudantil 
Fortalecer a assistência estudantil e proporcionar condições de permanência aos discentes na Universidade - PDI 2020-2024  

Fonte: PROEAC/DACE 2020 

www2.unifap.br/dace 
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Assistência Estudantil 
Fortalecer a assistência estudantil e proporcionar condições de permanência aos discentes na Universidade - PDI 2020-2024  

 

Acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica ganharão um novo incentivo, a casa do Estudante, localizada na área interna do Campus 

Marco Zero. O espaço oferecerá abrigo e locomoção para os acadêmicos, principalmente, do interior do estado. 

O regulamento geral da moradia estudantil encontrasse no Conselho Diretor - CONDIR para analise e manifestação no processo 

23125.014087/2019-18. 

A Casa do estudante se encontra mobilhada e tem previsão de abertura no inicio das aulas presenciais de 2021. 

Em sua arquitetura a casa do estudante tem dois 

pavimentos, o primeiro para mulheres e o segundo para 

homens. Também contará, a casa do Estudante, com 

cozinha, 8 (oito) banheiros, sala de recreação, área de 

relaxamento e espaço de estudos. 
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GESTÃO DE PESSOAS 
A gestão de pessoas visa conhecer e valorizar aqueles que fazem a 

Universidade. Nessa dinâmica, a UNIFAP promove ações para o 

desenvolvimento do servidor e a melhoria do clima organizacional 

com ênfase ao processo de acolhimento, integrando o servidor às 

equipes de trabalho, assim como zelar pela saúde e pela qualidade 

de vida do servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Disciplinares 

Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e 

Sindicâncias referentes a 2020. 

 

 Instaurados Concluídos Em 

Andamento 

PAD 7 - 7 

Sindicância 1 - 1 

 
Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal 

poderão celebrar, nos casos de infração disciplinar de 

menor potencial ofensivo, Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC. 

Por meio do TAC, o agente público interessado 

assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu 

causa e compromete-se a ajustar sua conduta e a 

observar os deveres e proibições previstos na legislação 

vigente. A correta utilização do instrumento implica uma 

solução célere, econômica e positiva tanto para a 

Administração quanto para o servidor. 

 

 Instaurados Concluídos Em 

Andamento 

TAC - - - 

Conformidade 
legal 

A Universidade Federal do Amapá executa suas ações 
e outras 

normas da área de gestão de pessoas: 

Lei nº 11.091/2005 (Plano de Carreira dos Cargos Técnico- 

de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação); 

 

Administrativos em Educação); 

Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico Administrativos em Educação). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5824.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5825.htm
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54% 

46% 

Sexo 

Masculino Feninino

58% 

42% 

Seguimento 

Docente Técnico

Perfil dos Servidores 
 

O Quadro de Pessoal efetivo da UNIFAP contou com 1.113 servidores no exercício de 2020. Apresentamos algumas características do capital humano 

desta instituição. 

 

 

 

 

56% 
32% 

10% 

1% 1% 

Etnia 

Parda Branca Preta Amarela Indigena
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Despesa de Pessoal 
Em 2020, UNIFAP teve uma despesa de R$ 175.186.767,95, 

considerando ativos, inativos e pensionistas, demonstra-se com isso um 

aumento de 2,63% em relação ao exercício de 2019. 

Situação Funcional 2.019 2.020 Variação 

Servidor Ativo 154.981.173,73  159.022.794,06  + 2,61 % 

Servidor Inativo 7.064.585,76  7.271.798,99  + 2,93 % 

Pensionista 1.121.612,89  1.464.115,11  + 30,54 % 

Professores 

Substitutos 
4.266.492,52 4.341.186,47 + 1,75 % 

Médicos Residentes 

e Multiprofissionais 

3.271.357,04  3.056.282,33  - 7,5 % 

Estagiários 0,00  30.591,00   

Total 170.705.221,94  175.186.767,95  + 2,63 % 

Fundamentos legais para acréscimo nas despesas com pessoal em 

2020: 

• Lei nº 11.091/2005 (Progressões por mérito e capacitação – PCCTAE) 

• Lei nº 13.325/2016 (Reajuste para a carreira dos docentes do 

Magistério Federal) 

• Portaria do Ministério da Economia nº 9/2019 (Reajuste de 

aposentadorias pensões concedidas com base no art.15 da Lei nº 

10.887/04) 

 

A tabela a cima é um demonstrativo das despesas de exercício 
anterior, as quais representam os gastos totais com Despesas de 
Exercícios Anteriores dos anos de 2019 e 2020, não computados na 
tabela exibida anteriormente. 

Seleção e recrutamento de pessoas 

Os concursos públicos na UNIFAP acontecem tanto para os 

cargos do Magistério Federal, como para os cargos técnico-

administrativos. Em cada edital, são disponibilizadas 20% das vagas 

para pessoas com deficiência. 

 

Despesa de Pessoal 2019 2.020 Variação 

Despesa de Exercício Anterior  1.613.199,73 228.575,82 - 85,83 

 

 

Concurso  Docentes Magistério Superior 

Processo seletivo vigente é o Edital nº 07/2019 , homologação através do edital 

nº 17 de 17/07/19, publicado no DOU nº 139, seção 03, Pág. 80 á 82, de 

22/07/2019, estando este edital vigente até 04/12/2021. 

Temporário 
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23% 

77% 

PROGRESSÃO TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS 

Capacitação Mérito

 

Gestão de Pessoas 

Os servidores têm a possibilidade de movimentação interna 

(remoções) ou externa (redistribuições, exercícios provisórios e 

colaborações) observada o interesse da administração. Em 2020, foram 

efetivadas 144 mobilidades. 

 

 

 

 

A progressão por mérito dos técnicos administrativos é vinculada à 

avaliação de desempenho. Para 

progredir, os servidores devem cumprir 

interstício de 18 meses e obter nota 

favorável na avaliação. Além disso, os 

técnicos administrativos podem 

progredir por capacitação, de acordo 

com os requisitos previstos na Lei nº 

11.091/2005. Ambas as progressões 

impactam na remuneração do servidor. 

 

 

 O desenvolvimento na Carreira de 

Magistério Superior ocorrerá mediante 

progressão funcional e promoção. A 

progressão é a passagem do servidor 

para o nível de vencimento 

imediatamente superior dentro de uma 

mesma classe, e promoção, a passagem 

do servidor de uma classe para outra 

subsequente, sendo que as duas, 

promoção e progressão, se dão por meio 

de aprovação em avaliação de desempenho, nos termos da lei nº 

12.772/2012. No Exercício de 2020 houve 310 progressão/promoção 

funcional docente na UNIFAP. Outro beneficio é a retribuição por Titulação, 

gratificação devida em conformidade com a jornada de trabalho, classe, 

nível e titulação comprovada, independentemente de cumprimento de 

interstício, tivemos 26 docente com esse beneficio em 2020.

Remoção
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Redestribuição
Exercicio

Provisório
Afastado para
Colaboração

MOVIMENTAÇÃO DE
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67% 

33% 

Redistribuição 

Da Unifap para outras instituições

De outras instituições para a Unifap

100
% 

0% 

Exercício Provisório 

Da UNIFAP em  outras instituições

De outras instituições na Unifap

100
% 

0% 

Em Colaboração 

Da UNIFAP em outra Instituição

De outra Instituição na UNIFAP

92% 

8% 

Carreira de 
Magistério Superior 

Progressão/Promoção

Retribuição por Título
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Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

Afastamento para Capacitação (Est/Dout/Mest).  

Bolsa de Incentivo a Qualificação: 

TAE’s: 2 Servidores 

Incentivo a Qualificação: 

 TAE’s: 47 Servidores 

Pagamento de gratificação por encargo de cursos 

TAE’s: 31 Servidores 

Docentes: 18 Servidores 

 

 

Processo seletivo vigente é o Edital nº 07/2019 , homologação através do 

edital nº 17 de 17/07/19, publicado no DOU nº 139, seção 03, Pág. 80 á 82, 

de 22/07/2019, estando este edital vigente até 04/12/2021. 
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19% 

47% 

8% 

26% 

Nº DE PARTICIPANTES: 2.163 

Gestão Educação Legislação Idiomas

Fonte: PROGEP - UNIFAP 

Gestão de Pessoas - Capacitação 
A Universidade Federal do Amapá desenvolveu uma plataforma de 
Cursos de Capacitação, aberta e gratuita aos servidores e comunidade 
em geral. Atualmente a Plataforma conta com 26 cursos de capacitação, 
e já alcançou a marca de 5 mil usuários cadastrados. 
Por conta das mudanças e adaptações na metodologia de ensino, a 
saída do presencial para o ensino remoto, foram realizadas várias ações 
de inserção do docente as novas ferramentas, entre eles o I Webinar 
Educação Mediada por Tecnologias, com oficinas na área de Gravação 
e Edição de Vídeo Aula, Uso de plataformas Microsoft Teams, 
Plataforma Rnp, Criação de Podcast, além dos cursos online já 
ofertados na área de tecnologia e ensino. Participaram da ação 246 
servidores, entre docentes e técnicos administrativos. 

Considera-se “participação” o número de servidores que integralizaram 

as horas da atividade com frequência e aproveitamento mínimo. Um 

mesmo servidor, participando de duas atividades, irá computar duas 

participações. 
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Gestão de Pessoas - Capacitação em Números 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO 

Área Temática  Ações Ofertadas Turmas Ofertadas Participações 

GESTÃO 

10 metodologias para a gestão ágil no setor público. 1 89 

Funcionalidades do sistema SIG (SIPAC, SIGRH E SIG ADMIN) 1 57 

Captação de recursos de fontes externas para financiamentos de projetos 1 22 

Boas práticas e segurança em laboratório de ensino 1 49 

Gestão da informação e de documentos 1 44 

Redação de documentos oficiais: foco nos documentos elaborados na universidade 1 68 

Criando cursos na plataforma cursos livres unifap 1 15 

O uso da plataforma conferência web da rnp no ambiente administrativo e acadêmico 1 73 

 
 

EDUCAÇÃO 

Educação mediada por tecnologias na prática 1 226 

Microsoft teams para docentes 
1 (síncrono) 95 

1 (assíncrono) 194 

Gravação e edição de vídeo aulas para docentes (sincrono) 
1 (síncrono) 54 

1 (assíncrono) 112 

Curso produção de podcast 
1(síncrono) 52 

1 (assíncrono) 101 

Sigaa como apoio ao ensino presencial e atividades remotas 1 (síncrono) 49 

Produção de podcast 
1 (síncrono) 42 

(assíncrono) 101 

Ferramentas tecnológicas adequadas aos portadores de necessidades especiais; 
-adaptação de materiais para alunos com necessidades 

1 (síncrono) 12 

Educação financeira: planejamento e equilíbrio financeiro para aposentadoria 1 29 

LEGISLAÇÃO 

Estágio obrigatório e não-obrigatório 1 29 

Processo administrativo disciplinar na prática 1 25 

Plano de carreira dos cargos técnico -administrativos em educação 1 27 

Instrução para processamento e julgamento de sindicâncias e de processos administrativo disciplinares 1 25 

Legislação aplicada às universidades com foco na gestão de pessoas 1 18 

Legislação aplicada às universidades com foco no ensino 1 41 

 
IDIOMAS 

Inglês instrumental 1 224 

Francês instrumental 1 164 

Francês básico 1 1 167 
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Gestão Orçamentária e Financeira 
Os recursos financeiros constituem insumos essenciais para o desenvolvimento das atividades principais e de apoio de qualquer entidade, seja ela 

pública ou privada. No caso desta IFES, grande parte dos recursos é oriundo dos orçamentos de custeio e investimentos da União, para atender as 

despesas discricionárias. 

 

Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

Investimento R$8.245.895,00 R$48.963.983,38 R$166.689.086,00

Outras despesas correntes R$8.240.408,00 R$47.891.665,81 R$163.898.586,76

Pessoal e Encargos Sociais R$535.476,66 R$25.845.350,38 R$163.509.339,43

 R$-

 R$20.000.000,00

 R$40.000.000,00

 R$60.000.000,00

 R$80.000.000,00

 R$100.000.000,00

 R$120.000.000,00

 R$140.000.000,00

 R$160.000.000,00

 R$180.000.000,00

Orçamento 2020 

O Orçamento de 2020 totalizou o montante de 

R$ 223.898.964,38 (duzentos e vinte e três 

milhões, oitocentos e noventa e oito mil, 

novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e 

oito centavos), incluindo a receita própria 

estimada, emendas parlamentares e os 

destaques recebidos através de Termo de 

Execução Descentralizada – TED.  

Do orçamento total destinado a esta IFES, foi 

empenhado o valor de R$ 220.030.660,57 

(duzentos e vinte milhões, trinta mil, 

seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete 

centavos), que representa 98% do recebido; 

sendo liquidado valor correspondente a 86% 

da dotação empenhada. 

Podemos observar que mais de 74% desta 

dotação representa despesas com folha de 

pessoal ativos e inativos; 22% para despesas 

com despesas de custeio, onde são alocadas 

principalmente as despesas fixas que 

garantem a manutenção e funcionamento da 

IFES; e somente 4% para despesas com 

Investimentos, destinadas a obras, aquisição 

de equipamentos, mobiliários, acervo 

bibliográficos. 

 

Ciência Equatorial 
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Emendas Parlementares
Individuais

Destaques recebidos (TED'S) Receita Própria estimada

CUSTEIO R$2.816.649,00 R$7.218.984,00 R$527.863,00

CAPITAL R$225.000,00 R$2.200.000,00 R$-

 R$-

 R$1.000.000,00

 R$2.000.000,00

 R$3.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$5.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$7.000.000,00

 R$8.000.000,00

Créditos Extras matriz Andifes 

Gestão Orçamentária e Financeira 

 

 

 
 

As 

emendas parlamentares totalizaram o valor de R$ 3.041.649,00 (três milhões, quarenta e um 

mil, seiscentos e quarenta e nove reais), que fomentaram diversos projetos de pesquisa e 

extensão; cursos de especialização nas áreas de ciências, geografia, administração e ensino 

religioso; e bem como o aparelhamento do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do 

Amapá – CEPAP. 

 

Como base para utilização de seus 

recursos, a Unifap atende aos critérios 

estabelecidos na legislação, em especial 

a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 

101/00, também conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Para o 

exercício de 2020, foram consideradas a 

Lei 13.971/19 – Plano Plurianual, a Lei 

13.898/2019 – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei 13.978/2020 – Lei 

Orçamentária Anual, além de decretos 

de programação orçamentária e 

financeira, e todas demais legislação e 

normas vinculadas. 
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Gestão Orçamentária e Financeira 

Mediante celebração dos Termos de Descentralizações firmados, esta IFES recebeu através de notas de créditos o montante de R$ 9.418.984,00 (nove 

milhões quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e quatro reais), atendendo diversas finalidades, como demonstrado no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações de combate a COVID-19 

Destacamos que para as ações de enfrentamento ao COVID 19, foi descentralizado através da Secretaria de Educação Superior – SESU, o valor 

de R$ 1.348.352,40 (Hum milhão, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos); utilizado na aquisição de 

insumos para testagem de servidores e a comunidade; bem como aquisição de materiais de higiene, álcool em gel e máscaras que foram distribuídos 

na comunidade local.

Conclusão do
prédio da
Farmácia

Escola

Residência em
saúde - Médica

e
Multiprofission

al

Ações de
enfrentamento

ao COVID 19

Preceptoria em
saúde -

PRODEPS

Apoio as IFES
sem hospitais

Concessão de
bolsas - PROAP

PAFOR PROFHISTÓRIA

Lincenciatura
Interculturias

Indígenas -
PROLIND

Projeto de
saneamento

básico

Série 1 R$2.200.000, R$3.249.167, R$1.348.352, R$198.000,00 R$945.000,00 R$130.018,48 R$20.820,00 R$41.811,00 R$909.000,00 R$376.815,00

 R$-

 R$500.000,00

 R$1.000.000,00

 R$1.500.000,00

 R$2.000.000,00

 R$2.500.000,00

 R$3.000.000,00

 R$3.500.000,00

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO RECEBIDOS 2020 
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DOTAÇÃO ATUALIZADA E DESPESA EMPENHADA 

RP2 - DISCRICIONÁRIAS 

A Planilha ao lado demonstra a dotação atualizada e empenhada, referente 

ao grupo de despesas discricionárias, por ação orçamentária. 

Observamos que a ação com maior volume de recursos, também 

responsável por grande parte das despesas para o funcionamento da Unifap, onde 

se concentra a execução dos contratos de: vigilância patrimonial, limpeza e 

conservação predial, limpeza externa, terceirização de motoristas, consumo de 

energia elétrica, água canalizada, combustível, etc., representando 59% dos 

créditos para despesas discricionárias de custeio. 

Para atender o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, foi 

destinado o montante de R$ 5.820.237,00 (cinco milhões oitocentos e vinte mil, 

duzentos e trinta e sete reais), cuja finalidade é a implementação de medidas 

voltadas à redução das desigualdades sociais e étnicos-raciais, à acessibilidade de 

portadores de deficiência, à melhoria do desempenho acadêmico e à ampliação 

das taxas de acesso e permanência na educação superior, destinadas 

prioritariamente a estudantes de baixa renda ou oriundos da rede pública de 

educação básica, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por 

instituições federais e estaduais de ensino superior, inclusive estrangeiro, cuja 

concessão seja pertinente sob o aspecto legal, por meio do fornecimento de 

alimentação, atendimento médico odontológico, alojamento e transporte, dentre 

outras iniciativas típicas de assistência estudantil.  

Em virtude da pandemia da COVID 19, o que ocasionou a suspensão das 

atividades presenciais, as ações do PNAES foram na íntegra voltadas para o 

pagamento de auxílio financeiro a estudantes, garantindo o que preconiza a 

legislação que disciplina o programa; no entanto, parte da execução dos créditos 

empenhados terá sua utilização no exercício de 2021. 

A dotação destinada a despesas com investimentos totalizou o valor de R$ 

5.815.408,00 (cinco milhões oitocentos e quinze mil, quatrocentos e oito reais), 

sendo empenhada na sua totalidade; para atender despesas com obras e 

aquisição de materiais permanentes. 

O exercício de 2020 foi um período de muitas incertezas para a gestão 

orçamentária, em virtude da pandemia vivenciada no mundo todo, o que provocou 

a suspensão das atividades presenciais, refletindo na inviabilização da execução 

de diversas ações planejadas para o exercício. No entanto, mesmo em condições 

adversas, foi possível manter o funcionamento desta IFES, bem como garantir o 

início das atividades do exercício seguinte. 

Despesa Ação Governo 
DOTACAO 

ATUALIZADA 
Valor em R$ 

DESPESAS 
EMPENHADAS 

(CONTROLE 
EMPENHO) 

OUTRAS 
DESPESAS 

CORRENTES 

Contribuições a organismos 
internacionais sem exigência de 
programação específica 

4.524,00  0,00  

Contribuições a entidades nacionais sem 
exigência de programação específica 

48.328,00  31.094,01  

Fomento as ações de graduação, pós-
graduação, ensino, pesquisa e extensão. 

2.354.052,00  2.354.052,00  

Funcionamento de Instituições Federais 
de Ensino Superior 

17.058.811,00  16.408.455,96  

Assistência ao Estudante de Ensino 
Superior 

5.820.237,00  5.820.237,00  

Capacitação de Servidores Públicos 
Federais em processo de qualificação e 
requalificação 

 579.939,00  325.344,98  

Reestruturação e modernização das 
Instituições Federais de Ensino Superior 

3.015.874,00  3.015.874,00  

Sub-Total 28.881.765,00  27.955.057,95  

INVESTIMENTOS 

Fomento as ações de Graduação, Pós-
graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

21.276,00  21.276,00  

Funcionamento de instituições federais 
de ensino superior 

3.294.132,00  3.294.132,00  

Reestruturação e modernização das 
instituições federais de ensino superior 

2.500.000,00  2.500.000,00  

Sub-Total 5.815.408,00  5.815.408,00  

TOTAL 34.697.173,00 33.770.465,95 

Fonte: DGO/PROPLAN/UNIFAP
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15,95% 3,66% 

53,86% 

26,48% 

0,05% 0% 

Receita Realizada por Natureza 
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- PRINCIPAL

SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC. INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS- PRINCIPAL

REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC TITULOS DE RESPONS.TES.NAC.-MERC.INT.-PRINC.

Execução Financeira 2020 

 

RECEITA CORRENTE PREVISTA X REALIZADA 

POR NATUREZA DA RECEITA 

 
NATUREZA DA RECEITA 

 
FONTO DE RECURSOS 

RECEITA 

PREVISTA 

RECEITA 

REALIZADA 

(BRUTA) 

DEDUÇÕES 

DA RECEITA 

RECEITA 

REALIZADA 

(LÍQUIDA) 

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL 50 REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO 193.280,00 136.629,08 
 

136.629,08 

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS- PRINCIPAL 
80 RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS 36.757,00 31.349,12 

 
31.349,12 

SERV.ADMINISTRAT.E COMERCIAIS GERAIS-PRINC. 50 REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO 114.665,00 498.310,20 (36.945,00) 461.365,20 

INSCR.EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS- PRINCIPAL 
50 REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO 219.918,00 229.640,00 (2.750,00) 226.890,00 

REST.DESPESAS EXERC.ANT.FIN.FTE.PRIM.-PRINC. 36 
REC.VINC.A APLIC.EM OUTRAS POLITICAS PUBLICAS  

442,50 
 

442,50 

TITULOS DE RESPONS.TES.NAC.-MERC.INT.-PRINC. 44 
TIT LOS DE RESPONSAB.DO TN-OUTRAS APLICACOES 

16.716.580,00 
   

Total 
 

17.281.200,00 896.370,90 (39.695,00) 856.675,90 

 

A ilustração demonstra que a receita 

realizada de maior relevância no exercício 

financeiro de 2020 trata-se das receitas com 

serviços administrativos (53,86%). Tal 

receita representa um recurso primário de 

livre alocação e teve um percentual de 

402,35% do que o previsto para 

arrecadação do exercício financeiro de 

2020. 

Outra receita realizada que vale destaque 

veio oriunda de inscrições em certames 

seletivos, ela representa 26,48% do total 
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das receitas realizadas. E teve uma realização 103,17% do que foi previsto para 2020. 

Execução da Despesa – Por Elemento de Despesa 
 

Exercício 2020 

Elemento Despesa Empenhada Liquidações total Pagamentos Totais 

01 APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR 7.479.671,72 7.268.001,93 7.341.085,36 

03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 1.472.596,02 1.452.210,94 1.426.359,73 

04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PES.CIVIL 4.346.778,34 4.346.777,73 4.498.163,23 

07 CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA 632.945,07 632.945,07 630.442,38 

08 OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.012.673,34 998.416,69 990.366,75 

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 125.191.857,72 125.034.665,87 125.786.580,82 

13 OBRIGACOES PATRONAIS 24.455.381,49 24.455.381,49 24.455.381,49 

14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 74.469,56 74.469,56 60.661,25 

16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 187.705,75 187.705,75 204.425,82 

18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8.242.170,78 5.172.748,70 5.172.748,70 

20 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.977.083,31 434.332,68 434.332,68 

30 MATERIAL DE CONSUMO 1.918.737,21 1.938.966,11 1.936.010,51 

31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS 100.819,00 12.600,00 12.600,00 

32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST.GRATUITA 20.196,16 20.196,16 20.196,16 

33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.997,14 48.413,98 50.802,22 

35 SERVICOS DE CONSULTORIA 55.291,20 32.253,55 32.253,55 

36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.177.356,00 276.548,15 298.896,31 

37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.417.727,91 10.787.569,63 10.787.569,63 

39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. 7.985.934,02 4.687.231,47 4.968.459,37 

40 SERVICOS DE TEC. DA INFORMACAO E COM. - PJ 22.856,76 45.642,32 45.642,32 

41 CONTRIBUICOES 34.843,60 20.447,59 20.447,59 
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46 AUXILIO-ALIMENTACAO 6.013.758,74 6.013.178,61 6.025.528,04 

47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.076.381,91 1.859.255,49 1.859.255,49 

48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.101.839,59 2.685.276,86 2.586.276,86 

49 AUXILIO-TRANSPORTE 13.639,58 13.639,58 19.545,37 

51 OBRAS E INSTALACOES 5.573.531,15 68.307.582,00 68.455.943,93 

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.560.726,13 10.708.955,84 10.708.955,84 

91 SENTENCAS JUDICIAIS 253.510,20 253.510,20 253.510,20 

92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 364.190,89 382.735,57 449.625,72 

93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.241.990,28 1.895.583,62 1.906.318,29 

Total 220.030.660,57 280.047.243,14 281.438.385,61 

     TESOURO GERENCIAL - 2020 

Na coluna de despesa empenhada, ilustrada na planilha acima, apresenta o total de despesas empenhadas no exercício financeiro de 2020, 

demonstrada de forma individualizada por elemento de despesa. Já na coluna das liquidações, apresenta-se o total de despesas liquidadas no 

exercício financeiro de 2020, referente tanto às despesas do exercício corrente quanto as despesas de restos a pagar. Por outro lado, na 

coluna de pagamentos, demonstra-se o total de despesas pagas no exercício financeiro de 2020, tanto às despesas do exercício corrente quanto 

as despesas de restos a pagar. 

 

 
 

 

 

 5,19% 

11,11% 

56,90% 

Locação de Mão-de-Obra

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vantagens fixa - Pessoal
Civil

As três maiores despesas empenhadas 
realizadas em 2020 

As três maiores despesas empenhadas
realizadas em 2020

Na ilustração abaixo, verifica-se as três despesas empenhadas em 

2020 de maior relevância em função dos recursos orçamentários 

utilizados. Juntas elas somam 73,20% do total das despesas 

empenhadas em 2020. 

44,69% 

8,69% 

24,32% 

Obras e Instalações

Obrigações Patronais

Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil

As três maiores despesas pagas em 2020 

As três maiores despesas pagas em 2020

Na ilustração acima, apresenta-se as três despesas pagas no 

exercício financeiro em 2020 de maior relevância em função dos 

recursos financeiros utilizados. Em conjunto, elas somam 77,71% do 

total das despesas pagas em 2020. 
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Restos a pagar – Por Ação de Governo 

 
ANO 

 

AÇÃO DE GOVERNO 

RESTOS A 

PAGAR 

INSCRITOS 

(PROC E N PROC) 

RESTOS A 

PAGAR 

CANCELADOS 

(PROC E N PROC) 

RESTOS A 

PAGAR PAGOS 

(PROC E N 

PROC) 

RESTOS A 

PAGAR A 

PAGAR (PROC 

E N PROC) 

 
2016 

20GK FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, 
PESQUI 

19.268,14   19.268,14 

8282 REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES 
FEDERAIS DE E 

956.355,75 442.900,00  513.455,75 

 
 

2017 

20GK FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, 
PESQUI 

492.182,42 86.437,42 388.144,78 17.600,22 

20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR 

570.039,32 570.039,32  0,00 

4002 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSI O SUPERIOR 3.860,00 3.860,00  0,00 

8282 REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES 
FEDERAIS DE E 

264.333,86 182.968,12 81.365,74 0,00 

 
 
 
 

20
18 

20GK FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, 
PESQUI 

443.400,37 19.674,06 387.094,31 36.632,00 

20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR 

1.026.081,03 594.086,12 431.876,91 118,00 

4002 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSI O SUPERIOR 108.687,33 1.800,00 106.887,33 0,00 

4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLI OS FEDERAIS EM PROCESSO 
DE Q 

36.150,00 36.150,00  0,00 

8282 REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES 
FEDERAIS DE E 

21.827.398,63 143.243,67 21.535.229,16 148.925,80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0181 APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO 697.771,84  697.771,84 0,00 

2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, 
EMPR 

153.786,65  153.786,65 0,00 

20GK FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, 
PESQUI 

1.583.394,61  1.318.855,71 264.538,90 

20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR 

15.428.755,64 0,71 11.460.207,89 3.968.547,04 

20TP ATIVOS CIVIS DA UNIAO 10.859.479,76  10.859.479,76 0,00 
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4572 4002 20RK 8282 20GK

Saldo de Restos a Pagar - Por ação de
Governo

0,83% 1,49% 8,28% 88,69% 0,71%

Saldo de Restos a Pagar - Por ação de Governo 

O infográfico ao lado demonstra, em 

percentual, o total de despesas inscritas 

em restos a pagar de exercícios 

anteriores, por ação de governo, que 

não foram pagas até a data de 

31/12/2020. Dentre as ações 

apresentadas, destaca-se a 8282 - 

REESTRUTURACAO E EXPANSÃO 

DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 

(REUNI), pois ela representa 88,69% 

dos restos a pagar a serem pagos. 

. 

 

20
19 

212B BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, 
EMPREGADOS, MI 

627.134,71  627.134,71 0,00 

4002 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSI O SUPERIOR 2.885.397,87  2.171.391,69 714.006,18 

4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLI OS FEDERAIS EM PROCESSO 
DE Q 

492.119,40  93.858,52 398.260,88 

8282 REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES 
FEDERAIS DE E 

88.441.594,05 0,25 46.604.453,50 41.837.140,30 

TOTAL 146.917.191,38 2.081.159,67 96.917.538,50 47.918.493,21 

 
A planilha acima apresenta os restos a pagar, por ação de governo, inscritos e reinscritos em períodos anteriores ao exercício financeiro de 2020, 

bem como os valores de restos a pagar bloqueado, restos a pagar pagos e o saldo a ser pago. 
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Restos a pagar – Por Ação de Governo 
 

 
NATUREZA DA DESPESA DETALH DA - AÇÃO 8282 

SALDO DE RESTOS A 
PAGAR 

 
AV(%) 

33902001 AUXILIO A PESQUISADORES 10.821,80 0,03 

33903017 MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO 1.471,78 0,00 

33903916 MANUTENCAO E CONSERV. E BENS IMOVEIS 409.781,31 0,96 

33903917 MANUT. E CONSERV. DE MA UINAS E EQUIPAMENTOS 31.002,50 0,07 

33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 95.569,94 0,22 

33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 138.104,00 0,32 

44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 32.129.264,90 75,60 

44905192 INSTALACOES 1.806.307,08 4,25 

44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 4.048,00 0,01 

44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. 6.495.312,76 15,28 

44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1.360.084,00 3,20 

44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTO ENERGETICOS 9.535,84 0,02 

44905251 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 8.217,92 0,02 

TOTAL 42.499.521,85 - 

TESOURO GERENCIAL - 2020 

No quadro acima, apresenta-se as despesas, detalhadas por sub-elemento, inscritas em restos a pagar de exercícios anteriores que foram 

contempladas pela ação 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (REUNI) e não foram pagas até a 

data de 31/12/2020. 

Com base na Análise Vertical (AV%) da planilha acima, destaca-se as despesa com “Obras em andamentos” que  representam  75,60%   do  
total   das   despesas  vinculadas  à  ação  8282  -   REESTRUTURACAO   E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (REUNI). 
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Obras em Andamentos 
 

 
OBRAS EM ANDAMENTOS - POR FAVORECIDO 

SALDO DE RESTOS A 
PAGAR 

 
AV(%) 

10843518000140 CANTUARIA & CIA LTDA 192.129,34 0,60 

26740788000166 CONSORCIO CONSTR LABS 4.589,11 0,01 

29708632000196 EFA ACRIS LTDA 355.568,39 1,11 

30712201000182 EFA CONSTRUCOES EIRELI 1.343.847,01 4,18 

26573330000160 JOTA ELE / SH / CDG / EXXA 30.233.131,05 94,10 

TOTAL 32.129.264,90 - 
Tesouro Gerencial - 2020 

 
 

          A planilha e o infográfico acima apresentam as empresas responsáveis pelas obras em andamento na UNIFAP e que possuem saldo nos 

empenhos de restos a pagar, bem com os percentuais respectivos de cada empresa. 

Percebe-se, por meio da Análise Vertical (AV%), que a empresa JOTA ELE / SH / CDG / EXXA é responsável por 94,10% do saldo de 
restos a pagar referente a obras em andamento vinculadas à ação 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 
(REUNI). 
 

CANTUARIA & CIA
LTDA

CONSORCIO CONSTR
LABS

EFA ACRIS LTDA
EFA CONSTRUCOES

EIRELI
JOTA ELE / SH / CDG /

EXXA

OBRAS EM ANDAMENTOS - POR FAVORECIDO 0,60% 0,01% 1,11% 4,18% 94,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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Hospital Universitário – Execução Orçamentária e Financeira em 2020 
 

EMPENHOS EMPENHOS TOTAIS LIQUIDAÇÕES TOTAIS PAGAMENTOS TOTAIS 
SALDO DE RESTOS 

A PAGAR 

2016NE800787 R$ 100.000.000,00 R$ 100.000.000,00 R$ 100.000.000,00 - 

2016NE801014 R$ 1.194.447,42 R$ 1.194.447,42 R$ 1.194.447,42 - 

2018NE800236 R$ 63.000.000,00 R$ 63.000.000,00 R$ 63.000.000,00 - 

2019NE800107 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 - 

2019NE800170 R$ 79.699,00 R$ 79.699,00 R$ 79.699,00 - 

2019NE800266 R$ 21.765.630,91 R$ 21.765.630,91 R$ 21.765.630,91 - 

2019NE800404 R$ 4.456.404,28 R$ 4.456.404,28 R$ 4.456.404,28 - 

2019NE800422 R$ 430.028,52 R$ 430.028,52 R$ 430.028,52 - 

2019NE800434 R$ 34.995.244,32 R$ 4.762.113,27 R$ 4.762.113,27 R$ 30.233.131,05 

TOTAL R$ 225.922.454,45 R$ 195.689.323,40 R$ 195.689.323,40 R$ 30.233.131,05 
Tesouro Gerencial - 2020 

 

A planilha acima representa toda a execução orçamentária e financeira no Hospital Universitário da UNIFAP. Destaque-se 

que na data de encerramento do exercício financeiro de 2020 restaram R$ 30.233.131,05 de saldo de restos a pagar, e se 

refere integralmente à Nota de Empenho 2019NE800434. 
 

A empresa JOTA ELE / SH / CDG / EXXA é responsável pela Construção do Hospital Universitário (HU) no campus Marco 

Zero do Equador, na Cidade de Macapá/AP, com material incluso, conforme especificações e quantidades descritas no 

Edital do RDC ELETRÔNICO Nº003/2016 e Contrato Nº 25/2016. 
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Gestão de Licitação e Contratos 

 

 

 

 

 

 

Detalhamento dos gastos das contratações 

PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES HOMOLOGADOS 

Modalidade de Contratação Valor Homologado Quantidade de Processos 
Homologados 

PREGÃO R$ 17.399.782,78 20 

DISPENSA R$      643.800,00 05 

INEXIBILIDADE R$      104.400,00 02 

RDC R$   2.200.000,00 01 

TOMADA DE PREÇO R$   3.797.355,58 04 

 

Conformidade legal 

A Gestão de licitações e contratos da UNIFAP atua em 
conformidade das contratações com as normas legais, 
principalmente com as leis nº 8.666/93, 10.520/2002 e 12.462/2011, 
instruções normativas do Ministério da Economia e normativos 
internos da instituição. Além disso, a instituição conta com o 
assessoramento jurídico da Procuradoria-Geral Federal e com 
orientações da Auditoria Interna. 
 

PDI - Objetivos 
 
A gestão de licitações e contratos relaciona-se diretamente com os 
seguintes objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional da 
UNIFAP: 

 Implantar políticas de economicidade e otimização no uso dos 
recursos; 

 Priorizar a alocação de recursos por meio de iniciativas 
estratégicas. 

 Priorizar ações de infraestrutura de acordo com o planejamento 
estratégico; 
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TOTAL R$ 24.145.336,36 32 

Fonte: DICONT/DEPAG/PROAD/ UNIFAP. 

 

Detalhamento dos gastos das contratações através da Modalidade Pregão 

N° 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

EMPRESA VALOR (R$) OBJETO 

001/2020 Pregão n° 
019/2019 

CRISTAL ENERGIA 936.440,00 Aquisição de materiais 

003/2020 Pregão SRP n° 
003/2018 

(IFSULDEMINAS) 

OWENERGY SOLUÇÕES E 
INSTALAÇÕES ECO EFICIENTES 
LTDA 

 2.572.484,64 Contratação Integrada de pessoa jurídica especializada na 
tecnologia de produção de energia sustentável, para elaboração do 
Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de 
materiais e equipamentos, construção, montagem  e colocação em 
operação, a realização de testes, a pré- operação e todas as 
demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos 
em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais 
documentos componentes do correspondente processo, destinados 
a atender a Fundação Universidade Federal do 

004/2020 Pregão PRIBIOMAS PRODUTOS E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 

2.684.500,00 O objeto do presente termo de contrato é a aquisição de sistema 
fotovoltaico para a geração de energia elétrica, compreendendo a 
aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento 
de todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do 
acesso junto à concessionária de energia, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 
preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este 
instrumento, independente de 

005/2020 Pregão Eletrônico 
n° 18/2019 

METAIS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

910.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 



 

73 
 

007/2020 Pregão Eletrônico 
n° 18/2019 

EYETEC EQUIPAMENTOS 
OFTÁLMICOS INDUSTRIA E 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

108.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

008/2020 Pregão Eletrônico 
n° 18/2019 

GE HEALTHCARE DO BRASIL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA 

1.064.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

011/2020 Pregão Eletrônico 
n° 18/2019 

LABOR MED APARELHAGEM DE 
PRECISÃO LTDA 

950.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

012/2020 Pregão Eletrônico 
n° 18/2019 

ALFEMA DOIS MERC 
CIRURGICA LTDA. 

748.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

017/2020 Pregão Eletrônico  
nº 15/2019 

HOSPLIFE LTDA. 7.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

019/2020 Pregão Eletrônico 
nº 15/2019 

EYETEC EQUIPAMENTOS 
OFTÁLMICOS INDÚSTRIA E 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA. 

42.500,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 
equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

021/2020 Pregão Eletrônico 
nº 15/2019 

MARCOS JEFFERSON BORGES 

SANTOS - ME. 
90.000,00 Objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de 

equipamento hospitalar, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

030/2020 Pregão nº 
06/2020 – 
UNIFAP 

DIMIVIG VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA 

3.510.410,40 Contratação de serviços de vigilância armada, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Processo nº 23125.003838/2020-
12 – Campus Marco Zero – Macapá/AP 
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031/2020 Pregão nº 
06/2020 – 
UNIFAP 

DIMIVIG VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PATRIMONIAL 
LTDA 

436.500,00 Contratação de serviços de vigilância armada, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Processo nº 23125.003838/2020-
12 – Campus Santana – Santana/AP 

032/2020 Pregão nº 
06/2020 – 
UNIFAP 

PATENTE EMPRESA DE 
SEGURANÇA EIRELI – EP 

39.694,25 Contratação de serviços de vigilância armada, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Processo nº 23125.003838/2020-
12 – Campus Binacional – Oiapoque/AP 

033/3030 Pregão nº 
06/2020 – 
UNIFAP 

PATENTE EMPRESA DE 
SEGURANÇA EIRELI – EP 

21.750,63 Contratação de serviços de vigilância armada, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Processo nº 23125.003838/2020-
12 – Campus Mazagão – Mazagão/AP 

035/2020 Pregão SRP n° 
003/2018 

(IFSULDEMINAS) 

DF TURISMO E EVENTOS LTDA. 135.502,71 Contratação de serviços de agenciamento de viagens, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, 
anexo do Edital. 

036/2020 Pregão SRP  nº 
03/2020 – 

IFSULDEMINAS 

PORTAL TURISMO E SERVIÇOS 
EIRELLI. 

25.500,15 Contratação de serviços de agenciamento de viagens, que serão 
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, 
anexo do Edital. 

037/2020 Pregão Eletrônico 
nº 04/2020-

UNIFAP 

N F COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. 

1.170.000,00 Contratação de serviços de Manutenção Civil, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, anexo do 
Edital. 

038/2020 Pregão Eletrônico 
nº 04/2020-

UNIFAP 

EFA CONSTRUCÕES EIRELI. 1.048.000,00 Contratação de serviços de Manutenção Civil, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, anexo do 
Edital. 

039/2020 Pregão Eletrônico 
nº 04/2020-

UNIFAP 

C. N. SOUZA & BARROS LTDA. 899.500,00 Contratação de serviços de Manutenção Civil, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, anexo do 
Edital. 

 

TOTAL   R$           17.399.782,78  
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Detalhamento dos gastos das contratações através da Modalidade Tomada de Preço 

N° 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

EMPRESA VALOR (R$) OBJETO 

013/2020 
Tomada de 

Preço nº 01/2019 
E. F. ACRIS EIRELI 1.017.827,70 

O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa 
especializada para execução da obra de construção do Bloco B e 
urbanização do entorno, no Campus Binacional, no Município de Oiapoque 
– AP, que será prestado nas condições estabelecidas nas Especificações 
Técnicas e Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que se 
encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual. 

014/2020 
Tomada de 

Preço nº 02/2019 
DAC PONTES EIRELI - 958.645,52 

Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
construção de um bloco de salas de aula no Campus Universitário 
Mazagão, no Município de Mazagão-AP, que será prestado nas condições 
estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial Descritivo e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento 
Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

015/2020 
Tomada de 

Preço nº 03/2019 
ABRASSE EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

1.017.827,70 

Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
construção de um bloco de salas de aula no Campus de Santana, no 
Município de Santana- AP, que será prestado nas condições estabelecidas 
nas Especificações Técnicas  e Memorial Descritivo e demais documentos 
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do 
certame que deu origem a este instrumento 

016/2020 
Tomada de 

Preço n°04/2019 
CANTUÁRIA &CIA LTDA 803.054,66 

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma 
e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), no Campus Marco Zero, 
Município de Macapá-AP, que será prestado nas condições estabelecidas 
nas Especificações Técnicas  e Memorial Descritivo e demais documentos 
técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do 
certame que deu origem a este instrumento contratual 

  

TOTAL R$ 3.797.355,58 
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Detalhamento dos gastos das contratações através da Modalidade Dispensa de Licitação 

N° 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

EMPRESA VALOR (R$) OBJETO 

025/2020 
Dispensa de 
Licitação  n° 

03/2020. 

FUNDACAO DE APOIO E 
DESENVOLVIMENTO AO 
ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSAO 
UNIVERSITARIA NO ACRE — 
FUNDAPE 

320.000,00 

Gestão Administrativa e financeira do “PROJETO JOVEM BILINGUE”, 
de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado sob o n° 
26/2020, com recursos financeiros provenientes da emenda parlamenta 
n° 26750009. 

026/2020 
Dispensa de 
Licitação nº 

04/2020. 

FUNDACAO DE APOIO E 
DESENVOLVIMENTO AO 
ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSAO 
UNIVERSITARIA NO ACRE — 
FUNDAPE 

150.000,00 

Gestão Administrativa e financeira do Projeto Libras para a 
Comunidade, de acordo com o plano de aplicação do projeto registrado 
sob o n° 27/2020, com recursos financeiros provenientes de emenda 
parlamentar. 

027/2020 
Dispensa de 
Licitação nº 

07/2020. 

FUNDACAO DE APOIO E 
DESENVOLVIMENTO AO 
ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSAO 
UNIVERSITARIA NO ACRE — 
FUNDAPE 

110.000,00 

Gestão Administrativa e financeira do projeto “CURSO DE 
ESPECIALIZACAO EM ADMINISTRACAO EDUCACIONAL”, de acordo 
com o plano de aplicação do projeto registrado sob o n° 32/2020, com 
recursos 
financeiros provenientes de Emenda Parlamentar. 

028/2020 
Dispensa de 
Licitação nº 

10/2020. 
EMPRESA GEMAQUE 23.000,00 

Contratação de empresa especializada na fabricação, montagem de 
uma torre autoportante, medido 40 metros de altura, modelo, 04 
(quatro) faces, montada com parafusos de 1 X X 1/2 , pintura em tinta 
anticorrosiva vermelha e banca (conforme padrão), fabricada em 
cantoneira L de 3″ x 3/16 e treliçada com cantoneira L de 1 X X 1/8, 
base em concreto armado, com vergalhão 3/8, treliçada em vergalhão 
de 5/16.com ancoragem (chumbador ) com vergalhão de 1″ liso, com 
sinalização padrão, sistema de aterramento e para-raios. Incluso o BDI 
e demais encargos. 
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034/2020 
DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

DÁCIO DE OLIVEIRA NEVES 40.800,00 

Locação de imóvel situado na Rua Roque Penafort, n° 141, Bairro 
Universidade, Oiapoque/Amapá, contendo uma casa de alvenaria 
medindo 146,58m² de área construída em dois lotes, medindo 24m de 
frente por 30m de fundo, uma    área    total    de    720,00m², contendo: 
03 (três) apartamentos cada um possuindo: uma sala, uma 
copa/cozinha, um quarto e uma sala de banho completa 

  

TOTAL R$ 643.800,00 

 

Detalhamento dos gastos das contratações através da Modalidade inexigibilidade 

N° 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

EMPRESA VALOR (R$) OBJETO 

023/2020 
Inexigibilidade Nº 

5/2020 
JOÃO MILHOMEM MELLO SILVA 54.000,00 

Contratação de pessoa física ou jurídica, de notória capacidade técnica 
especializada em engenharia consultiva, visando à prestação de 
serviços de apoio a Fiscalização Técnica da obra de construção do 
Hospital Universitário (HU) e da aquisição de equipamentos no Campus 
Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), de acordo com o termo de 
Referencia 

024/2020 
Inexigibilidade Nº 

5/2020 
EDEN BRAZÃO RIBEIRO 50.400,00 

Contratação de pessoa física ou jurídica, de notória capacidade técnica 
especializada em engenharia consultiva, visando à prestação de 
serviços de apoio a Fiscalização Técnica da obra de construção do 
Hospital Universitário (HU) e da aquisição de equipamentos no Campus 
Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), de acordo com o termo de 
Referencia 

  

TOTAL R$ 104.400,00 
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Detalhamento dos gastos das contratações através da Modalidade RDC 

N° 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

EMPRESA VALOR (R$) OBJETO 

029/2020 
RDC N° 03/2019- 
UNIFAP 

SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL 
E SERVIÇOS LTDA. 

2.200.000,00 

Conclusão da Edificação da Farmácia Escola e urbanização entorno, 
localizada no Campus Marco Zero da Fundação Universidade Federal 
do Amapá – UNIFAP, município de Macapá-AP, conforme especifica 
“es e elementos técnicos constantes no Memorial Descritivo e demais 
Anexos do Edital parte integrante deste contrato, independente de 
transcrição. 

  

TOTAL R$ 2.200.00,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais metas não alcançadas 

 Devido à pandemia que assola o pais não foi possível dar prosseguimento a alguns contratos pela falta de logística; 

 Com a implementação home office, em decorrência da pandemia, não foi possível gerenciar de forma eficiente os documentos físicos que 
compõem os processos dos contratos; 

 Treinamento e acompanhamento das atribuições dos gestores e fiscais dos contratos da UNIFAP; 

 Realização das contratações com maior planejamento; 

Principais desafios 

 Aprimorar a gestão de contratos, com a utilização de ferramentas de controle e desempenho; 

 Acompanhar de forma eficiente os prazos contratuais para tomada de providências em tempo hábil; 

 Efetivar a utilização dos módulos de requisições, compras, licitação, compras/registro de preços, através do SIPAC; 

 Aprimorar a utilização do sistema ComprasNet, para gerenciamento contratual, implantado pelo governo federal em 2021; 

 Desenvolver métodos eficientes e eficazes para a prática das atribuições da divisão de contratos de forma eletrônica; 
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74% 

14% 

4% 
8% 

Bens Incorporados ao Patrimônio  

BENS ADQUIRIDOS  - HU

VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS E PICAPES

MOBILIÁRIOS EM GERAL

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

GESTÃO PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 

Investimentos de capital - Equipamento 

Em 2020, a UNIFAP investiu R$ 10.188.637,65 em material 

permanente e recebeu mais de R$ 252.651,48 entre doações e 

convênios (bens de terceiros). Sendo cadastrados 938 bens móveis, 

912 adquiridos com recursos orçamentários e 26 oriundos de doações 

bem como, realiza mensalmente a depreciação de bens patrimoniais 

móveis com base na legislação vigente, levando em consideração a 

vida útil e classificação contábil do bem. Tal atividade é realizada em 

planilha eletrônica ao qual é encaminhada a Divisão de Materiais 

(DIMAT) e Divisão de Contabilidade para atualização das informações 

de depreciação no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI). 

 

 

 

O Relatório do sistema SIPAC referente ao período 01/01 à 

31/12/2020 o valor total de bens incorporados ao patrimônio da 

UNIFAP foi de R$ 10.188.637,65 e as principais aquisições foram: 

Fonte: DEPAG/PROAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilha 01 

ITEM VALORES 

BENS ADQUIRIDOS PARA O HU (listados na planilha 03) 7.314.695,84 

VEÍCULOS - MICRO-ÔNIBUS E PICAPES 1.331.295,00 

MOBILIÁRIOS EM GERAL (mesas, sofás, cadeiras, 
roupeiros, etc) 

409.318,76 

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 
(computadores, switches, notebooks, etc) 

760.359,83 

 

Os instrumentos legais que regem a atuação desta IFES estão em 
conformidade com os termos dos artigos 37, 70 e 75 da 
Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Decreto-lei nº 200/67, 
Instrução Normativa nº 205/88, Lei Complementar nº 101/200, Lei 
8.429/92 e demais legislações que regem a gestão patrimonial na 
Administração Pública.  
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2% 

98% 

Entradas no Patrimônio: 
R$ 10.188.637,65 

Doações Capital Próprio

GESTÃO PATRIMONIAL 

PLANILHA 02 

BENS RECEBIDOS POR MEIO DE DOAÇÃO DE OUTROS ORGÃOS 
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Nº CÓDIGO  IDENTIFICAÇÃO DO ITEM VALOR ATUAL  

01 32716 MAQUINA DE CORTE A LASER 37.131,22 

02 32739 NANODROP - ESPECTOFOTÔMETRO 47.452,91 

03 32717 AGITADOR VORTEX 882,95 

04 32718 BANHO SECO 3.207,33 

05 32732 CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA 25.765,50 

06 32733 CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL 8.878,00 

07 32738 CENTRÍFUGA 1.428,20 

08 32734 CENTRÍFUGA DE LABORATÓRIO 62.725,00 

09 32735 PIPETMAN 2.229,15 

10 32736 PIPETMAN 2.229,15 

11 32737 PIPETMAN 2.229,15 

12 32740 TISSUELYSER 8.760,60 

13 32741 TISSUELYSER LT 40.139,81 

14 32719 FREEZER 1.771,16 

15 32720 FREEZER 1.771,16 

16 32721 REFRIGERADOR 1.494,00 

17 32722 REFRIGERADOR 1.494,00 

18 32723 ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO 374,37 

19 32725 ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO 374,37 

20 32724 ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO 374,37 

21 32728 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 

22 32729 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 

23 32730 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 

24 32731 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 

25 32727 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 

26 32726 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA 323,18 
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AQUISIÇÕES - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU) - 2020 

ITEM EQUIPAMENTO QTDADE VALOR TOTAL 

01 SET DE VIDEO SIRUGIA (KARL STORZ)  03 1.026.000,00 

02 AUTOCLAVE (BAUMER)  03 614.000,00 

03 MONITOR MULTIPARAMETRO (NIHON...)  36 918.585,72 

04 APARELHO DE ANESTESIA (GE)   5 658.585,72 

TOTAL 47 3.217.171,44 

ITEM EQUIPAMENTO QTDADE VALOR TOTAL 

01 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA (GE)  07 980.000,00 

02 PROJETOR OPTÔTIPOS 02 7.000,00 

03 TOPOGRAFO CÓRNEA  01 42.500,00 

04 ELETROMIÓGRAFO 01 51.000,00 

05 ESTEIRA ERGOMETRICA 03 90.000,00 

06 CONJUNTO PARA ANÁLISE 01 380.000,00 

07 PLATAFORMA - AEREA TRABALHO 02 168.000,00 

TOTAL 17 1.718.500,00 

ITEM EQUIPAMENTO QTDADE VALOR TOTAL 

01 APARELHO DE ANESTESIA  08 1.064.000,00 

02 CARDIOVERSOR/CARRO DE EMERGÊNCIA 19 513.524,40 

03 MICROSCOPIO CIRÚRGICO/ NEURO/ 
OTORRINO 

01 380.000,00 

04 MICROSCÓPIO CIRÚRGICO OFTALMO 01 313.500,00 

05 CAMPIMETRO COM MESA ELÉTRICA 01 108.000,00 

TOTAL 30 2.379.024,40 

 
TOTAL GERAL 7.314.695,84 

GESTÃO PATRIMONIAL 
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GESTÃO PATRIMONIAL 
Bens Imóveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos bens imóveis, atualmente a Instituição conta com 

12 (doze) imóveis próprios distribuídos pelos diversos municípios do 

Estado: Macapá – Santana – Mazagão – Oiapoque – Amapá – 

Tartarugalzinho – Porto Grande – Laranjal do Jari – Calçoene – 

Cutias. Destes, apenas 01 (um) ainda está em processo de 

regularização e avaliação patrimonial para registro no Sistema de 

Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet, 

localizado no município de Cutias. 

Nº Município ENDEREÇO 

01 Macapá – AP Rod. Juscelino Kubitschek, Km-02 s/n, Bairro: Jardim 
Marco Zero. 

02 Macapá – AP Rua Odilardo Silva s/n Bairro: Central 

03 Laranjal do Jarí - 
AP 

Rua Ferreira Gomes, s/n . Setor 08, Quadra 23 Bairro: 
Castanheira. 

04 Oiapoque – AP Rodovia BR 156, Lote 172 Quadra 27, Setor 03 Bairro: 
Universidade. 

05 Oiapoque – AP Rodovia BR 156, Km 07 s/n. 

06 Amapá – AP Ramal Bacabinha Quadra 17, Lote 450, Setor 01, 
Bairro: Nova esperança. 

07 Porto Grande - AP Rodovia BR 210 Perimetral Norte, s/n Bairro: Porto 
Grande. 

08 Tartarugalzinho - 
AP 

AP Rodovia BR 156 s/n, Zona Rural Bairro: Retiro Belo. 

09 Calçoene – AP Rua Roberto Paulo de Jesus, Lote 45, Bairro: Centro. 

10 Santana –AP Rodovia Duque de Caxias s/n Bairro: Retiro 

11 Mazagão – AP Avenida Intendente Alfredo pinto, s/n Bairro: União. 

12 Cutias – AP Rodovia AP 70 Ramal do matadouro, s/n 

 Fonte: DEPAG/PROAD/UNIFAP 
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GESTÃO PATRIMONIAL 

Campus Marco Zero 

Macapá-AP 
 

O Campus Marco Zero é a sede 

central da instituição, onde estão 

localizados a maioria dos cursos 

em uma área medindo 

928.717,40 m² (Fonte: Spiunet). 

O campus possui diversos 

prédios construídos onde 

podemos citar a Reitoria, Prédio 

da Prefeitura, Almoxarifado 

Central, Patrimônio, Transportes, 

blocos acadêmicos, duas 

bibliotecas, blocos de salas de 

aula, blocos de laboratórios, 

bloco de pesquisadores, ginásio 

de esportes, anfiteatro, campo 

de futebol, dentre outros.
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Em Macapá está em fase de finalização a obra do Hospital Universitário: 

O HU da UNIFAP, contará com uma estrutura de 300 leitos hospitalares, não terá a característica de ‘portas abertas’. Isso significa que o paciente 

só será deslocado ao hospital, exclusivamente,  por encaminhamento médico. A unidade também será um Hospital Escola, local onde os 

acadêmicos dos cursos de saúde e humanas da UNIFAP, e outras áreas, poderão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão. A 

construção do HU iniciou em 2017. O hospital ofertará, também, assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Em laranjal do Jarí o campus da Universidade Federal do Amapá está cedido para a Prefeitura local (TERMO DE CESSÃO DE USO N° 001/2018 

– Publicado no DOU, seção 3, Nº 35, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018, página 40.). O referido campus contempla três (03) prédios: Bloco "A", 

"B" e "C" e uma (01) quadra Poliesportiva, com uma área construída de 3.102 m² (três mil, cento e dois metros quadrados), e área total do terreno 

é de 6.726 m² (seis mil setecentos e vinte e seis metros quadrados) situado no Campus de Laranjal do Jari – Município de Laranjal do Jari/AP.  
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GESTÃO PATRIMONIAL 

Campus Binacional 
Oiapoque-AP 

 

O Campus Binacional possui 

atualmente 15 salas de aula, 11 

laboratórios, 7 já implantados e 4 

em processo de implantação, 

biblioteca, auditório, diversas salas 

administrativas e banheiros com 

acessibilidade. Encontra-se em 

construção 2 novos blocos, com 3 

pavimentos cada, que ampliarão 

ainda mais a disponibilidade de 

infraestrutura do campus.  

Atualmente, a estrutura física do 

campus dispõe de 2 blocos 

acadêmicos em uso – Bloco A e 

Bloco D -, 1 bloco em construção – 

Bloco B -, e 1 imóvel alugado onde 

estão localizadas as coordenações 

administrativas. 
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GESTÃO 

PATRIMONIAL 

Campus Santana 

Santana-AP 

 

O espaço físico do Campus Santana é formado por 05 blocos (A, B, C, D, E) distribuídos da seguinte forma: 

Bloco A – bloco administrativo 

Bloco B – Funcionam 02 salas de aula e 02 Salas de coordenações dos 03 cursos; 

Bloco C – Possui 03 salas de aulas. 

Bloco D – Funcionam 04 salas. 

Bloco E – Funcionam 05 salas 
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A UNIFAP possui um Campus universitário no município de Mazagão, que recebe o mesmo nome do município, e estar localizado na região 

metropolitana de Macapá a 35 Km da capital. Em relação a sua infraestrutura física o Campus Mazagão possui uma área de 6.750 metros 

quadrados, contendo um bloco com 4 salas de aula, 1 depósito de materiais, 2 minilaboratórios de ensino e pesquisa, 1 biblioteca com duas salas 

administrativas integradas, uma sala de professores e uma sala de estudos, além 2 banheiros (1 masculino e 1 feminino). Neste campus funciona 

o curso de Licenciatura em Educação do Campo: Ciências Agrárias e Biologia. 
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GESTÃO PATRIMONIAL 

PATRIMONIO NA CIDADE DE AMAPÁ – AP 

O imóvel da instituição localizado no munícipio de Amapá possui 01 bloco com 03 (três) salas de aula e 01 (um) banheiro, todos construídos 

em alvenaria, estrutura de concreto armado, forro em laje com telhado de barro. 

Atualmente o imóvel está sem uso, não foram repassadas informações a esta unidade sobre o planejamento para uso pela instituição ou cessão a 

terceiros. 

PORTO GRANDE, TARTARUGALZINHO, CALÇOENE E CUTIAS 

Nestes locais a instituição possui apenas os terrenos, ainda não foram repassadas informações a esta unidade sobre o planejamento de 

implantação de campus. 

Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos 

exercícios. 

 

 

 

 

 

1. Migrar o sistema patrimonial e de almoxarifado à plataforma do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS), visando garantir as 

políticas de atualização cadastral e de desfazimento de bens e demais ações referentes ao patrimônio, o que, consequentemente, 

facilitará obter as informações para compor os indicadores estabelecidos no planejamento estratégico da Instituição. 

2. Contratar leiloeiro público oficial para realizar desfazimento de bens inservíveis por meio de leilão; 

3. Realizar ajustes no prédio de Almoxarifado, visando a melhoria na estrutura de armazenagem, com maior espaço e organização dos 

materiais estocados, bem como proporcionar maior conforto térmico e um ambiente mais salubre aos servidores desta unidade. 

4. Realizar outros procedimentos que viabilizem o desfazimento total dos bens inservíveis alocados no setor de patrimônio. 
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GESTÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

Empresa Contrato Objeto Valor Pago 2020 

Abrasse Empreendimentos 
Ltda 

015/2020 construção de um bloco de salas de aula no Campus de Santana R$ 146.054,24 

Senenge Construção Civil e 
Serviços Ltda 

029/2020 Conclusão da Edificação da Farmácia Escola e urbanização entorno R$ 128.008,69 

Cantuária & Cia Ltda 016/2020 reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS),  R$ 808.319,62 
Cristal Energia Solar Eireli 001/2020 Implantação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico em Comunidades Ribeirinhas do Sul do Amapá, 

Brasil 
R$ 494.975,27 

Dac Pontes Eireli – Epp 014/2020 Construção de um bloco de salas de aula no Campus Universitário Mazagão, R$ 371.332,86 
Edifica Engenharia Ltda 002/2018 Conclusão da construção de um bloco de salas de aula com dois pavimentos, remanescente do contrato 

nº 34/2013 - UNIFAP. 
R$ 390.049,95 

E F Acris Eireli 013/2020 construção do Bloco B e urbanização do entorno, no Campus Binacional, R$ 871.139,38 
Efa Construções Eireli  17/2019 Conclusão da Construção do Centro de Educação R$ 4.237.041,99 
Flex Construções Ltda-Epp  006/2017 Construção do prédio onde funcionará a biblioteca central da Universidade Federal do Amapá  R$ 4.350.573,90 

Ownergy Soluções e 
Instalações Eco Eficientes 
Ltda 

003/2020 Contratação Integrada de pessoa jurídica especializada na tecnologia de à produção de energia 
sustentável, em módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos uncionamento 

R$ 2.469.585,26 

Probiomas Produtos e 
Servicos Ambientais Eireli 

004/2020 Aquisição de sistema fotovoltaico para a geração de energia elétrica R$ 878.192,92 

Consórcio Jota Ele 25/2016 Construção do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Amapá. R$ 52.732.277,87 

Total Geral de Investimento R$ 67.877.551,95 

Investimentos de capital 
 

Em 2020 foram investido 67.877.551,95 em obras que beneficiarão a comunidade universitária. Os investimentos estão relacionados 

com os seguintes objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIFAP 2020-2024: 

 Implantar políticas de economicidade e otimização no uso dos recursos; 

 Priorizar a alocação de recursos por meio de iniciativas estratégicas. 

 Priorizar ações de infraestrutura de acordo com o planejamento estratégico; 
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GESTÃO DE INFRAESTRUTURA 

Administração Predial - Custo com serviços prediais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 26% 

13% 

3% 

Campus Marco Zero: R$ 
12.257.752,74 

Vigilância Limpeza Energia elétrica manutenção Predial

75% 

15% 

8% 

2% 

Campus  Binacional: R$ 
1.048.451,85 

Vigilância Limpeza Energia elétrica manutenção Predial

75% 

9% 

7% 
9% 

Campus Santana: R$ 340.011,67 

Vigilância Limpeza Energia elétrica manutenção Predial

73% 

14% 

11% 

2% 

Campus Mazagão: R$ 543.223,53 

Vigilância Limpeza Energia elétrica manutenção Predial
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Construção do HU R$ 52.732.277,87 em 2020  
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 Construção de bloco de salas de Aula R$ 871.139,38 
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 Construção do Prédio do Centro de Educação R$ 4.237.041,99 em 2020 
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 Construção do Prédio da Biblioteca Central R$ 4.350.573,90 em 2020 
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 Aquisição de sistema Fotovoltaico  R$ 878.192,92 em 2020 
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GESTÃO DE INFRAESTRURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ter capacidade de soluções criativas em manutenção de infraestrutura em virtude dos recursos orçamentários 
escassos; 

 Cessão do Hospital Universitário (HU-UNIFAP), ainda com a obra em fase final de execução, para integrar a rede 
estadual de atendimento de pacientes acometidos pelo Novo Corona vírus (COVID-19). Foi preciso antecipar a 
execução e testes de algumas partes das instalações físicas do Hospital para que tivesse as condições 
necessárias para funcionar como unidade de atendimento. Hoje, o Hospital Universitário se tornou a principal 
referência de atendimento de pacientes com COVID-19 da Rede Pública Estadual de Saúde. 

 Realizar reformas imobiliárias visto o número limitado de servidores e dificuldade de aquisição de materiais em 
virtude da covid 19. 
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Modelo de governança em TI 

O Modelo de Governança de TI do NTI, alinhado ao Modelo de 

Governança Corporativo da UNIFAP, tem como principal instância o 

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) da Unifap – 

CGTI/Unifap. O CGTI/Unifap tem a prerrogativa de dirigir o 

alinhamento das ações e dos investimentos de TI para o alcance dos 

objetivos estratégicos da organização, bem como priorizá-los, além de 

avaliar os resultados do desempenho da TI. 

 Alta Administração: Responsável pela governança de 
TI (avaliação, direção e monitoramento da Gestão de TI) 

 CGTI: Responsável pelo estabelecimento e alcance dos 
objetivos e das metas de TI, aprovação dos planos 
estratégicos, bem como pela orientação das iniciativas e 
dos investimentos em TI. 

 NTI: Responsável pela gestão de TI (planejamento, 
desenvolvimento, execução e monitoramento das 
atividades de TI em consonância com a direção definida 
pela Alta Administração). 

Atribuições:  

I. promover o alinhamento das ações de TI às diretrizes estratégicas 
da UNIFAP;  

II. promover e apoiar a priorização de projetos de tecnologia da 
informação a serem atendidos para dar suporte às necessidades 
estratégias de planejamento da UNIFAP;  

III. identificar e implementar oportunidades de melhorias para que a 
instituição possa se adaptar rapidamente a mudanças de 
circunstâncias tecnológicas ou de gestão e a novas demandas 
operacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INFORMAÇÃO (TI) 

Tem por finalidade o planejamento, desenvolvimento, execução e 

monitoramento das atividades de TI em consonância com a direção 

definida pela função de governança a fim de atingir os objetivos 

corporativos no ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa 

da Universidade. 
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Montante de recursos aplicados em TI 
 
Devido aos reflexos causados pelo Coronavírus, a UNIFAP 

investiu em 2019 o montante de R$ R$ 138.326,67 em Bens e 
Serviços de TIC  entre Notebooks, Projetores Multimídia, Serviços de 
Instalação de Infraestrutura de Rede Lógica e Materiais de Consumo 
de Informática. 

Tabela 01 -Bens e/ou Serviços de TIC  adquiridos em 2020; 

Gráfico 01 - Valores Gastos (Empenhos) em 2020 em Equipamentos e/ou Serviços de TI 

Contratação mais relevante com recursos de TI 
 

 

ID EMPRESA N° DO 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATUAL 

VALOR GASTO 
2019 

1 IMAGEM GEOSISTEMAS E 
COMERCIO LTDA 

004/2019 - 
UNIFAP 

R$ 17.131,07 R$ 0,00 

 

 
 

Contrato 01 - Contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Licença Acadêmica de USO do  Software ArcGIS e 
seus complementos, incluindo serviços de treinamento para as 
coordenações dos cursos de geografia e de ciências ambientais e 
demais cursos de pós graduação na área de geoprocessamento da 
UNIFAP. 

 
 
 
 

ID DESCRIÇÃO TIPO VALOR  

1 NOTEBOOKS INVESTIMENTO R$ 16.892,00 

2 OUTROS BENS PERMANENTES 
DE TI 

INVESTIMENTO R$ 13.395,56 

3 SERVIÇOS TIC CUSTEIO R$ 
106.052,77 

4 MATERIAL DE CONSUMO DE 
TIC 

CUSTEIO R$ 1.986,34 
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Principais Iniciativas (sistemas e Projetos) e resultados de TI por cadeia de valor 
 

Cadeia de 
Valor 

Principais Iniciativas (Sistemas e Projetos) na área de TIC Principais Resultados (Benefícios e Impactos) 

Contratação 
de TI 

Apoiar a administração com registro de preço para aquisição, 
que respeite a padronização, de computadores, impressoras e 
demais equipamentos de informática desta IFES. 

Agilidade e facilidade nos processam de aquisição de Materiais e 
Serviços de TI. Economizar tempo nos processos administrativos de 
aquisição. 

Suporte de TI Promover melhorias no atendimento ao público. Cultura de usuário e coleta de indicadores de satisfação referente 
aos serviços prestados. 

Infraestrutura 
de TI 

Promover a ampliação e/ou manutenção da Rede cabeada e 
sem fio da UNIFAP. 

Maior integração dos Sistemas de informação nas diversas unidades 
da UNIFAP. 

Contratação 
de TI 

Auxílio à Prefeitura do Campus na Contratação de Sistema de 
Monitoramento Eletrônico. 

Segurança física de ativos dos campi e dos 
usuários   consumidores   dos   serviços   da UNIFAP. 

Informação de 
TI 

Aferição de desempenho dos colaboradores do NTI. Subsidiar  a  avaliação  de  desempenho  dos servidores. 

Contratação 
de TI 

Contrato com empresa especializada em Outsourcing de 
Impressão. 

Maior economicidade de tempo e recursos financeiros nos processo 
de impressão na UNIFAP. 

Contratação 
de TI 

Contrato com empresa especializada em serviços de 
manutenção de Nobreaks. 

Manter os serviços on-line operantes de forma confiável e evitar 
problemas de confiabilidade dos mesmos. 

Informação de 
TI 

Desenvolver e disseminar o Catálogo de Serviços de TIC Manter os serviços de TIC ofertados pelo NTI sempre atualizados e 
transparentes a toda IFES. 

Informação de 
TI 

Desenvolver e disseminar o Catálogo de Materiais de TIC Manter o Catálogo de Materiais de TIC mais utilizados na IFES para 
agilizar e aprimorar os processos de  aquisições de TIC na  IFES. 

Tabela 03 -  Principais Iniciativas (Sistemas e Projeto) e resultados de TI por cadeia de valor; 
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     GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principais desafios e ações futuras para gestão da tecnologia da informação 

Na área de Tecnologia da Informação são muitos os desafios a serem enfrentados: 

 Falta de Analistas e Técnicos na área de TI para suprir a demanda atual de serviços ofertados pelo NTI; 
 Mudanças na legislação com exigências de sistemas sem tempo hábil ou disponibilização de recursos para sua 

implementação; 
 Cortes de recursos financeiros para investimentos e custeio frente à atual crise econômica brasileira; 
 Falta de capacitações internas voltadas para os profissionais da área de TIC, visando a disseminação de 

conhecimentos e boas práticas; 
 

Ações são previstas para tentar minimizar seus impactos: 

 Reorganização do espaço de trabalho da equipe de TI visando um melhor ambiente de trabalho para os 
servidores; 

 Reorganização dos Serviços ofertados pelo NTI em atividades Home Office; 
 Buscar Capacitações em EAD para os profissionais da área de TIC, nos assuntos com maior carência de 

capacitação da equipe; 
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Informações Orçamentárias, financeiras e Contábeis. 
Base de preparação das Demonstrações Contábeis 

O objetivo principal das Demonstrações Contábeis é fornecer, 

aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio 

público e prestar contas da gestão econômico-financeira realizada 

durante o exercício. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos 

usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do 

patrimônio público da UNIFAP, o desempenho econômico-financeiro, 

execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras 

informações que subsidiem a instrumentação e controle social.  

As Demonstrações Contábeis da UNIFAP e que são objetos das 

Notas Explicativas são:  

I. Balanço Patrimonial (BP);  

II. Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP);  

III. Balanço Orçamentário (BO);  

IV. Balanço Financeiro (BF); e  

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 

 

As demonstrações contábeis da UNIFAP foram extraídas do SIAFI, sistema utilizado para a execução orçamentária, financeira e patrimonial do 

Governo Federal e, juntamente com as notas explicativas, vamos ver na íntegra, em atendimento aos normativos legais de transparência. A partir das 

informações contábeis, destacam-se alguns itens, por sua relevância ou materialidade, no contexto da Universidade. 

Base legal 

As Demonstrações Contábeis da UNIFAP são 

elaboradas em consonância às disposições contidas 

nas Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor 

Público, no Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, no Manual SIAFI, na Lei Nº 4.320/1964, 

na Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), Decreto Nº 93.872/1986 

(Unificação dos Recursos de Caixa do Tesouro 

Nacional) e demais Normativos pertinentes à matéria. 
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                 Fonte: Tesouro Gerencial 
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         Fonte: Tesouro Gerencial – Dezembro/2020
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3,3% 

96,70% 

Caixa e Equivalente de Caixa  

Recursos Aplicados na Conta Única

recursos disponíveis para fazer frente às obrigações assumidas pela execução da
despesa para o ano de 2020

8% 

30% 

19% 
12% 2% 

29% 

Análise Vertical 2020 
Veículos Bens de Informática

Móveis e Utensílios Material Cultural, Educacional e de Comunicação

Demais Bens Móveis Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

Nota 01 – Caixa e equivalência de Caixa 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 2020 2019 AV(%) AH(%) 

RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS 466.441,12 450.092,00 3,30 3,63 

LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS 2.161.909,93 5.446.361,23 15,28 (60,31) 

LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAG O - OFSS 11.520.148,97 12.589.265,26 81,42 (8,49) 

TOTAL 14.148.500,02 18.485.718,49 - - 

 

SIAFI - 2020 

A conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” é composta por 

recursos aplicados na Conta Única (3,30%) e recursos disponíveis 

para fazer frente às obrigações assumidas pela execução da despesa 

para o ano de 2020. O saldo vinculado corresponde a 96,70% dos 

recursos financeiros da Universidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 02 – Bens Móveis – Composição 

Exercício Financeiro 2020 2019 AV(%) AH(%) 

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.906.625,64 14.767.459,83 36,69 41,57 

Bens de Informática 22.332.676,63 19.967.208,63 39,19 11,85 

Móveis e Utensílios 14.088.655,89 13.538.434,24 24,73 4,06 

Material Cultural, Educacional e de Comunicação 8.977.278,80 8.799.546,48 15,75 2,02 

Veículos 5.723.828,80 4.264.076,62 10,05 34,23 

Demais Bens Móveis 1.234.777,98 1.215.765,60 2,17 1,56 

Depreciação / Amortização Acumulada (16.282.653,90) (13.050.085,61) (28,58) 24,77 

Total 56.981.189,84 49.502.405,79 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na análise vertical, pode-se observar, que do montante bruto de R$ 

73,26 milhões, a maior parte (39,19%) é composta pelos bens compreendidos 

como bens de informática, seguidos de máquinas, aparelhos, equipamentos e 

ferramentas (36,69%), e móveis e utensílios (24,73%). 
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47% 

52% 

1% 

Análise Vestical de 
2020 

Bens de Uso Especial

Bens Imóveis em Andamento

Instalações

Nota 03 – Bens Imóveis – Composição 

 

Exercício Financeiro 2020 2019 AV(% ) AH(% ) 

Bens de Uso Especial 272.126.618,73 272.126.618,73 53,16 0,00 

Bens Imóveis em Andamento 306.621.625,22 241.661.723,45 59,90 2 ,88 

Instalações 7.495.270,63 4.147.492,45 1,46 8 ,72 

Deprec./Acum./Amort. Acumulada - 
Bens Imóveis 

(74.382.021,06) (70.100.216,16) (14,53) 0,11 

Total 511.861.493,52 447.835.618,47 - - 

    SIAFI - 2020 

 

Com base na análise 

vertical do exercício 

financeiro de 2020, 

podemos verificar que 

os Bens Imóveis em 

Andamentos tiveram 

maior 

representatividade, 

com 59,90% em 

relação ao conjunto do 

montante bruto. Já a análise horizontal demonstra um aumento de 

26,88% no ano 2020 em comparação ao exercício de 2019. Tal 

fato se deve principalmente por conta da Construção do Hospital 

Universitário. 
 

A depreciação dos bens imóveis se dá por meio Sistema de 

Cadastro e Controle de Imóveis da União – SPIUnet, o qual é 

controlado pelo Setor de Patrimônio da Unifap. 

Nota 04 – Intangível – Composição 

Exercício Financeiro 2020 2019 AV(% ) 

Software com Vida Útil Definida 14.630,00 0,00 1,02 

Software com Vida Útil Indefinida 1.437.334,83 1.437.334,83 99,92 

Amortização Acumulada (13.410,87) 0,00 (0,93) 

Total 1.438.553,96 1.437.334,83 - 

SIAFI – 2020 

 

A Fundação Universidade Federal do Amapá não possui até o 

presente momento nenhum ativo intangível gerado internamente. 

Também não houve registros de ativos intangíveis obtidos a título 

gratuito pela Fundação Universidade Federal do Amapá. 

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, 

mas devem ser testados anualmente em relação a perdas por 

redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade 

geradora de caixa. Por outro lado, os bens intangíveis com vida útil 

definida devem ser amortizados mensalmente, conforme relatório do 

Setor de Patrimônio. 
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1,49% 

97,29% 

1,32% 

FORNECEDOR - VALOR 

Editora Grafica Mota e reder Ltda

EFA Acris LTDA

Equinócio LTDA

Nota 05 – Fornecedor – Composição 

FORNECEDORES - COMPOSIÇÃO 2020 AV(%) 

Editora Gráfica Mota e Reder LTDA 2.955,60 1,40 

EFA Acris LTDA 205.746,86 97,29 

Equinócio LTDA 2.786,28 1,32 

TOTAL 211.488,74 - 

    SIAFI – 2020 

Em 31/12/2020, a UNIFAP apresentou o saldo de R$ 

211.488,74 relacionado com fornecedores e contas a pagar nacionais 

de curto prazo. Com base na ilustração apresentada acima, pode-se 

afirmar que o fornecedor de maior relevância em função dos recursos 

orçamentários dispêndios para custeá-los é a EFA ACRIS LTDA, com 

97,29% de representatividade em relação aos outros dois 

fornecedores. Ela é responsável pela execução da obra de 

construção do Bloco B e urbanização do entorno, no Campus 

Binacional, no Município de Oiapoque – AP, que será prestado nas 

condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e Memorial 

Descritivo e demais documentos técnicos que se encontram anexos 

ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual, por meio do Contrato 13/2020. Ressalta-se 

que os valores apresentados referem-se ao saldo relacionado com 

fornecedores e contas a pagar 

nacionais de curto prazo. 

Nota 06 – Receita Orçamentária 

   As Receitas Correntes Realizadas no exercício financeiro de 

2020 foram 151,72% maiores do que havia sido previsto para o 

período. O maior volume de arrecadação se refere às Receitas de 

Serviços que representam 80,34% do total das receitas realizadas, 

e se originam de Serviços Administrativos realizados por esta 

instituição de ensino.  O restante das receitas correntes realizadas  

refere-se  a  Receitas  Patrimoniais  com  alugueis  e 

remuneração de depósito bancário (19,60%), e Outras Receitas 

Correntes que foram aquelas recebidas a títulos de 

Indenizações, Restituições ou Ressarcimentos (0,06%). 

No exercício financeiro de 2020, não houve arrecadação de 

Capital, embora houvesse Previsão de mais 16,71 milhões. 

 

19,60% 0,06% 

80,34% 

Receitas Correntes Arrecadadas 

Receita Patrimonial Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes
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 R$ 25.632.000,00  

 R$ 114.629.745,00  

 R$ 90.157.076,00  

 R$ 89.948.196,00  

 R$2.259.408,50  

 R$ 48.054.140,00  

Inscritos em Exercicios Anteriores

Inscritos em 31 de Dez  Exercício anterior

Liquidados

Pagos

Cancelados

Saldo

Restos a Pagar não Processados 

Restos a Pagar não ProcessadosNota 07-A – Receita Orçamentária 

Do total da Dotação Atualizada para as Despesas Correntes no 

exercício financeiro de 2020, 101,61% foi empenhada, sendo que o 

maior volume de Despesas Correntes empenhadas, em relação a 

atualizada, refere-se às despesas com Pessoal e Encargos Sociais 

(77,39%), o restante são Outras Despesas Correntes (22,61%). 

Do total de Despesas correntes empenhadas, 68% foram 

liquidadas e, destas, 89,40% foram pagas. 
 

 

 

Nota 07-B – Restos a pagar não processados 

Com base na ilustração acima, vemos que cerca de R$ 25,63 milhões 

se referem a restos a pagar de períodos anteriores que foram 

reinscritos no exercício de 2020. E R$ 114,62 milhões despesas 

empenhas e que não foram liquidas no exercício de 2019. Dessa 

forma, temos um total de R$ 140.261.746,06 de restos a pagar não 

processados em exercício financeiro de 2020. 

          Por outro lado, verifica-se que 64,28% dos restos a pagar não 

processados foram liquidados e 64,13% foram devidamente pagos ao 

longo do exercício financeiro de 2020. 

          Outro dado de extrema relevância trata-se dos valores 

cancelados (1,61%) no exercício de 2020 em atendimento aos Art. 67 

a 69 do Decreto nº 93.872 que dispõe sobre as normas de inscrição, 

bloqueio e cancelamento de restos a pagar. 

Por fim, ressalta-se que 34,26% dos restos a pagar não processados 

no exercício financeiro de 2020 mantiveram- se sem liquidação e 

consequentemente foi reinscrito no exercício financeiro de 2020.

77,39% 

22,61% 

Despesas Correntes Empenhadas 

Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes
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0,25% 

81,68% 

12,63% 

5,44% 

Ingressos Financeiros 

Receita Orçamentária

• Transferências Financeiras Recebidas 

• Recebimentos Extraorçamentários 

• Saldo do Exercício Anterior 

Nota 08 – Ingressos 

Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem 

para o exercício seguinte. 

 Receita Orçamentária: 
São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam 

o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas 
públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e 
ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. 

As Receitas Orçamentárias da UNIFAP correspondem a 0,25% do total dos ingressos financeiros 
no exercício financeiro de 2020. Elas são compostas em sua integridade por Receitas Vinculadas 
cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. 

 Transferências Financeiras Recebidas 
Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração 

direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Estas que não se relacionam com 

o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Aquelas, 

efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento, são as cotas, repasses e sub-repasses. Esses 

valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências 

financeiras concedidas.  

As Transferências Financeiras Recebidas da UNIFAP, no exercício financeiro de 2020, representa 

81,68% do total dos Ingressos Financeiros. 

 Recebimentos Extraorçamentários 
Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo, os ingressos de recursos relativos a consignações em folha de 

pagamento, fianças, cauções, e as inscrição de restos a pagar. 

Os Recebimentos Extraorçamentários da UNIFAP, no exercício financeiro de 2020, correspondem a 12,61% do total dos Ingressos 

apresentados no Balanço Financeiro (BF). 

 Saldo do Exercício Anterior 
Compreende os recursos financeiros, e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, conforme art.103 da lei 4.320/1964. 

E, como base no (BF) do exercício financeiro de 2020, este valor chegou a 5,44% do total do Ingresso Financeiros. 
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Nota 09 – Dispêndios 

 Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária pública é o conjunto de 
dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos 
serviços públicos prestados à sociedade e depende de autorização legislativa, na forma 
de consignação de dotação orçamentária, para ser efetivada. 
As Despesas Orçamentárias apresentadas no (BF) equivalem a 64,85% do total dos 

dispêndios. Elas são compostas em sua maioria por Despesas Ordinárias que são 

aquelas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a 

quaisquer finalidades.   Estas correspondem a 83,74% do total das Despesas 

Orçamentárias apresentadas no (BF). Os restantes das despesas orçamentárias são  

Despesas  Vinculadas  -  aquelas  em  há vinculação entre a origem e a aplicação de 

recursos, em atendimento à finalidade específica estabelecida pela norma – elas 

correspondem a 16,25% do total das Despesas Orçamentárias apresentadas no (BF) do 

exercício financeiro de 2020. 

 Transferências Financeiras Concedidas: As Transferências Financeiras 
Concedidas refletem a movimentação de recursos financeiros concedidos a outros 
órgãos da administração direta e indireta, podendo ser orçamentárias ou 
extraorçamentárias. 
No exercício financeiro de 2020, as Transferências Financeiras Concedidas 

correspondem em sua integridade a transferência independente da execução 

orçamentária, representando 0,57% do total do dispêndio do Balanço Financeiro 

 Despesas Extraorçamentárias: As Despesas Extraorçamentárias (30,41%) compreendem pagamentos que não precisam se 
submeter ao processo de execução orçamentária como, por exemplo, Depósitos Restituíveis e Pagamento dos Restos a pagar. Dentre os 
valores de maior relevância destacam-se os pagamentos dos Restos a Pagar Não Processados e os pagamentos dos Restos a Pagar 
Processados que representaram, respectivamente, 87,16% e 12,81% do total dos dispêndios apresentados no Balanço Financeiro do 
exercício financeiro de 2020. 

 Saldo para o Exercício Seguinte: Compreende os recursos financeiros, e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo 
financeiros, conforme art.103 da lei 4.320/1964. E, como base no (BF) do exercício financeiro de 2020, este valor chegou a 4,17% do total 
dos dispêndios. 

64,85% 

0,57% 

30,41% 

4,17% 

Dispêndio Financeiro 

Despesa Orçamentária

Transferências Financeiras Concedidas

Despesas Extraorçamentárias

Saldo para o Exercício Seguinte
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Pessoal e Demais Despesas

Transferências Financeiras Recebidas

Pessoal e Demais Despesas
Transferências Financeiras

Recebidas

Itens de maior Relevância R$175.069.885,23 R$277.156.928,09

Itens de maior Relevância 

Nota 10 – Atividades Operacionais 

 Transferências Financeiras Recebidas 

Segundo informações extraídas da Demonstração dos Fluxos 

de Caixa (DFC) do exercício financeiro de 2020, verifica-se que 

os Ingressos Financeiros estão integralmente relacionados com 

às Atividades Operacionais, e 99,31% são Transferências 

Financeiras Recebidas do Ministério da Educação para custeio 

das atividades da UNIFAP. 

 Pessoal e demais Despesas 

Nos Desembolsos do exercício financeiro de 2020, o item com 

maior relevância se trata de Pessoal e Demais Despesas na 

área da educação chegando a 85,77% do total dos 

desembolsos para as atividades operacionais. 

Nota 11 – Atividades de Investimentos 

  No Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento do 

exercício financeiro de 2020, evidencia-se que 99,84% 

desembolsos estão relacionados à Aquisição de Ativo Não 

Circulante. Essa variação é decorrente principalmente ao 

desembolso financeiro para pagar serviços de Obras em 

Andamento. 

Nota 12 – Atividades de Financiamento 

No período correspondente ao exercício financeiro de 2020 
não houve variação dos Fluxos de Caixa das Atividades de 
Financiamento. Isto se deve ao fato de os Ingressos e Desembolsos 
financeiros não estarem relacionados a nenhum tipo de operação de 
financiamento, dada natureza jurídica desta Instituição de Ensino. 
 

Nota 13 – Caixa e Equivalência de Caixa 

A conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” da Universidade 

Federal do Amapá é composta por recursos aplicados na Conta 

Única e recursos disponíveis para fazer frente às obrigações 

assumidas pela execução da despesa. No exercício financeiro de 

2020, correspondeu ao total de R$ 14,14 milhões também 

apresentados na Nota 01 do Balanço Patrimonial. 
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Nota 14 – Variação Patrimonial Aumentativo - 

VPA 

Com base na Análise Vertical do exercício financeiro de 2020, 

destaca-se “Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos” no 

valor de R$ 824.884,28, pois se trata de receita advinda da 

exploração do patrimônio da UNIFAP, como aluguel de bens e taxa de 

inscrição em concursos públicos e vestibulares. No mais, ressalta- se 

que a principal arrecadação desta instituição de ensino corresponde à 

inscrição em concursos públicos e vestibulares. 

O item com maior relevância nas Variações Patrimonial 

Aumentativa (VPAs) do exercício financeiro de 2020 é o 

“Transferências e Delegações Recebidas” no valor de R$ 

277.159.324,59, o que apresenta 98,82% do total das VPAs. A maior 

parte deste valor se refere a Repasse Recebido do Tesouro para 

atender as mais diversas despesas orçamentárias. 

 

Nota 15 – Variação Patrimonial Diminutiva - 

VPD 

Com relação às Variações Patrimoniais Diminutivas, os itens de 

maior significância consistem nas despesas com “Pessoal e Encargo”, 

que representam 73,87% do total das Variações Patrimoniais 

Diminutivas. 

Outro item que merece destaque é o “Uso de Bens, Serviços e 

Consumo de Capital Fixo”, pois representam 11,28% do total das 

Variações Patrimoniais Diminutivas. Neste item encontram-se as 

variações oriundas Depreciação, Amortização, Serviços e Usos de 

Materiais de Consumo. 

Nota 16 – Resultado Patrimonial - RP 

O resultado patrimonial do período é a diferença entre as 

variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na 

Demonstração das Variações Patrimoniais, que evidencia o 

desempenho das entidades do setor público. No exercício 

fechado de 2020 o Resultado Patrimonial do Período 

apresentou-se positivo no valor de R$ 57.401.526,68, 

demonstrando um aumento de 171,75% em relação ao período 

de 2019. 

 SIAFI 2020 

 

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Diminutivas

Resultado Patrimonial do Período

Variações
Patrimoniais

Aumentativas

Variações
Patrimoniais
Diminutivas

Resultado
Patrimonial do

Período

Resultado Patrimonial - RP R$280.459.302,03 R$223.057.775,35 R$57.401.526,68

Resultado Patrimonial - RP 
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Composição DEFIN/CONGEST/PROAD 
 CONGEST: Contador Geral da Instituição: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pela 

elaboração, análise e controle das Demonstrações 

Contábeis, Notas Explicativas, Conformidade Contábil, 

Declaração do Contador. (um servidor e um substituto 

eventual). 

 
 DEFIN: Departamento de Finanças: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pela direção, 

gestão e gerência do departamento. (um servidor e um 

substituto eventual). 

 
 DIVEXORC: Divisão de Execução Orçamentária: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pela execução 

da Dotação Orçamentária, por meio da emissão de Nota 

de Empenho. (dois servidores). 

 
 DICON: Divisão de Contabilidade: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pela análise 

comprobatória da despesa pública e registros contábeis 

dos atos e fatos pertinentes. (seis servidores). 

 
 DIEXFIN: Divisão de Execução Orçamentária: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pelo 

pagamento e liberação financeira após a devida 

liquidação contábil. (quatro servidores). 

 
 DCG: Divisão de Conformidade de Gestão: 

 
Responsável, entre outras incumbências, pela 

conformidade dos atos e fatos administrativos. (um 

servidor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROAD 

DEFIN 

DIVEXORC DICON DIEXFIN DCG 

CONGEST 
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR - COM RESSALVA 

 
Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis. 

 
Declaro que as demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, 

Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro e suas Notas Explicativas Respectivas, encerradas em 31 de dezembro de 2020, estão, em todos os 

aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI, exceto quanto os assuntos 

mencionados a seguir: 

1. Restrição 315 – FALTA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO: Não houve, no tempo hábil, registro da conformidade de gestão no 

exercício de 2020 nos dias 16, 18, 24, 25 e 26 de março, 25 de junho, 01 de julho, 31 de agosto, 30 de outubro, 10, 21 e 22 de dezembro. Ressalta-

se que a falta de conformidade deve principalmente ao período de pandemia. Contudo, houve a análise pelo setor competente dos atos e fatos da 

gestão referente aos períodos respectivos, informando não haver restrição. 

 
2. Restrição 302 - FALTA OU ATRASO DE REMESSA DO RMA OU RMB. Esta restrição foi dada em função do Setor de Patrimônio não encaminhar 

o Inventário Mensal de Bens Móveis no exercício financeiro de 2020. 

 
3. Restrição 703 - ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA – A classificação orçamentária do empenho 2019NE800579, subitem 35, foi realizada 

equivocadamente. A classificação orçamentária adequada, para a despesa em questão seria 44905230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos. 

Considerando que a emissão do referido empenho 2019NE800579 ocorreu no exercício financeiro de 2019, não houve possibilidade de alteração 

ou ajuste na classificação de natureza orçamentária no exercício corrente de 2020, em atendimento ao Lei Orçamentária Anual. Contudo, no 

momento da liquidação da despesa foi utilizada a conta contábil de natureza patrimonial 12311.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos, 

informada corretamente pelo Setor de Patrimônio, pois atende o Plano de Contas Aplicado do Setor Público Federal e o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 
4. Ressaltamos que no final do encerramento do exercício de 2020 ocorreram duas restrições contábeis. Abaixo estão descritas as Equações de 

restrição e a Justificativa de sua ocorrência: - Equação 0700 - CONTROLE DA INDICAÇÃO DE RPNP A LIQUIDAR As Contas 6.2.2.9.2.01.XX e 

8.9.9.9.1.33.XX tem como propósito controlar as indicações de empenho em restos a pagar, tendo como lapso temporal de atualização o período de 

um dia. Como as indicações e registros dos empenhos em restos a pagar ocorreram em 31/12/2020, as devidas atualizações das contas de 

controle somente foram efetivadas em 01/01/2021. 

 
OSMAR ALMEIDA DA SILVA 

 Contador Responsável da Universidade Federal do Amapá 

CRC nº 2.293/0-6 PORTARIA Nº 1794/2018 
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HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 
A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e 

o Governo do Estado do Amapá firmaram, no 

dia 8 de maio de 2020, o Termo de Cessão de 

uso dos espaços do Hospital Universitário 

(HU), para instalação e manutenção de leitos 

de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 

enfermagem voltados ao atendimento de 

pacientes acometidos com sintomas graves da 

COVID-19. Com o acordo, a UNIFAP 

disponibilizou por meio do processo nº 

23125.009270/2020-12 a 1ª cessão do Bloco 

“I” do HU ao Governo Estadual, que assumiu a 

implantação de equipamentos e manutenção 

do espaço. Diante da grande necessidade de 

permanecer no espaço foi necessário um 

Termo Aditivo para 2ª sessão do Bloco “I” que 

ocorreu por meio do processo nº 

23125.017989/2020-18. A partir de 03 de 

novembro de 2020 foi adicionada a Cessão do 

BLOCO "H" através do processo 

23125.020337/2020-60. Para tanto, houve 

também o 1º Termo Aditivo para a cessão do 

BLOCO "H" que ocorreu mediante processo nº 23125.020337/2020-60. A partir de março de 2021, foi solicitado pelo governo um novo bloco, o 

BLOCO “G”, cujo instrumento de cessão é o 2º Termo Aditivo de Cessão dos Blocos “I”, “H” e o térreo do bloco “G”. Dessa forma, o uso do HU 

está em caráter ininterrupto cedido ao governo do Amapá, desde maio de 2020, com previsão do término da cessão para Dezembro de 2021. 
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PROJETO FISIO EM CASA 

A UNIFAP através da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas 

(PROGEP) e o curso de 

Fisioterapia desenvolveu o 

projeto “Fisio em Casa”. O 

objetivo é incentivar o cuidado 

com a saúde física durante o 

período de isolamento social, 

por meio de vídeos educativos 

com  exercícios terapêuticos e 

orientações posturais e 

ergonômicas.   

Sob a coordenação da Profa. 

Dra. Ariely Nunes, o “Fisio em 

Casa” disponibiliza vídeos 

educativos protagonizados 

pelas acadêmicas do curso de 

Fisioterapia, Aline Navarro e 

Nathália Uchôa, responsáveis 

pela roteirização e produção 

dos vídeos. O projeto, que 

iniciou sua segunda temporada em Agosto, também possui parceria com a Coordenação do Curso de Letras LIBRAS/ Português, responsável pela 

tradução dos vídeos para a Língua Brasileira de Sinais. Todos os episódios são divulgados nas páginas oficiais da UNIFAP. 

Mais informações: 

http://www.unifap.br/projeto-do-curso-de-fisioterapia-e-progep-estreia-com-nova-temporada-de-videos/ 
http://www.unifap.br/progep-e-fisioterapia-lancam-projeto-de-incentivo-a-saude-fisica-no-isolamento-social/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5yD2GIW6d8c&t=1s 

http://www.unifap.br/projeto-do-curso-de-fisioterapia-e-progep-estreia-com-nova-temporada-de-videos/
http://www.unifap.br/progep-e-fisioterapia-lancam-projeto-de-incentivo-a-saude-fisica-no-isolamento-social/
https://www.youtube.com/watch?v=5yD2GIW6d8c&t=1s
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO EAD 

Os cursos livres de curta duração, ofertados em formato de Ensino a Distância (EAD), é o resultado da 

parceria da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) e a Pró-reitoria de Ensino de Graduação 

(PROGRAD). Os cursos são oferecidos à comunidade interna e externa, gratuitamente, durante o 

período de isolamento social da COVID-19. A iniciativa tem por objetivo o aproveitamento e 

potencialização da Força de Trabalho dos Professores e Técnicos desta IFES, enquanto perdurar a 

suspensão das atividades presenciais acadêmicas e administrativas, conforme Resolução nº 07/2020-

CONSU de 30 de março de 2020.  

Mais informações: 

http://www.unifap.br/progep-e-prograd-ofertam-11-cursos-online-para-a-comunidade-2/ 

https://cursoslivres.unifap.br/ 

OUTORGAS DE GABINETE E VITUAIS 

A UNIFAP, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, realizou Outorgas de 

Gabinete excepcionais para cursos da área da saúde, visando à inserção emergencial 

de formandos na linha de frente no tratamento de pacientes acometidos pelo vírus 

causador da COVID-19. No mês de agosto, devido ao prolongamento da pandemia o 

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA), em caráter excepcional, 

organizou a outorga de grau em formato virtual para alunos que entraram com 

requerimento de colação até o dia 16 de março de 2020. Entre os dias 12, 13 e 14 de 

agosto mais de 250 alunos do Campus Marco Zero receberam outorga de grau 

virtual. 

Mais informações: 

http://www.unifap.br/covid-19-unifap-antecipa-colacao-de-grau-de-discentes-dos-cursos-da-saude/ 
http://www.unifap.br/mais-de-250-alunos-do-campus-marco-zero-recebem-outorga-de-grau-virtual/

http://www.unifap.br/progep-e-prograd-ofertam-11-cursos-online-para-a-comunidade-2/
https://cursoslivres.unifap.br/
http://www.unifap.br/covid-19-unifap-antecipa-colacao-de-grau-de-discentes-dos-cursos-da-saude/
http://www.unifap.br/covid-19-unifap-antecipa-colacao-de-grau-de-discentes-dos-cursos-da-saude/
http://www.unifap.br/mais-de-250-alunos-do-campus-marco-zero-recebem-outorga-de-grau-virtual/
http://www.unifap.br/mais-de-250-alunos-do-campus-marco-zero-recebem-outorga-de-grau-virtual/
http://www.unifap.br/covid-19-unifap-antecipa-colacao-de-grau-de-discentes-dos-cursos-da-saude/
http://www.unifap.br/mais-de-250-alunos-do-campus-marco-zero-recebem-outorga-de-grau-virtual/
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PRODUÇÃO DE EPI’s 

 

 

 

 

 

A Reitoria da Universidade Federal do Amapá, por meio da Portaria 
nº 0577/2020, formalizou a criação da comissão técnico-científica e 
tecnológica para desenvolver e promover iniciativas na comunidade 
acadêmica, para o combate do Novo Coronavírus de forma integrada 
entre os colegiados, departamentos e outras instituições. 

Ao todo 40 pessoas entre servidores técnicos, docentes e discentes 
colaboradores dos cursos do Departamento de Ciências Exatas e 
Tecnológicas (DCET), Campus Marco Zero, fazem parte da equipe 
responsável pela produção de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI). A equipe já entregou mais de 1 mil unidades para órgãos de 
saúde e segurança pública do Amapá, para proteção dos 
profissionais.  

Desde o início do projeto, a comissão já entregou cerca de mil 

protetores faciais para  órgãos públicos estaduais e municipais. As 

“faceshields” foram distribuídas para: 

 Agentes de limpeza pública que realizaram serviços de 

arborização e paisagismo no Campus Marco Zero da UNIFAP; 

 O Tribunal de Justiça do Amapá recebeu 43 unidades para 

proteção dos servidores do Serviço Médico do TJAP; 

 Os Oficiais de justiça; 

  Os Técnicos de TI - Servidores da Universidade em 

atendimento ao público. 

  A Unidade Básica de Saúde da UNIFAP; 

 OS servidores do IAPEN; 

 Os municípios de Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do 

Amapari, Serra do Navio, Mazagão e Laranjal do Jari. 

 O Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL); 

 O Pronto Atendimento Infantil (PAI); 

 O Hospital Maternidade Mãe Luzia.

Mais informações: 
http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-produzira-equipamentos-
adaptados-aos-pacientes-da-covid-19/ 
http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-responsavel-pela-producao-de-
epis-entrega-60-protetores-faciais-para-macapa/ 
 
 

http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-produzira-equipamentos-adaptados-aos-pacientes-da-covid-19/
http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-produzira-equipamentos-adaptados-aos-pacientes-da-covid-19/
http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-responsavel-pela-producao-de-epis-entrega-60-protetores-faciais-para-macapa/
http://www.unifap.br/comissao-da-unifap-responsavel-pela-producao-de-epis-entrega-60-protetores-faciais-para-macapa/
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UNIFAP contra o COVID-19 

Acadêmicos do 6º ano do curso de medicina da Unifap estão atuando no enfrentamento do COVID-19 em atendimento online por meio das Mídias 
sociais Facebook, Instagram. ◦ Página site oficial da UNIFAP. ◦ Plataformas de atendimento webconferencia e Tawk.to. A atuação dos alunos é 
assistida por professores médicos do colegiado de medicina. 

Objetivo  

Colaborar com medidas de enfrentamento a pandemia do 
COVID-19 no Amapá. Esclarecer dúvidas da população em 
relação aos cuidados pessoais e coletivos para evitar contágio 
do Sars-coV-19. Esclarecer dúvidas da população sobre quais 
locais de atendimento buscar de acordo com sintomas com 
diagnóstico diferencial COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração presente na página oficial do programa. Imagem: Reprodução/Site 

 

O atendimento online está funcionando, desde o dia 11 de 

abril, ofertando a população orientações quanto à prevenção e 

esclarecendo as principais dúvidas sobre o novo vírus. Durante o atendimento, o paciente passa por uma espécie de entrevista, onde é feito uma 

triagem para saber se há necessidade de procurar o serviço de saúde e quais locais de atendimento são indicados. Todo o processo é realizado 

com a supervisão de docentes. 

Mais informações: 
https://www2.unifap.br/corona/ 
http://www.unifap.br/professores-e-alunos-de-medicina-atuam-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus/ 

https://www2.unifap.br/corona/
https://www2.unifap.br/corona/
http://www.unifap.br/professores-e-alunos-de-medicina-atuam-no-enfrentamento-ao-novo-coronavirus/
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TESTAGEM COVID-19 

Desde 1º de setembro de 2020, a UNIFAP passou a 

aplicar medidas de testagem da Covid-19 na 

comunidade acadêmica (acadêmicos, docentes, 

técnico-administrativos, terceirizados e familiares). A 

testagem também foi disponibilizada para a comunidade 

externa. Nesse período, foram realizados cerca de 

2.500 testes rápidos para COVID-19.  

Local, dias e Horários da testagem: 

Local: Bloco do Curso de Enfermagem – Campus Marco 

Zero – Macapá-AP 

Dias: Terças e quintas-feiras (8h30 às 11h30 e 14H30 

às 17h30). 

 

Em 2021 a Universidade continuará a realizar a 

testagem em massa, pois a capacidade total de testes 

supera as 30 mil amostras, que foram obtidas através 

de concorrência do Ministério da Educação (MEC). 

Além do material para amostra, a instituição vai 

mobilizar, custear e dar o aparato às equipes de 

testagem, como álcool em gel e EPIs. 

 

 

Mais informações: 

http://www.unifap.br/nova-etapa-de-testagem-envolvendo-discentes-do-campus-marco-zero-comeca-nesta-terca-feira-15/ 

http://www.unifap.br/testes-rapidos-para-covid-19-tem-novo-calendario-para-junho/ 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/08/25/unifap-inicia-testagem-em-massa-de-16-mil-pessoas-entre-academicos-docentes-e-

tecnicos.ghtml 

http://www.unifap.br/nova-etapa-de-testagem-envolvendo-discentes-do-campus-marco-zero-comeca-nesta-terca-feira-15/
http://www.unifap.br/testes-rapidos-para-covid-19-tem-novo-calendario-para-junho/
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/08/25/unifap-inicia-testagem-em-massa-de-16-mil-pessoas-entre-academicos-docentes-e-tecnicos.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/08/25/unifap-inicia-testagem-em-massa-de-16-mil-pessoas-entre-academicos-docentes-e-tecnicos.ghtml
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Declaração de Integridade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA  

Reitor 

DECRETO DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

 

 
Todas as informações contidas neste documento foram obtidas junto às Pró-

reitorias da Universidade Federal do Amapá e sistemas de governo. A elaboração 

do Relatório foi realizada na Pró-reitoria de Planejamento através que analisou, 

compilou e organizou de forma integrada, conforme disposto na Decisão Normativa 

TCU 187/2020. 
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	RESOLVE:
	Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, do exercício 2020.
	
	Art. 2º O Relatório de Gestão 2020 é parte integrante e indissociável desta Resolução.
	Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

